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CONGRESS PROGRAM
AUGUST 7, 2021

Opening Speech
Baha Ahmet Yılmaz, TURKEY

09:30-9 :40

Keynote Speakers

Dr. Rina Demjaha, KOSOVO
Covid19 and Kosovo's Strategy

Dr. Melli GUT, GERMANY
Germany's Approach to Covid-19

9:40-10 :00



COVID-19 PANDEMİSİNDE E-ÖĞRENMEDE YAŞANAN ZORLUKLAR VE
YALIN YÖNETİM YAKLAŞIMLARIYLA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
MÜGE YEKE, MURAT BASKAK, BURAK GÜL
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İZMİR KATİP ÇELEBİ
ÜNİVERSİTESİ

  10:
00
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) SESSION 1 - HALL 1  (10:00 - 11:30)

Moderator: MÜGE YEKE

S1-H1

UZAKTAN EĞİTİMİN ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA MOTİVASYONUNA
ETKİSİ
AYTUĞ MERMER ÜZÜMLÜ, RUMEYSA MERYEM UYSAL
AMASYA ÜNİVERSİTESİ

 10:
15

COVİD-19 DÖNEMİNDE E-TİCARET VE DİJİTAL PAZARLAMADA
YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
MÜGE YEKE, MURAT BASKAK, BURAK GÜL
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İZMİR KATİP ÇELEBİ
ÜNİVERSİTESi

  10:
30

EFFICACY OF HIGHER EDUCATION POLICIES IN TURKEY DURING
COVID-19
ÖMER GÖKHAN ULUM
MERSİN ÜNİVERSITY

  10:
45

HEALTH, GLOBALLY:THE PANDEMIC COVID-19 AND SHAH ABDUL LATIF
BHITAI’S UNIVERSAL MESSAGE OF HEALTH CARE IN 17 TH AND 18 TH
CENTURY POETRY
ABDUL GHAFFAR DAUDPOTP
RESEARCHER

  11:
00

COVİD-19 VE SONRASI SÜREÇTE DEĞİŞEN PARADİGMA: B2C DİJİTAL
PAZARLAMA STRATEJİSİ VE ÇÖZÜMLERİ
MUSA ÇAKIR
SİİRT ÜNİVERSİTESİ

 11:
15



COVİD-19 PANDEMİSİNİN İLK PİKİ SIRASINDA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK
KURULUŞLARINDA HİZMET VEREN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ANKSİYETE DÜZEYİ,
UYKU KALİTESİ VE DOMOGRAFİK VERİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
MEHMET BUĞRAHAN GÜRCAN, BEKİR AKTURA, ALPEREN KILIÇ
HORASAN DEVLET HASTANESİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

  10:
00
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) SESSION 1 - HALL 2  (10:00 - 11:30)

Moderator: HİLAL ÖKSÜZ

S1-H2

INVESTIGATION OF THE ATTITUDES OF MARMARA UNIVERSITY FACULTY OF
MEDICINE 2ND GRADE STUDENTS AGAINST POTENTIAL COVID-19 VACCINE
HİLAL ÖKSÜZ, GÖKÇEN YILMAZ, DORUK ALTUĞ, ASLIHAN ALİOĞLU,
NİMET EMEL LÜLECİ, CAN ILGIN
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

 10:
15

NÖROLOJİ SERVİSİNDE YATAN COVİD GEÇİRMİŞ HASTALARIN
DEPRESYON,YORGUNLUK VE PSİKOLOJİK DÜZEYLERİNİN COVİD GEÇİRMEMİŞ
HASTALARLA KARŞILAŞTIRILMASI
TUBA CAN AKMAN, FERİDE YARAR, AYŞENUR YILMAZ, SELMA TEKİN
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

  10:
30

COVİD-19 PANDEMİSİNİN PRENATAL, MATERNAL, NEONATAL
SONUÇLARI VE ZORLUKLARI
ELİF TUĞÇE ÇİTİL, FUNDA ÇİTİL CANBAY
KÜÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

 10:
45

PANDEMİ KISITLAMALARINDA EVDE EGZERSİZ YAPAN YETİŞKİNLERİN
BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ
HİLAL SEKİ ÖZ, DİDEM AYHAN
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

 11:
00

PANDEMİ DÖNEMİNDE SAĞLIK PERSONELLERİNDE UZUN SÜRE KİŞİSEL
KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN YÜZEYEL MANTAR
ENFEKSİYON ETKENLERİ
DERYA BERİKTEN, ELİF AYDIN
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

  11:
15



THE OPINIONS OF THE ELDERLY PEOPLE RESIDENT IN NURSING
HOMES ON LIVING IN A NURSING HOMES AND SERVICES DURING
THE PANDEMIC
AZİME ARISOY, MURAT ÇAY
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

  10:
00
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Moderator: SİBEL SERAP CEYLAN

S1-H3

KIRŞEHİR İLİNDE YAŞAYAN GÖÇMENLERİN BAZI SOSYODEMOGRAFİK
ÖZELLİKLERİNE VE SAĞLIK SORUNLARINA YÖNELİK BİR ANALİZ
HİLAL SEKİ ÖZ, HATİCE DURGUN
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, KIRŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL
MÜDÜRLÜĞÜ

  10:
15

COVİD 19 PANDEMİSİNİN ADÖLESANLAR ÜZERİNE ETKİLERİ
SİBEL SERAP CEYLAN
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 10:
30

COVİD 19 PANDEMİSİNDE YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM
ÜNİTELERİNDE AİLE MERKEZLİ BAKIM
SİBEL SERAP CEYLAN
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 10:
45

EXPRESSION OF SARS-COV-2 SURFACE PROTEIN IN MAMMALIAN CELLS
ESİN BAYRALI, BURCU TONGÜL, KÜBRA BİLGİÇ, SİBEL ZEYBEK, AYLİN
ÖZDEMİR BAHADIR
GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY INSTITUTE

 11:
00

USE OF ACTIVATED PERSULFATE IN CORONAVIRUS INACTIVATION
MOKHTAR DJEHICHE
UNIVERSITY OF MOHAMED BOUDIAF

 11:
15



TARİHSEL PERSPEKTİFTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'NİN SALGIN
HASTALIKLARA KARŞI VERMİŞ OLDUĞU MÜCADELE VE COVID-19
HASTALIĞIYLA GELEN BELİRSİZLİK
UĞUR BOZKURT
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  10:
00
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Moderator: DUYGU AYDIN ASLANER

S1-H4

İŞLETMELERDE COVID-19 DÖNÜŞÜMÜ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, DİJİTAL
DÖNÜŞÜM,TEDARİK ZİNCİRLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DEĞİŞİMLERİ
GÜLSÜN NAKIBOĞLU
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

 10:
15

COVİD-19 PANDEMİSİ VE YEREL REKLAMCILIK: BELEDİYELERİN
REKLAM KAMPANYALARI ANALİZİ
AHMET GÖKÇE ASLANER
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

 10:
30

CHANGING BRAND COMMUNICATION AND ADVERTISING DURING THE
COVID-19 PANDEMIC: A STUDY ON THE DIFFERENTIATION STRATEGIES OF
BRANDS’DIGITAL ADVERTISING CAMPAIGNS
DUYGU AYDIN ASLANER
İSTANBUL KENT UNIVERSITY

  10:
45

PANDEMİDE DEĞİŞEN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ TEMİZLİK VE HİJYEN
ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERİN TV REKLAMLARI AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
DERYA ALTINTAŞ
TRABZON ÜNİVERSİTESİ

  11:
00

COVİD-19 SALGINININ BELEDİYE GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
“İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ ÖRNEĞİ”
DAHİ ZEYNEL BAKICI
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

 11:
15



PAPER-BASED ANALYTICAL KIT DESIGN, ESPECIALLY USED FOR THE
DIAGNOSIS OF CORONAVIRUS AND MANY DISEASES
SEZEN CANIM ATEŞ, RUKEN DAŞ
 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ, HARRAN ÜNİVERSİTESİ

  12:
30
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) SESSION 2 - HALL 1 (12:30 - 14:00)

Moderator: NESLİHAN DOĞAN SAĞLAMTİMUR

S2-H1

IMPACT OF COVID-19 ON AIR POLLUTION VALUES (PM10, SO 2 AND
CO):THE CASE OF ESKİŞEHİR (TURKEY) AND KRAKÓW (POLAND)
KEMAL ULUSOY, PAULINA MAGDALENA SEKULA, ANDRZEJ STERNIK,
NESLİHAN DOĞAN SAĞLAMTİMUR
NİĞDE ÖMER HALİS DEMİR ÜNİVERSİTESİ, LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

 12:
45

COVİD 19 PANDEMİ SÜRECİNİN ÇOCUKLARIN KAYGI, DEPRESYON
VE ATILGANLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
İSKENDER GÜLER, NİHAN OSMANAĞAOĞLU
AMASYA UNIVERSITY

 13:
00

TÜRKİYE'DE COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA TIBBİ CİHAZLARDA İYİ
YÖNETİM UYGULAMALARININ HASTANE PERFORMANS DÜZEYİ
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
AYOUB AL-RAWHANI
ERCİYES UNIVERSITY

  13:
15

PANDEMİ SONRASI TASARIM: KENTSEL VE MEKANSAL DÖNÜŞÜM
ARMAĞAN GÜLEÇ KORUMAZ
KONYA  TECHNICAL UNIVERSITY

 13:
30

EVALUATION OF THE CRISIS MANAGEMENT PRACTICES OF FREE
PHARMACISTS FOR COVID-19 PANDEMIA: THE CASE OF DİYARBAKIR
MUHAMMED ALİ GÜMÜŞÇÜ, GÜLŞEN KIRPIK
ADIYAMAN UNIVERSITY

 13:
45



COVID-19 TANISI ALMIŞ VE ALMAMIŞ BİREYLERDE SALGININ RUH
SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ÇOK BOYUTLU ETKİLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA 
SELİN KARAKÖSE, BERNA AKCİNAR, HAZAL ÇELİK
 IŞIK UNIVERSITY, INDEPENDENT RESEARCHER

  12:
30

S
E

S
S

IO
N

 2
 H

A
L

L
 2

 -
 (1

2
:3

0
 G

M
T

+3
) SESSION 2 - HALL 2 (12:30 - 14:00)

Moderator: CEVAT SÖYLEMEZ

S2-H2

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE COVİD-19 İLE İLİŞKİLİ KORUYUCU ÖNLEMLERİN
DEPRESYON VE ANKSİYETE BELİRTİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
BETÜL CÖMERTOĞLU, ELİF YILDIRIM
IŞIK UNIVERSITY,

 12:
45

PANDEMİ SÜRECİNDE TELE RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNE YÖNELİK SAĞLIK
ARAMA DAVRANIŞININ GOOGLE TRENDS VERİLERİ ÜZERİNDEN
DEĞERLENDİRİLMESİ
MEHMET BUĞRAHAN GÜRCAN
HOROSAN DEVLET HASTANESİ

  13:
00

COVID-19 SÜRECİNDE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ÖĞRETİMİ VE
YAŞANILAN GÜÇLÜKLER
İSMAİL SARIKAYA
BAYBURT UNIVERSITY

 13:
15

AN EVALUATION OF THE COVID-19 PANDEMIC AND CHANGING
CONSUMER BEHAVIOR
CEVAT SÖYLEMEZ
DUMLUPINAR UNIVERSITY

 13:
30

THE EFFECT OF THE COVID-19 OUTBREAK ON IRREGULAR MIGRATION
MOVEMENTS TO TURKEY AND FROM TURKEY TO EUROPE
AYLİN ARSLAN
MUĞLA SITKI KOÇMAN UNIVERSITY

 13:
45



COVID-19 PANDEMİSİNİN KONUT İÇ MEKAN TASARIMINA ETKİSİ
SERPİL ÖZKER, UMUT TUĞLU KARSLI
 IŞIK UNIVERSITY, ISTANBUL UNIVERSITY

 12:
30
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Moderator: MEHMET CELİL ÇELEBİ

S2-H3

THE VIRTUAL EXHIBITION REQUIREMENT DURING THE COVID-19
PANDEMIC:7. INTERNATIONAL ÇANAKKALE BIENNIAL CONSTELLATION
POSTER EXHIBITION
DİDEM ÇATAL, SEYHAN BOZTEPE, AMİR HOSSEINZADEH MAJID
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TAHRAN

  12:
45

AVRUPA BİRLİĞİ VE COVID-19: MEŞRUİYET KRİZİNDEN “GERÇEKLİK
SONRASI”NA
MEHMET CELİL ÇELEBİ, GÜLCE TARHAN ÇELEBİ
ABDULLAH GÜL UNIVERSITY

 13:
00

COVİD-19 PANDEMİSİNDE TÜRKİYE’DE İZLENEN PARA POLİTİKASININ
PARASAL GÖSTERGELER ÜZERİNDEN ANALİZİ
YILDIZ ÖZKÖK
HASAN KALYONCU UNIVERSITY

 13:
15

COVİD 19 PANDEMİ SÜRECİNDE LİSANS VE ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN
UZAKTAN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞI: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
MEHMET UTKU, YUSUF KAYA
PAMUKKALE UNIVERSITY 

  13:
30

KORONAVİRÜS HASTALIĞININ KİŞİLER ÜZERİNDE YARATTIĞI PSİKİYATRİK
BOZUKLUKLARIN CEZA SORUMLULUĞU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
BURAK TAŞ
ANKARA SOSYAL BİLİMLER UNIVERSITY

 13:
45



EFFECTS OF COVID-19 PANDEMIC ON FOOD AND BEVERAGE
BUSINESSES: A SHORT EVALUATION
MELİKE SAKİN YİLMAZER, DAMLA ARSLAN, UMUT KARADUMAN
İZMİR KATİP ÇELEBİ UNIVERSITY
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ABSTRACT  

COVID-19, which was declared as pandemic by the World Health Organization (WHO) on 11 March 

2020, continues to affect millions around the world with various variants. As an upper respiratory tract 

disease, COVID-19 causes serious health effects and deaths. Several measurements put to prevent this 

pandemic with various restrictions such as curfew, shift work model and distance education. The 

lockdown imposed in almost all countries in the world, affecting over half of the world’s population, 

has severely restricted economic activity globally with the unintended consequence of reducing air 

pollution.  

  

This study was carried out to evaluate the air pollution and air quality of two European cities 

(Eskişehir/Turkey and Kraków/Poland). Evaluations were made in terms of the main air pollutant 

parameters of particulate matter (PM10), sulphur dioxide (SO2), and carbon monoxide (CO). Air 

pollution and air quality were assessed in two main periods between March 2019 and March 2021. 

These periods are named as before COVID-19 (March 2019-March 2020) and during COVID-19 

(March 2020-March 2021). PM10, SO2 and CO data were obtained from Kraków/Central and 

Eskişehir/Odunpazarı air quality monitoring stations. 

  

In this study, a downward trend was observed in air pollution of Eskişehir city during the COVID-19 

period. In the before COVID-19 period, the emission ranges for PM10, SO2 and CO were 12.76-

239.20, 0.71-41.19, and 95.10-991.07 µg/m3, respectively. During the COVID-19 period, these 

emissions decreased to the range of 8.27-154.55, 1.62-30.99, and 38.37-983.18 µg/m3, respectively. In 

Kraków city, no significant upward or downward trend could be observed. In the before COVID-19 

period, PM10, SO2, and CO emission ranges were 5-65, 0-7, and 1-22 µg/m3, respectively. However, 

during the COVID-19 period, they were 4-85, 0-10, and 2-21 µg/m3, respectively. This study evaluates 

the impact of COVID-19 pandemic on air pollution and includes recommendations for improving air 

quality for both cities from different countries of the Europe. 

  

Keywords: Air pollution, CO, coronavirus, COVID-19, PM10, SO2 

  

  

INTRODUCTION  

Striving for the best air quality is becoming the basic goal that most countries in the world are trying 

to achieve. Bad air condition poses a serious threat to people. It is the cause of many health problems, 

including asthma, circulatory disorders, and cancer. One of the most difficult problem in terms of air 
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quality is that the entire world today is using devices which emit harmful vapours into the atmosphere, 

and this in turn affects the state of the air. Nobody can imagine life without a car, chimney, or 

electricity. The harmful air effects of these devices do not only affect human health, but also animal 

health. In addition, high wear and tear of combustion machines disturbs the natural climate of the Earth, 

leading to several destructive events, including climate warming, enlargement of the ozone hole, and 

the occurrence of acid rain.  

 

The outbreak of COVID-19 has had effects worldwide since it began in Wuhan, China, in December 

2019 (Tripathi, 2021). In March 2020, WHO announced a COVID-19 virus pandemic. During the 

pandemic, states implemented measures that drastically changed the functioning of society. Due to 

prolonged restrictions, many daily activities were disturbed. Every effort has been made to make it 

possible to perform as many activities as possible without leaving home - they have been moved to 

remote mode. The result of these efforts, the transportation was significantly reduced. It functioned 

mainly in necessary cases, e.g. transport of food, drugs, patients and commuting to work, which is 

impossible to perform from the place of residence. This undoubtedly influenced the amount of 

destructive matter emitted into the air positively. On the other hand, electricity consumption has 

increased, and electricity is mostly produced from solid fuels.  

 

As countries went on lockdown, the industrial activities were shut down globally, which had a global 

effect on the economy (Kumari and Toshniwal, 2020; Muhammad et al., 2020), with the global GDP 

contracting by 4.4% (IMF, 2020), a drop that is much worse than during the 2008-2009 global financial 

crisis. While countries are confronting the economic and health crisis, there are some positive aspects 

- significantly improved air quality, reduction of noise, and reduction of green- house gasses emissions 

(GHG) (Zambrano-Monserrate et al., 2020). Countries implemented lockdown restrictions on their 

external borders and, in some cases, restricted internal traveling, social distance measures resulted in 

the significant reduction of transport flows, non-essential business (restaurants, fitness centers, 

shopping malls) were closed, industrial activities and constructions were minimized to a minimum 

level. All these activities are the main source of air pollution (Meng et al., 2020). Mobility reports and 

scientific research has shown a decreasing trend of human movement in the affected countries 

(Tripathi, 2021).  

 

The positive effect on the environment has been witnessed after industrial and financial lockdowns and 

slowdowns during the COVID-19 pandemic. One of the most prominent evidence has been the drastic 

air quality improvement, as a direct consequence of lower emissions from reduced industrial activity. 

While several studies have demonstrated the validity of this hypothesis in mega-cities worldwide, it is 

still an unsubstantiated fact whether the same holds true for cities with a smaller urban extent and 

population (Stratoulias and Nuthammachot, 2020). This study will discuss the problem of air pollution 

during the various stages of the COVID-19 pandemic. Particular attention was paid to the content of 

harmful substances in the air, such as: PM10, SO2, CO. Considering main air pollutant parameters as 

particulate matter (PM10), sulphur dioxide (SO2), and carbon monoxide (CO), this study was carried 

out to evaluate the air pollution and air quality of two Europe cities (Eskişehir/Turkey and 

Kraków/Poland). These assessments were made in two main periods (before and during COVID-19) 

between March 2019 and March 2021.  

 

MATERIALS AND METHODS 

The first step of the study was to find and compile cities with similar characteristics. The following 

were selected for further comparisons: the Turkish city of Eskişehir and the Polish city of Kraków. 

Both cities have a similar population and economic position. 

 

Eskişehir  

Eskisehir is in the Central Anatolia region of Turkey (Figure 1). It has a population of 888.828 in 2020 

(TÜİK, 2021). The surface area of the city is 13.925 km2. The city is located on the banks of the Porsuk 
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River. Eskişehir features cold and snowy in winter, hot and dry in summer. Eskişehir is known as a 

university city. There are 3 universities in the city, namely Eskişehir Osmangazi University, Anadolu 

University and Eskişehir Technical University. Eskişehir is an important production center. It hosts 

institutions and organizations from many sectors like textile, food, chemistry, cement, and aircraft 

industry.  

 

 
Figure 1. Location of Eskişehir (Anonymous, 2021) 

 

Kraków 

 

Kraków has a temperate climate with features of both European marine west coast and more severe 

continental conditions of Eastern Europe (Figure 2). Kraków lies in the centre of continental Europe, 

Kraków has 779.000 citizens, is Poland’s second largest city. The city’s area of 326.8 km2 spreads on 

both banks of the Vistula River, some 219 meters above the sea level. The high-tech gets high profile 

by day in Kraków. The city boasts Poland’s first and third most-visited internet portals. It can boast a 

special economic zone (Kraków Technological Park, meant for major high-tech investments) with the 

Motorola’s European R&D center, 4 enterprise incubators, 3 commercial-fair grounds, 7 higher 

economics schools. 

 

 
Figure 2. Location of Kraków (Osher, 2021) 

The next step was to define the time periods that will be used to study the impact of the COVID-19 

pandemic on the air quality in these cities. Two-time divisions have been introduced. The period from 

March 2019 to March 2020 was to examine the air quality before the pandemic, while the period from 

March 2020 to March 2021 was to show the values during the pandemic. A time-series data systematics 

was used as a method in the study. After determining the above issues, it was necessary to collect the 
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substance that best describes the state of the air. The amount of these compounds is very large, but it 

is crucial that the chemicals used are systematically measured by the air monitoring stations in the 

above-mentioned cities. 

 

PM10, SO2 and CO data of the Eskişehir/Odunpazarı air monitoring station used in this study were 

obtained through the Online Continuous Monitoring Center of the Ministry of Environment and 

Urbanization. In the study, Eskişehir/Odunpazarı station was chosen because it is a station with an 

average data rate of 94% in Turkey. For Kraków, data from the Kraków/Central air quality monitoring 

station obtained through the Online Continuous Monitoring Center of the Chief Inspectorate of 

Environmental Protection (CIEP) were used in this study. 

 

Pollutant parameters  

 

 PM10 - a mixture of airborne particles, the diameter of which does not exceed 10 µm. It is harmful due 

to the content of such elements as benzopyrene, furans, and dioxins. Above all, it has a negative effect 

on the respiratory system. It is responsible for coughing attacks, wheezing, worsening of the condition 

of people with asthma or acute, violent bronchitis. PM10 also indirectly affects the rest of the body, 

including increasing the risk of a heart attack and stroke (Table 1). Benzopyrene is also highly 

carcinogenic (Holleman and Wiberg, 2001; Tripathi, 2021). 

  

SO2 - a chemical compound of sulphur and oxygen which is emitted into the atmosphere during the 

combustion of fuels containing sulphur. The largest source of SO2 emissions to the atmosphere is the 

combustion of fossil fuels by power plants and other industrial plants. Less important sources of SO2 

emissions are industrial processes such as the processing of metal ores, the combustion of sulphur-

containing fuels by locomotives, ships, construction machinery and other vehicles, and from natural 

sources such as volcanoes. Sulphur dioxide is harmful to the human respiratory system and impairs 

respiratory functions (Table 1). Its transformation products can penetrate deep into the lungs and affect 

the functioning of the respiratory system (NIOSH, 1996; Ali and Islam, 2020).  

 

Table 1. Information about main air pollution parameters (T.R. Ministry of Environment and 

Urbanization, 2021a; WHO, 2018; EC, 2021) 

Pollutant Main Source Health Effects Limit Values 

PM10 (24-hour mean) 
Industry, fuel 

combustion, agriculture  

Cancer, heart problems, 

respiratory diseases 

WHO: 50 µg/m3 

EU: 50 µg/m3 

Turkey: 50 µg/m3 

*SO2 (24-hour mean) 

Vehicle emissions, 

energy production 

processes and high 

temperature combustion 

processes 

Acid rains, eye and 

respiratory diseases 

WHO: 20 µg/m3 

EU: 20 µg/m3 

Turkey: 20 µg/m3 

**CO (8-hour mean) 
Incomplete combustion, 

vehicle emissions 

Faint, death, cause 

respiratory failure by 

binding to hemoglobin 

WHO: 20 µg/m3 

EU: 10 mg/m3 

Turkey: 10 mg/m3 

   *SO2: The annual limit value (2014 harmonization calendar) is based on for Turkey and EU 

countries. 

   **CO: Measurements of the CO parameter are evaluated over 8 hours. 

 

 CO - an inorganic chemical compound from the group of carbon oxides in which carbon is in the 

second oxidation state. It has strong toxic properties. The main source of CO is the human activity with 

high-temperature technological processes in which the fuel is primarily coal and crude oil (energy, 

metallurgical, chemical industries), car exhaust fumes (internal combustion engines). It is also formed 

by the combustion of coal and other fuels in insufficient amounts of oxygen, while reducing water 
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vapor with coal at a temperature of several hundred degrees. Long-term exposure to CO causes changes 

in the cardiovascular system (Table 1). Research shows the effect on the body's immune response, 

which may contribute to the reduction of resistance to infection, are also important (NIOSH, 2003; 

Tripathi, 2021). 

 

The pollutants studied in this manuscript is presented in Table 1. A single value fell on the period of 

one day. Then, from the tables prepared in this way, an in-depth analysis was started, supported by the 

graphs of the content of toxic substances in the air (the dependence of the time on the amount of a 

given parameter). All the above activities were necessary for a comprehensive analysis.  

 

 

  RESULTS  

As a result of the study, measurement data before and during COVID-19 periods were analysed for 

Eskişehir and Kraków. The data arranged according to the study periods are given in Tables 2 and 3. 

 

Table 2. Air pollution data of Eskişehir 

BEFORE COVID-19 PERIOD DURING COVID-19 PERIOD 

 
PM10 

(µg/m3) 

SO2  

(µg/m3) 

CO  

(µg/m3) 
 

PM10 

(µg/m3) 

SO2  

(µg/m3) 

CO  

(µg/m3) 

Max 239.2 41.19 991.07 Max 154.55 30.99 983.18 

Avg 52.94 8.19 434.15 Avg 50.70 7.84 385.67 

Min 12.76 0.71 95.10 Min 8.27 1.62 38.37 

 

When Eskişehir data is examined, it is seen that there is a decreasing trend in both emission ranges and 

emission averages, but there is a negative picture in terms of compliance with the limit values (See 

Table 1). It is necessary to develop measures for all three pollutant parameters. 

 

Table 3. Air pollution data of Kraków 

BEFORE COVID-19 PERIOD DURING COVID-19 PERIOD 

 
PM10  

(µg/m3) 

SO2  

(µg/m3) 

CO  

(µg/m3) 
 

PM10 

(µg/m3) 

SO2  

(µg/m3) 

CO  

(µg/m3) 

Max 65 7 22 Max 85 10 21 

Avg 28.42 2.13 6.92 Avg 24.88 1.64 6.47 

Min 5 0 1 Min 4 0 2 

 

When the data of Kraków are analysed, it is observed that the emission ranges have increased, but the 

emission averages have decreased. Regarding the limits, it can be stated that the maximum 

measurement values (except SO2) are above the allowable range. It is necessary to take precautions 

especially for the PM10 parameter. Average emission values are suitable for limit values. 

 

Time series of monthly means of pollutants' concentrations for the Kraków/Central and 

Eskişehir/Odunpazarı air quality monitoring stations before and during COVID-19 period can be seen 

in Figures 3-8. 

Graphics of Eskişehir 

For Eskişehir, a period of high emission changes is observed. This situation for Eskişehir can be 

explained as follows: The restriction conditions in Turkey vary and the climatic conditions of Eskişehir 

are harsh and cold especially in autumn and winter. The downward trend in emissions in the spring of 
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2020, the start of the studying period, is a positive outcome of the COVID-19 pandemic. Graphs 

obtained from Eskişehir data are given in Figures 3-5. 

 

Figure 3. PM10 emission values for Eskişehir 

 

 

Figure 4. SO2 emission values for Eskişehir 
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Figure 5. CO emission values for Eskişehir 

 

Graphics of Kraków 

It is observed that there are increasing trends in winter season of 2020 and in 2021 for three pollutant 

parameters. It explains the increasing trends, especially in the winter months, where the emissions 

increase, and this situation is caused by the need for heating and energy production and the relaxation 

of the restrictions in the last period has an effect. Graphs obtained from Kraków data are given in 

Figures 6-8. 

 

 

Figure 6. PM10 emission values for Kraków 
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Figure 7. SO2 emission values for Kraków 

 

 

 

Figure 8. CO emission values for Kraków 

 

 

DISCUSSION AND CONCLUSION  

In both sample cities, it is expected that the pollutant emissions will increase in the autumn and winter 

seasons. Fossil fuel consumption and vehicle emissions originating from heating and energy can be 

shown as the main sources of increase in emissions in this period. When the air quality is evaluated 

over the average emission values. 
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Eskişehir 

 

In terms of the PM10 parameter, there is a positive change in Eskişehir’s air quality from moderate to 

good. For other pollutant parameters, air quality is in the good category in both periods. 

 

Kraków 

 

In terms of pollutant parameters, Kraków’s air quality is considered good in both periods. Evaluations 

on air quality were made based on the Air Quality Index (AQI) given in Table 4. 

 

Table 4. Air Quality Index (T.R. Ministry of Environment and Urbanization, 2021b) 

Index Air Quality Index 

(AQI) 

SO2 [µg/m³] 

(1-hour mean) 

PM10 [µg/m³] 

(24-hour mean) 

CO [µg/m³] 

(8-hour mean)  

Good 0-50 0-100 0-50 0-5500 

Moderate 51-100 101-250 51-100 5501-10000 

Unhealthy for 

sensitive groups 

101-150 251-500 101-260 10001-16000 

Unhealthy 151-200 501-850 261-400 16001-24000 

Very Unhealthy 201-300 851-1100 401-520 24001-32000 

Hazardous 301-500 >1101 >521 >32001 

 

When the two periods of the study (before and during COVID-19) are compared, the effect of COVID-

19 measures is clearly seen. Relevant data are given in Table 5. 

 

Table 5. Periodic emission changes 

Cities/Parameters PM10 SO2 CO 

Eskişehir -%4.42 -%4.46 -%12.57 

Kraków -%4.23 -%29.88 -%6.96 

 

However, when the maximum emission values are considered, it is seen that the emission limits are 

well above the emission limits, especially for Eskişehir. Within the scope of the study, it was 

determined that the annual allowed days exceeded for Kraków and Eskişehir in PM10 concentrations. 

This situation has a direct impact on the number of premature deaths and the increase in the need for 

the health system. Therefore, some suggestions are offered for both cities. These are: 

✓ Monitoring and development of industrial use of dust filtration systems, 

✓ Controlling fossil fuel use and providing incentives for the use of renewable energy sources, 

✓ Frequent exhaust emission measurements in terms of SO2 emissions and imposing serious sanctions 

in case of deficiency, 

✓ Carrying out R&D studies especially to increase combustion efficiency, 

✓ Increasing sink areas in terms of reducing pollutants and carbon emissions. 
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COVID-19 TRANSFORMATION IN BUSINESSES: CHANGES IN SUSTAINABILITY, 

DIGITAL TRANSFORMATION, SUPPLY CHAINS AND HUMAN RESOURCES 
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ABSTRACT 

Every crisis or new situation has some effects on businesses and sectors depending on its scale. It is 

quite logical to consider COVID-19 as the largest-scale crisis of recent times due to the size of the 

geographical area it affects and the ripple effect it has had on various sectors. Having started in China, 

the Covid-19 pandemic has spread to all developed countries in a very short amount of time. Due to the 

closures, the difficulties in the supply of raw materials, parts and components, the logistics problems, 

and the severe economic effects, it has had extensive impacts on businesses that will affect their 

structures, management styles and even the working conditions of their employees. 

 

Businesses, especially those who do not have risk strategies, have been forced to overview their current 

situations and find instant solutions, then try to predict the future and find long-term solutions to adapt 

to the new situation. In this context, businesses had to go through this "observe – adapt – transform " 

stages in their business strategies. In this study, we will examine what businesses do about (i) digital 

transformation, (ii) supply chain management and logistics, (iii) employees, and (iv) sustainability 

related to COVID-19 in the "new normal" era. The subjects that may need differentiation are further 

detailed. 

 

COVID-19 has accelerated the initiation and adaptation of digital transformation in businesses at a 

measurable level over the years. There are changes and transformations in many areas from consumers' 

shifting to online purchases to the increase of digital products, from producing more products with fewer 

employees to simultaneous information sharing and increased visibility in supply chains. 

Under the title of human resources, we can talk about the changes in working habits, team motivation 

and job responsibilities caused by remote working; the effort to ensure work efficiency; the changes in 

job qualifications with the new way of doing business; and the increase in digital transformation. 

The issues experienced in supplying inputs and even the interruptions in production in different sectors 

all over the world led to some measures to be taken in supply chain management and logistics in the 

short term, and it is obvious that some other changes are needed in the long term. Changes like shifting 

from outsourcing, which is the current trend in general, to localization, improving relations with 

suppliers and supporting SME suppliers, taking more into account the changing customer trends in 

demand forecasts, increasing flexibility in production and revising the inventory control policies within 

this context, being ready for channel changes and being flexible in distribution networks because of 

increasing online purchases and potential closures can be seen as transformations that await businesses 

in the near future. 

 

As a result of shutdowns and production interruptions due to COVID-19, one of the more “visible” 

changes in sustainability is the reduction in emissions levels, albeit temporary. Since many studies 

express the fact that we may encounter more epidemics in the future due to the deterioration of the 

ecological balance of the world, the increase in people's awareness about sustainable consumption is 

another change. Localization, transparency and traceability that are expected to be experienced in the 

near future in supply chains are also changes that will have an impact on environmental sustainability. 

Of course, it is also important to monitor business reports and other business practices in this regard, as 

it is known that not only short-term results but also long-term and permanent effects are necessary for 

sustainability. 

 

Criteria such as profitability and efficiency, which are the key performance indicators, are still important 

for businesses. But at the same time, better understanding the needs of internal and external customers 

and moving forward with them through innovations and creative ideas, and reaching the customers in 
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this way, even using it as a competitive advantage are seen as the realities of business management in 

the near future. 

 

Keywords: Digital transformation, sustainability, pandemic, new normal 
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İŞLETMELERDE COVID-19 DÖNÜŞÜMÜ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, DİJİTAL DÖNÜŞÜM, 

TEDARİK ZİNCİRLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DEĞİŞİMLERİ 
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ÖZET 

Her krizin ve yeni durumun, ölçeğine bağlı olarak bir işletmeler üzerinde bir etki alanı söz konusudur. 

COVID-19 pandemisini de, etkilediği coğrafik alan, kapsadığı zaman, sektörler üzerindeki zincirleme 

etkisi sebebi ile son zamanların en büyük ölçekli krizi olarak değerlendirmek mümkündür. Çin'den 

başlayarak çok kısa sürede, diğer pandemilerin tersine, tüm gelişmiş ülkeleri de kapsayacak şekilde 

yayılması, kapanmalar, hammadde ve parça/bileşen tedariğinde yaşanan sıkıntılar, lojistik sorunlar, kısa 

dönemde ortaya çıkan şiddetli ekonomik etkiler sebebi ile hemen her sektörde yer alan işletmelerin talep 

yapılarını, iş yapış tarzlarını, yönetim şekillerini ve hatta çalışanlarının çalışma koşullarını da 

etkileyecek derin etkilere sebep olmuştur.  

 

İşletmeler, risk stratejileri geliştirmiş olmayanları daha da derinden etkilemek üzere, tüm mevcut 

durumlarını gözden geçirmeye ve anlık çözümler bulmaya, ardından da geleceği tahmin etmeye ve yeni 

duruma uyum sağlayacak çözümleri bulmaya zorlamıştır. Bu kapsamda işletmelerin, sektöre özel olarak 

ortaya çıkan sorunlarına ek olarak birçok genel başlıkta da incelenebilecek şekilde işletme stratejilerini 

bu gözlem - uyum/çözüm - değişim/dönüşüm aşamalarından geçirmeleri gerekmiştir. Bu çalışmada da 

temel olarak işletmelerin COVID-19 ile bağlantılı olarak (i)dijital dönüşüm, (ii)tedarik zinciri yönetimi 

ve lojistik, (iii)iş gücü (iv)sürdürülebilirlik başlıklarında, COVID-19 ile bağlantılı olarak "yeni 

normalde" ne gibi farklılaşmalara ihtiyaç duyabilecekleri konuları detaylandırılmıştır. 

İşletmelerde dijital dönüşümü başlatma ve uyum sağlama durumunu yıllarla ölçülebilecek düzeyde 

hızlandırmıştır. Tüketicilerin online alımlara kaymasından, dijital ürünlerin artışına, üretimde daha az 

çalışanla daha çok iş üretmeyi sağlamaktan tedarik zincirlerinde (müşteri ve tedarikçilerle) eş zamanlı 

bilgi paylaşımına kadar birçok başlıkta değişim ve dönüşüm söz konusudur.  

 

İşgücü başlığında ise, çalışma alışkanlıklarındaki değişimlerden, uzaktan çalışmanın/mekâna bağlı 

olmamanın çalışma takımları ve iş sorumluluklarındaki yarattığı değişimden, iş verimliliğini sağlama 

çabasından, yeni iş yapış şekli ve dijital dönüşümün artmasıyla gerekli iş niteliklerin değişmesinden ve 

İK alanındaki yaklaşım ve yeniliklerden bahsedilebilir.  

Girdiler konusunda yaşanan sıkıntılar hatta bunlardan kaynaklı tüm dünyada farklı sektörlerde oluşan 

üretim duruşları, bu dönemde tedarik zinciri yönetimi ve lojistik konularında hem kısa vadede bazı 

önlemlerin alınmasına sebep olmuş, hem de uzun dönemde bazı değişimler gerektiğini göstermiştir. 

Genel olarak mevcut eğilim olan dış kaynak kullanımından yerelleşmeye geçiş, tedarikçilerle ilişkileri 

iyileştirme ve küçük tedarikçiyi destekleme, talep tahminlerinde değişen müşteri eğilimini daha fazla 

dikkate alma, bu anlamda üretimde esnekliği artırma ve bu kapsamda stok kontrol politikalarını da 

gözden geçirme, online alımların artışı ve potansiyel kapanmalar sebebi ile kanal değişimlerine ve 

dağıtım ağlarında esnekliğe hazır olma gibi değişimler, işletmeleri yakın gelecekte bekleyen dönüşümler 

olarak görülebilir.  

 

Sürdürülebilirlik konusundaki daha “görünür” değişimlerden biri, COVID-19 sebebiyle kapanma ve 

üretim durmaları sonucu geçici de olsa emisyon düzeylerindeki düşüştür. Birçok çalışmada, dünyanın 

ekolojik dengesinin bozulmasıyla gelecekte daha fazla salgın hastalıkla karşılaşabileceğimiz gerçeği 

ifade edildiğinden, insanların sürdürülebilir tüketim konusundaki farkındalıklarının artması da bir diğer 

değişimdir. Tedarik zincirlerinde yakın gelecekte yaşanması beklenen yerelleşme, şeffaflık ve 

izlenebilirlik yine çevresel sürdürülebilirlikte etki yaratabilecek değişimlerdir. Tabi ki sürdürülebilirlik 

için kısa dönemlik sonuçların değil, uzun dönemlik ve kalıcı etkilerin gerekli olduğu bilindiğinden, bu 

konudaki raporlamaların ve diğer işletme uygulamalarının izlenmesi de önemlidir.  

İşletmeler açısından amaç odaklılık ve temel performans göstergeleri olan kârlılık ve verimlilik gibi 

ölçütler halen önemli olsa da, COVID-19’un sebep olduğu bazı farkındalık artışları ve değişimler ile iç 
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ve dış müşterinin ihtiyacını daha iyi anlama ve onları yanına alarak farklı yollar, yenilikler, yaratıcı 

fikirlerle ilerlemek ve müşteriye ulaşmak, hatta bunu bir rekabet avantajı unsuru olarak kullanmak, 

yakın gelecekteki işletme yönetimi gerçeklerinden biri olarak görülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, pandemi, yeni normal 
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COVİD-19 PANDEMİSİNDE TÜRKİYE’DE İZLENEN PARA POLİTİKASININ PARASAL 

GÖSTERGELER ÜZERİNDEN ANALİZİ 

 

Yıldız Özkök* 

* Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İktisat Bölümü 

ORCID ID: 0000-0003-4426-6145 

 

ÖZET 

Covid-19 pandemisi ilk olarak 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Hubei Bölgesinin başkenti Wuhan 

şehrinde ortaya çıkmış ve tüm dünyayı iktisadi, sosyal ve psikolojik açıdan derinden etkilemiştir. Dünya 

genelinde iyi niyetle oluşturulan ve uygulanan iktisat politikaları maalesef ki bu olumsuz etkileri ortadan 

kaldırmakta yeterli olamamıştır. Türkiye’de ise Mart 2020’de ilk vakalar görülmeye başladığında, 

Türkiye ekonomisi kırılgan bir yapıdaydı. Pandeminin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için 

Türkiye de diğer birçok ülke gibi ilk başlarda üretimi ve tüketimi canlandırmak için para arzını artırarak 

genişletici para politikası izlemiştir. Günümüzde Merkez Bankalarının en önemli amacı fiyat istikrarını 

korumaktır. Bu doğrultuda TCMB iç talep koşullarını, döviz kurunun maliyetler üzerindeki etkilerini, 

gıda ve emtia fiyatlarındaki artışı ve bunun enflasyon beklentileri üzerindeki olumsuz etkisini dikkate 

alarak ilerleyen dönemde önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma politikası izlemiştir. 

Belirli parasal büyüklüklerin kolayca izlenmesini sağlayan TCMB'nin analitik bilançosu para arzı ve 

dolayısıyla izlenen para politikası hakkında fikir sahibi olunması açısından çok önemli bir kaynaktır. Bu 

çalışmada öncelikle para politikası amaçları ve araçları üzerinde durulacaktır. Daha sonra Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası analitik bilançosundaki temel parasal göstergeler incelenerek pandemi 

döneminde izlenen para politikası analiz edilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Covid-19 pandemisi, para politikası, para arzı, TCMB. 

 

1. Giriş 

Dünya tarihi boyunca birçok pandemi ortaya çıkmıştır. Covid-19 pandemisi ise ilk olarak 2019 

yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştır. Dünya Sağlık Örgütü, 11 Mart 2020 

tarihinde dünya genelinde Covid-19’un pandemi olduğunu ilan etmiştir. Covid-19 pandemisini diğer 

pandemilerden ayıran en önemli özellik ise küreselleşme ve mobilitenin arttığı günümüzde dünyaya çok 

hızlı bir şekilde yayılması ve bir çok ülkeyi sosyal, toplumsal, psikolojik ve ekonomik açıdan derinden 

etkilemesidir. Türkiye’de ise ilk vaka Mart 2020’de görülmüştür. Türkiye de diğer ülkeler gibi hızlı 

karar alarak iyi niyetli bir şekilde parasal genişleme içerek iktisat politikaları izlemiştir. Ancak üretim 

ve tüketimin durma noktasına geldiği pandemi döneminde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

uygulanan iktisat politikaları maalesef ki yetersiz kalmıştır.  

Para politikasını belirlerken ve uygularken Merkez Bankası’nın ulaşmak istediği belli başlı 

hedefler vardır. Bu hedefler içinde en önemli olanı fiyat istikrarını sağlamaktır. Para arzını azaltmak ya 

da artırmak suretiyle belirlediği hedeflere ulaşmak için Merkez Bankası bazı temel para politikası 

araçları kullanmaktadır. Para arzı ile merkez bankalarının bilançoları arasında ise çok sıkı bir ilişki 

vardır. Dolayısıyla, TCMB’nin uyguladığı para politikası en iyi şekilde TCMB’nin analitik bilançosu 

üzerinden analiz edilebilir  (Acar, 1999: 84). TCMB, bilançosunu daha kolay anlaşılabilir ve basit hale 

getirerek açıkladığı analitik bilançosu ile belirli parasal büyüklüklerin daha kolay izlenebilmesini 

sağlamaktadır. Böylece uygulanan para politikasının ve kullanılan para politikası araçlarının ne kadar 

etkin olduğu gözlemlenebilmektedir (TCMB, 2016: 43).  

Bu çalışmada öncelikle para politikası amaçları ve araçları üzerinde durulacaktır. Daha sonra 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası analitik bilançosundaki temel parasal göstergeler incelenerek 

pandemi döneminde izlenen para politikası analiz edilecektir.  
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2. Para Politikasının Amaçları ve Araçları 

Para politikası, merkez bankasının belirlenen iktisadi hedefleri gerçekleştirmek için para arzını 

ve kredi koşullarını düzenlemesini ifade etmektedir. Para politikasının amaçları ülkelerin gelişmişlik 

düzeylerine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Para politikalarının uygulanmasından sorumlu 

olan merkez bankaları, ülkenin gelişmişlik düzeyini, içinde bulunduğu ekonomik koşulları ve hükümetin 

uyguladığı maliye politikalarını baz alarak temel para politikası hedeflerini belirlemektedir. Ama genel 

olarak merkez bankalarının başlıca amacı, para arzını belirleyerek fiyat istikrarını, toplam talebi, faiz 

oranını, millî geliri, istihdam düzeyi ile ödemeler bilançosu dengesini etkilemektir denilebilir. Bu 

doğrultuda Merkez Bankasının uyguladığı para politikasının temel yedi amacı vardır (Aydın, 1981:35): 

• Fiyat istikrarı, 

• Ekonomik büyüme, 

• Finansal (faiz) istikrar, 

• İstihdam artışı, 

• Döviz kuru istikrarı, 

• Uygun ödemeler dengesi pozisyonu. 

Para politikasının yukarıda sayılan hedeflerinden bazıları birbiriyle çelişebildiği bilinmektedir. 

Mesela, merkez bankası finansal istikrarı sağlamak için faiz oranlarını indirirse, bu ekonomik büyümeye 

ve istihdamda artışa neden olabilir; fakat bu beraberinde enflasyonu da getirebilir. Diğer bir örnek de, 

merkez bankası düşük enflasyon oranı ve bu bağlamda daha güçlü bir yerli para hedeflerse; bunun kısa 

dönemdeki maliyeti işsizliğin artması ve ekonomik büyümenin yavaşlaması şeklinde olacaktır (Çufadar 

ve Kasapoğlu, 2002). Dolayısıyla, bu amaçlar birbiriyle çeliştiği takdirde merkez bankaları bu amaçlar 

arasında bir tercih yapmak zorunda kalabilir. Bu amaçlar içinde en önemli olanı ise fiyat istikrarını 

sağlamaktır. Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ve hala yapısal sorunları olan ülkeler açısından bu 

hedef çok daha fazla önem arz etmektedir. 

Merkez bankalarının para politikasını uygularken kullandığı belli başlı para politikası araçları 

vardır.  TCMB’nin kullandığı en önemli para politikası araçları: 

1. Açık Piyasa İşlemleri (APİ) 

Açık Piyasa İşlemleri, Merkez Bankasını dolaşımdaki paranın miktarını artırıp azaltmak için 

kullandığı en nemli para politikası aracıdır. APİ, Merkez Bankasının hazine bonosu ve devlet tahvili ile 

özel sektöre ait bazı tahvil ve bonoları alıp satma işlemleridir (Parasız, 2009: 353). APİ ile alımlar 

rezervleri ve parasal tabanı genişletir, kısa dönem faiz oranları düşer, böylece para arzı artmış olur; APİ 

yoluyla yapılan satışlarda ise rezervler ve parasal taban daralır, kısa dönem faiz oranları artar, para arzı 

azalmış olur. APİ’ni kullanmanın avantajları (Mishkin, 2000: 69): 

• Parasal otoritenin inisiyatifi ile yapılıyor olması, 

• Kontrol edilebilir ve etkisinin tam olarak ölçülebilir olması, 

• Kolaylıkla tersine çevrilebilir olması. 

• Küçük alımlar ve satımlar şeklinde gerçekleştirilebilmesi ve para tabanı üzerinde küçük 

ayarlamalara izin vermesi, yani esnek olması, 

• Hızlı olması. 

Merkez Bankası’nın piyasaya tahvil ve bono satması doğrudan bankaların nakit rezervlerini 

azaltır, ödünç verebilecekleri fonların miktarının düşmesine neden olur ve ekonomide kredi arzı daralır. 

Buna karşılık, Merkez Bankası’nın kıymetli kâğıt satın alması ise tam tersine bankaların nakit 

rezervlerini ve ödünç verebilecekleri fonların miktarını artırarak ekonominin kredi arzını yükseltir 

(Azizov, 2012: 67). 

2. Zorunlu Karşılık Oranları, 

Zorunlu karşılık bankaların ellerindeki mevduatlara karşılık Merkez Bankası nezdinde tutmak 

zorunda oldukları rezervdir. Bu oran Merkez Bankası tarafından belirlenir ve bir para politikası aracı 
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olarak kullanılır. Zorunlu karşılık oranının artması, bankaların mevduatını azaltır ve dolayısıyla kaydi 

para yaratma süreci ile para arzı azalmış olur; zorunlu karşılık oranlarının düşmesi ise para arzının 

artmasına neden olur. Zorunlu karşılık oralarının bazı avantaj ve dezavantajları vardır (Parasız,  2009: 

357):  

Zorunlu Karşılık Oranını kullanmanın avantajları şu şekilde sıralanabilir: 

• Merkez bankası zorunlu karşılık oranında bir değişiklik yaptığı zaman tüm bankalar eşit oranda 

etkilenir. 

• Etkileri açık piyasa işlemleri kadar olmasa da etkilidir. 

Zorunlu Karşılık Oranını kullanmanın dezavantajları: 

• Zorunlu karşılık oranı esnek bir politika aracı değildir. Zorunlu karşılık oranında yapılan küçük 

bir değişiklik bile para arzını büyük oranda değiştirebilir. Çünkü zorunlu karşılık oranı mevduat çarpanı 

içinde yer alır ve para arzı üzerinde büyük etki yaratabilir. 

• Zorunlu karşılık oran sürekli değişirse bankalar için belirsizlik meydana getirir. Aşırı rezerve 

sahip olmayan bazı bankalar, portföylerindeki kıymetli evraklarını satmak durumunda kalabilir 

3. Reeskont Kredileri 

Merkez Bankası reeskont oranını değiştirerek parasal tabanı etkilemek suretiyle para arzını 

değiştirmiş olur. Reeskont oranı yükselirse, borçlanmanın maliyeti artar, bankalar daha az borç alır ve 

para arzı azalmış olur; reeskont oranı düşerse, bankaların borçlanma maliyeti azalır, bankalar daha fazla 

borçlanır ve para arzı artmış olur (Mishkin, 2000:72). Reeskont oranının avantaj ve dezavantajları 

aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

Reeskont oranını kullanmanın avantajları: 

• Nihai karar verme mercii 

• Banka hücumları önlemi 

Reeskont oranını kullanmanın dezavantajları: 

• Maliyet etkisi (bankaların merkez bankasından borçlanma maliyetini etkiler) 

• Bekleyiş yada beyan etkisi (MB reeskont oranını değiştirdiğinde halka yanlış sinyaller 

verebilir; anons etkisi) 

• Reeskont kredileri merkez bankasının tamamen kontrolü altında değildir. Merkez bankası, 

reeskont oranını düşürse bile bankalar borçlanmak istemeyebilirler. 

• Açık piyasa işlemleri kadar etkili ve hızlı değildir. 

 

3. Pandemi Döneminde Uygulanan Para Politikasının Parasal Göstergeler Üzerinden Analizi 

Merkez Bankası Parası (MBP), Parasal taban, Rezerv para, APİ, emisyon hacmi gibi parasal 

göstergeler izlenen para politikasını yorumlamakta bize yol gösteren en önemli parasal göstergelerdir. 

Piyasadaki likidite hakkında fikir edinmek için Merkez Bankası kontrol edebileceği bir parasal 

büyüklük seçer ve onu izler. Bu büyüklük birçok ülkede genellikle parasal tabandır. Rezerv Paraya, 

T.C.M.B.’nın piyasadaki likiditeyi kontrol etmek amacıyla yaptığı APİ nedeniyle bankacılık kesimine 

olan nakit yükümlülüklerinin ya da bankacılık kesiminden nakit alacaklarının eklenmesiyle Parasal 

Taban'a ulaşılmaktadır (Çavuşoğlu, 2015: 50). Dolayısıyla parasal taban, merkez bankası tarafından 

belirlenmektedir.  

Parasal Taban = Rezerv Para + APİ 

Para çarpanını,  parasal taban ile çarptığımızda ise para arzına ulaşılır (Çavuşoğlu, 2015: 50). 

Parasal çarpan, bir birim artan parasal tabanının para arzını kaç irim artırdığını göstermektedir. Para 

çarpanı, merkez bankası, bankacılık sistemi ve banka dışı kesim tarafından belirlenmektedir. Bu 

doğrultuda, Merkez Bankası parasal tabanı değiştirmek suretiyle para çarpanının büyüklüğüne bağlı 

olarak para arzını etkilemektedir. 
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Şekil 1. Parasal Taban 

 

MBP, para politikası uygulamalarının likidite üzerindeki etkisinin takip edilebilmesi açısından 

en önemli parasal büyüklüklerden biridir. MBP, Merkez Bankası'nın ekonomideki tüm diğer birimlere 

‘TL’ cinsinden olan yükümlülüklerinin toplamıdır. Merkez Bankası analitik bilançosuna baktığımızda, 

iktisadi açıdan genel olarak Merkez Bankası Parası kalemi altındaki Rezerv Paradaki artış genişletici 

para politikası; azalış ise daraltıcı para politikası uygulaması olarak yorumlanmaktadır  (Yardımcı, 2006: 

164). Merkez Bankası’nın yayınladığı analitik bilançoya göre Rezerv Para; emisyon, TCMB’nin 

bankacılık kesimine olan TL yükümlülüğü, fon hesapları ve banka dışı kesimin mevduatından 

oluşmaktadır (TCMB, 2021): 

Rezerv Para = Emisyon + Bankalar Mevduatı + Fon hesapları + Banka Dışı Kesim Mevduatı 

Rezerv para içindeki bankalar mevduatı, 2005’de meydana gelen likidite sıkışıklığı sonucunda 

bankaların daha esnek ve etkin likidite yönetimi sağlayabilmeleri amacıyla, bankaların lehine yapılan 

değişiklikler kapsamında TL zorunlu karşılık yükümlülüklerinin bloke hesaplardan çıkarılması suretiyle 

serbest mevduat şeklinde tesis edilmesine imkan vermiştir. Bu bağlamda, geçici likidite sıkışıklığı 

olduğu zaman bankalar zorunlu karşılıkları daha esnek bir şekilde kullanarak faizlerdeki 

dalgalanmaların azalmasına neden olmuştur (TCMB, 2016: 43). 

Ekonomik büyümenin, istihdamın veya ihracatın artırılması amacıyla gevşek para 

politikalarının uygulanması yani rezerv paranın artması halinde fiyat istikrarına ulaşma hedefi tehlikeye 

girmektedir (Hoggarth, 1996). Şekil 2.’de açık bir şekilde görüldüğü üzere, 2020 yılının başında 

pandeminin başlaması ile birlikte rezerv paradaki artığı yani genişletici para politikası uygulanmaya 

başladığını göstermektedir. 2020 yılı Mart ayı başında yaklaşık 200 milyar TL olan rezerv para, toplam 

harcamaların artması ve iktisadi faaliyetlerin canlanması amacıyla, üç ay içinde 350 milyar TL’nin 

üzerine çıkarılmıştır. Ancak, bu durum pandemi nedeniyle emtia fiyatlarındaki artış ile birleşince, fiyat 

istikrarı hedefini tehlikeye sokmuştur. TCMB 18 Mart 2020’de yaptığı son faiz artışından sonra, yaptığı 

duyuruda, iç talep koşullarını, döviz kurunun maliyetler üzerindeki etkilerini, uluslararası gıda ve diğer 

emtia fiyatlarındaki artışın ve enflasyon beklentilerinin yükselmesinin fiyatlama davranışlarını ve 

enflasyon görünümünü olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek, önden yüklemeli ve güçlü bir parasal 
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sıkılaştırma yapılmasına karar verdiğini açıklamıştır (TCMB, 2020). Dolayısıyla 2020 yılını yaz 

aylarından sonra parasal sıkılaştırma önlemleri alınmaya başlamıştır. 

 

 

Şekil 2. Rezerv Para 

 

TCMB, 1987 tarihinde başladığı APİ ile bankacılık sisteminin likidite durumunu kontrol 

etmektedir. APİ’de TCMB doğrudan alım, doğrudan satım, repo ve ters repo işlemlerini araç olarak 

kullanmaktadır. Merkez Bankası piyasaya likidite verdiğinde yani piyasadan alacaklı olduğunda bu 

kalem eksi, piyasadan fon çektiğinde yani piyasaya borçlu olduğunda artı yönde değişmektedir (TCMB, 

2016: 45). Bu bağlamda, Şekil 3.’de görüldüğü gibi pandeminin başlaması ile birlikte TCMB APİ ile 

yaptığı alımlarla piyasaya likidite sağlamaya başlamıştır. Bu durum 2020 yılının Ağustos ayına kadar 

devam etmiştir. Daha sonrasında TCMB parasal sıkılaştırma politikası izlemeye başlamış ve APİ ile 

piyasadan para fon çekerek para arzını azaltma yoluna gitmiştir. Ancak 2020 yılı sonunda pandeminin 

şiddetlenmesi ile birlikte parasal sıkılaşma biraz gevşetilmiş ve piyasanın nakit ihtiyacı karşılanmaya 

devam edilmiştir. 
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Şekil 3. Açık Piyasa İşlemleri 

 

Ekonominin nakit para ihtiyacının karşılanması ya da eskimiş ve yıpranmış banknotların 

yenileriyle değiştirilmesi amacıyla merkez bankası banknot basmaktadır. Emisyon hacmi aslında 

merkez bankasının bir politika aracı değildir. Dolayısıyla, emisyon hacminin artması, merkez 

bankasının teknik ifadeyle genişletici para politikası uyguladığı anlamına gelmeyebilir. Ancak 2019 

yılında 2018 yılına göre %1,57 azalan emisyon, Şekil 4.’de görüldüğü gibi 2020 yılının ilk beş ayında 

yaklaşık %75 artmıştır. 2020 yılında ise yaklaşık %55’lik bir artış söz konusudur. Bu artışlar fersude 

para değişimi ya da dönemsel emisyon genişlemesi ile açıklanamayacak kadar ciddi bir artıştır. 

Dolayısıyla TCMB bu dönemde para bastığı bu verilerden görülmektedir (Eğilmez, 2020). Sonuç olarak 

bu durumun doğrudan para arzını artırdığı açıktır.  

 

 

Şekil 4. Emisyon 
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TCMB, ekonomideki son likidite kaynağı olarak bankalara ödünç para verebilir, ya da gerekli 

gördüğü hallerde bankalardan ödünç para alabilir ve bu faiz oranını kendisi belirlemektedir. Açıkladığı 

bu politika faiz oranı, bir hafta vadeli repo işlemlerinde uygulanan faiz oranını ifade etmektedir.   TCMB 

politika faiz oranı ile iktisadi faaliyetleri etkilemeyi amaçlar ve piyasa tarafından yakından takip 

edilmektedir.  

 

 

Şekil 5. Politika Faizi 

 

Diğer ülkeler gibi Türkiye de pandemi ile birlikte parasal genişleme politikaları izlemeye 

başlamıştır. 17 Mart 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında politika faiz oranı 100 baz puan 

düşürülerek %9,75’e çekilmiştir. Daha sonra Mayıs 2020’ye kadar aralıklarla politika faiz oranındaki 

indirimler %8,25’e kadar devam etmiştir. Fakat 24 Eylül 2020 tarihinde Para Politikası Kurulu, politika 

faizini %8,25’den %10,25’e yükseltilerek, bugüne kadar devam eden faiz artışı dönemini başlatmıştır. 

TCMB yaptığı basın açıklamasında, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon 

görünümüne yönelik risklerin sınırlandırılması amacıyla Ağustos ayından itibaren atılan parasal 

sıkılaştırma politikalarının güçlendirilmesi gerektiği ve bu doğrultuda dezenflasyon sürecini tekrar 

oluşturmak ve fiyat istikrarını desteklemek için politika faizinin yükseltilmesine karar verildiği ifade 

edilmiştir (TCMB, 2020). Türkiye’de, son faiz artırımı 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleşmiş ve politika 

faizi %19’a yükseltilmiştir. Şekil 5. pandemi dönemindeki politika faiz oranındaki değişimi 

göstermektedir.  

Genişletici maliye politikalarının başarılı olması için özellikle ekonomik kriz zamanlarında faiz 

oranlarının rasyonel gerçeklik ve hassasiyet içinde belirlenmesi çok büyük önem arz etmektedir. Çok 

düşük faiz oranına sahip ülkelerde para politikası tek başına bir çözüm olmaktan uzaklaşarak ülkeyi 

likidite tuzağına da sürükleyebilmektedir (Ustaoğlu, 2020:47). Gelişmiş ekonomilerde ise faiz 

seviyelerinin çok düşük seviyelerde seyrettiğini hatırlatmak gerekir ki (ABD: %0,25) bu ülkeler için 

etkin bir para politikası izlemek oldukça güçtür.   
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Pandemi döneminde uygulanan para politikası TCMB’deki temel parasal göstergeler üzerinden 

analiz edildikten sonra, TCMB’nin en emli hedefi olan fiyat istikrarı bağlamında enflasyon üzerinde 

durmak gerekmektedir. Türkiye’deki tüketici enflasyonu seviyesine bakıldığında Temmuz 2021 

itibariyle %19 ile maalesef ki diğer tüm ekonomilere göre çok yüksek bir seviyede olduğunu ifade etmek 

gerekmektedir. 2019 yılında gelişmiş ülkelerin ortalama yıllık enflasyonu %0,53 ve gelişmekte olan 

ülkelerin yıllık enflasyonları ortalama %5,07 olduğu düşünüldüğünde, aradaki fark daha iyi 

anlaşılabilmektedir (IMF, 2020). Pandemi döneminin başlarında uygulanan genişletici maliye politikası 

ve özellikle parasal genişleme politikaları ile birlikte arz tarafında yaşanan sorunlar ve TL’nin değer 

kaybı enflasyonun yükselmesine sebep olmuştur. Şekil 6.’da görüldüğü gibi Temmuz 2021 itibariyle 

TÜFE tarafında enflasyon %19 seviyesinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla TCMB’nin devam etmeye 

çalıştığı parasal sıkılaşma enflasyonun seyri ile de yakından ilişkilidir.   

  

 
Şekil 6. TÜFE 

 

4. Sonuç 

Pandeminin yayılmasını engellemek için alınan tedbirler ve uygulanan kısıtlamalar iktisadi 

faaliyetleri neredeyse durma noktasına getirmiş, tüketim alışkanlıklarını değiştirmiştir. Pandeminin 

gelişmiş ülkeleri gelişmekte olan ülkelere göre daha fazla etkilediği görülmektedir. Ama sonuçta tüm 

dünyada uygulanan iktisat politikaları maalesef ki yeterli olmamıştır. Türkiye de diğer ülkeler gibi 

üretim ve tüketimi canlandırmak için pandeminin başlaması ile birlikte parasal genişleme politikaları 

uygulamıştır. Ancak enflasyon oranının yükselmesi ile birlikte 2020 yılının ortalarında parasal 

sıkılaştırmaya gitmek zorunda kalmıştır. Pandeminin etkileri hala devam ederken, Türkiye’de enflasyon 

diğer ülkelere kıyasla hala çok yüksek seviyelerde seyretmektedir.  

İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarında asıl cevaplanması gereken soru bu ekonomik 

krizden en az hasarla çıkmak için nasıl ekonomi politikaları uygulanması gerektiğidir.  Covid-19 aşı 

uygulamalarının dünya çapında başarı durumu ve buna bağlı olarak pandeminin seyri konularında 

belirsizlik hala devam etmektedir. Bu durumda, toplam arz ve toplam talep tarafında hareketlerin dengeli 

olması için para ve maliye politikalarının bir birleri ile uyumlu olacak şekilde belirlenmesi ve 

uygulanması gerekmektedir. 
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ZIONISM: NATIONALISM ISSUES OF JEWS 
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ABSTRACT 

Nationalism rose in the 19th century Europe. This change should have brought the Jews to an integral 

part of the nation. But their position got worse. People who belong to the majority religion still saw the 

Jews as unbelievers. Moreover, now they were foreigners to the nation they live in. Nationalism has 

faced Jews with new problems, but according to some it has brought a new solution. If the nation was 

defined by its origin, culture and target was the only natural and just basis for being a state, the Jews 

should have a nation and their own state. This new idea, which took the name of Zionism over time, was 

claimed first by Yehuda Alkalay who was a rabbi. In 1843, Alkalay came up with the idea of Jews 

returning to Palestine without waiting for Christ. In the 19th century, the idea of a Jewish national 

restoration in Palestine became widely known. Although the first claimer was Alkalay, the history of 

the Zionist movement was initiated by Herzl in 1896, after the publication of the booklet The Jewish 

State (Jewish State). According to Herzl, the Jews are a nation. This paper argues that the problems of 

Jews were not economic or religious, but national or political. And this problem could only be resolved 

with a Jewish nation and a state that Jews dominate. 

 

Keywords: Jewish, Zionism, Palestine, nationalism 
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COVİD 19 PANDEMİ SÜRECİNDE LİSANS VE ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN  

UZAKTAN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞI: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 
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ÖZET 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) ‘a kuruluşundan bu yana üye olan Türkiye, muhasebe 

alanında dünyanın gelişmiş ülkeleriyle beraber hareket etmiş ve yeni gelişmeleri yakından izleyerek 

ulusal muhasebe sistemini uluslararası muhasebe sistemine entegre etmiştir. Türkiye’de muhasebe 

eğitimi, eğitim kurumlarında ve mesleki birliklerde yürütülmekte olup, okullarda eğitim ortaöğretim 

seviyesinde başlayıp doktora programlarına kadar devam etmektedir. COVİD 19 öncesinde muhasebe 

eğitimi teorik ve uygulama olarak tamamen yüz yüze eğitim modeliyle yürütülürken, pandemi sürecinde 

eğitim zorunlu şartlar neticesinde uzaktan eğitim modeline dönüşmüştür. Bu çalışmada, lisans ve ön 

lisans düzeyinde muhasebe eğitimi alan öğrencilerin, COVİD 19 pandemi döneminde uzaktan eğitim 

ile yürütülen muhasebe derslerine bakış açılarının tespiti ve bu iki grubun görüşlerinin karşılaştırılması 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda Pamukkale Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde muhasebe 

eğitimi alan 310 öğrenciye anket uygulanmıştır. Anket verileri frekans ve yüzde analizi ile analiz 

edilmiştir. Analiz sonucunda öğrencilerin büyük bir kısmının muhasebe eğitiminde geleneksel 

yöntemleri tercih ettiği, sınav başarısı anlamında ise uzaktan eğitimin daha fazla tercih edildiği tespit 

edilmiştir. Aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi’nin uzaktan eğitim sürecinde uygulamış olduğu canlı 

ders sisteminin öğrenciler tarafından benimsendiği ve kullanışlı bulunduğu saptanmıştır. Sonuç olarak 

öğrencilerin büyük bir kısmının muhasebe dersi özelinde uzaktan eğitim metotlarına alışamadığı, dersi 

daha zor ve anlaşılmaz buldukları görülmüştür. Bu sebeple uzaktan eğitime devam edilmesi durumunda, 

muhasebe eğitimcilerinin dersin anlaşılması noktasında yeni bir eğitim modeli üzerinde çalışmaları 

gerektiği düşünülmektedir.   

 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Eğitimi, Covid-19, Uzaktan Eğitim 

 

UNDERGRADUATE AND ASSOCIATE STUDENTS' OUTLOOKS ON DISTANCE 

ACCOUNTING EDUCATION IN THE COVID 19 PANDEMIC PERIOD: PAMUKKALE 

UNIVERSITY CASE 

 

ABSTRACT 

Turkey, which has been a member of the International Federation of Accountants (IFAC) since its 

establishment, has acted together with the developed countries of the world in the field of accounting 

and has integrated the national accounting system into the international accounting system by closely 

following the new developments. Accounting education in Turkey is carried out in educational 

institutions and professional associations, and education in schools starts at the secondary education 

level and continues until doctoral programs. Before COVID 19, accounting education was carried out 

theoretically and practically with a face-to-face education model, but during the pandemic process, 

education turned into a distance education model as a result of compulsory conditions. In this study, it 

is aimed to determine the perspectives of the students who receive accounting education at the 

undergraduate and associate degree levels on the accounting courses conducted with distance education 

during the Covid 19 pandemic period and to compare the views of these two groups. In this context, a 

questionnaire was applied to 310 students who received accounting education at Pamukkale University 

at associate and undergraduate level. Survey data were analyzed by frequency and percentage analysis. 

As a result of the analysis, it has been determined that most of the students prefer traditional methods in 

accounting education, and distance education is more preferred in terms of exam success. At the same 

time, it was determined that the live lesson system applied by Pamukkale University in the distance 

education process was adopted by the students and found useful. As a result, it was seen that most of the 
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students could not get used to the distance education methods, especially in the accounting course, and 

found the course more difficult and incomprehensible. For this reason, in case of continuing distance 

education, it is thought that accounting educators should work on a new education model to understand 

the course. 

 

Keywords: Accounting Education, Covid-19, Distance Education 

 

1. GİRİŞ 

İşletmelerin finansal durumlarını ve faaliyet sonuçlarını ortaya koyan muhasebe bilgi sistemi, uzmanlık 

gerektiren ve tüm toplumu ilgilendiren bir bilim dalı olmuştur. Mesleği yerine getirecek olan meslek 

mensubunun da almış olduğu eğitim, yapmış olduğu işin niteliği düşünüldüğünde büyük önem arz 

etmektedir. Bu noktada Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) bünyesinde kurulan 

Uluslararası Eğitim Standartları Kurulu (IAESB), muhasebe eğitimine ilişkin 8 farklı standart 

yayınlamıştır. Uluslararası Eğitim Standartları (IES) olarak da bilinen bu standartlar, mesleki yeterlilik 

sınavı önce uyulması gereken kurallar, yeterlilik sınavına yönelik kurallar ve yeterlilik sonrası sürekli 

eğitim için uyulması gereken kurallar olmak üzere 3 grupta toplanabilir. IFAC’a üye olan ve Türkiye’de 

muhasebe mesleğinin sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu standartları benimsemiş ve ülkedeki eğitim 

kurumları ile işbirliği yaparak meslek mensubunun alması gereken eğitimleri ortaya koymuştur. Bu 

kapsamda ülkemizde muhasebe eğitimi, eğitim kurumlarında ortaöğretimden başlayarak doktora 

eğitimine kadar devam etmekte, mesleğe adım attıktan sonra ise mesleki eğitimler TÜRMOB ve Kamu 

Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından sürdürülmektedir. Ülkemizde 

eğitim kurumlarında verilen muhasebe eğitimi aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

• Ortaöğretim Düzeyi Muhasebe Eğitimi: Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde ve çok programlı 

Anadolu liselerinde “Muhasebe ve Finansman Ana Programı” kapsamında muhasebe dersleri 

okutulmaktadır.  Muhasebe ve finans alanında 3 dal yer almaktadır. Bunlar; bilgisayarlı muhasebe, 

dış ticaret ofis hizmetleri, finans ve borsa hizmetleri. Bu 3 programda da muhasebe dersleri 

bulunmaktadır (Karkacıer ve Hamamcı, 2020: 279). 

• Ön Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi: Muhasebe mesleğinde ara eleman yetiştirmek için ön 

lisans düzeyinde “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” programı bulunmaktadır. Bu program 

dışında, dış ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi birçok iktisadi ön lisans programında muhasebe 

derslerine yer verilmektedir. 

• Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi: İktisadi ve idari bilimler fakülteleri, siyasal bilimler 

fakülteleri ve işletme fakülteleri bünyelerinde yer alan işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi gibi 

birçok bölümde muhasebe derslerine yer verilmektedir. Ayrıca uygulamalı bilimler yüksek 

okullarında 4 yıllık eğitim veren muhasebe ve vergi bölümleri bulunmaktadır.     

• Lisansüstü Programlar: Sosyal bilimler enstitülerine bağlı, yüksek lisans ve doktora programlarında 

da ileri düzey muhasebe eğitimi verilmektedir. 

Mesleki eğitimlerse TÜRMOB ve KGK tarafından yürütülmektedir. TÜRMOB, üyelerine mesleki 

gelişimlerinin sürekliliği için uzaktan ve yüz yüze eğitim düzenlemektedir. Bu kapsamda 2018 yılında 

sürekli mesleki eğitim geliştirme merkezi SÜRGEM kurulmuştur. Ayrıca bağımsız denetçi unvanına 

sahip muhasebe meslek mensuplarının sürekli gelişimi için KGK zorunlu mesleki eğitimler 

düzenlemektedir.       

Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılının sonlarında ortaya çıkan ve 13 Ocak 2020’de tanımlanan Yeni 

Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) bir solunum yolu hastalığıdır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2021). 

Hastalığın pandemiye dönüşmesi ve özellikle kapalı alanlarda hızla yayılması nedeniyle eğitim sektörü 

ciddi anlamda etkilenmiş, neredeyse tüm ülkelerde önce eğitime bir süre ara verilmiş daha sonra 

özellikle üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmiştir. Uzaktan eğitim, gelişen teknoloji yardımıyla 

https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66300/covid-19-nedir-.html
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eğitimin internet ortamında yürütülmesidir. Türkiye’de de 2019-2020 Bahar dönemi, 2020-2021 Güz ve 

Bahar dönemlerinde üniversiteler uzaktan eğitimle, eğitim- öğretim dönemlerini tamamlamışlardır. 

Günümüzde COVİD vakalarının sayısının halen önemli seviyelerde olması sebebiyle Türkiye’de yüz 

yüze eğitime geçiş noktasında belirsizlikler mevcuttur. Ancak yeni eğitim öğretim döneminde, 

aşılanmanın ülke genelinde artması, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasına yönelik girişimleri 

hızlandırılmıştır.  

Geçmişten günümüze muhasebe eğitimi incelendiğinde, geleneksel yöntemlerle tahtada ya da bilgisayar 

laboratuvarlarında verilen muhasebe dersleri, pandemi döneminde zorunlu sebeplerle uzaktan eğitim 

metoduyla verilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada Pamukkale Üniversitesi’nde eğitim alan ön lisans ve 

lisans öğrencilerinin, uzaktan muhasebe eğitimine bakış açıları saptanmaya çalışılmış, bu iki grup 

arasındaki görüş farklılıkları ya da benzerlikleri ortaya konmuştur. 

2. LİTERATÜR 

Literatür incelendiğinde, uzaktan eğitim ve öğrencilerin uzaktan eğitime bakış açılarını değerlendiren, 

farklı dönemlerde farklı dersler için yapılmış birçok çalışmanın olduğu görülmektedir. Bu bölümde, 

COVİD-19 pandemi sürecinde muhasebenin uzaktan eğitimini konu alan ve öğrencilerin görüşlerini 

inceleyen çalışmalar ortaya konmuştur. 

Akgün (2020), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Muhasebe 2 dersine kayıt yaptıran sağlık 

yönetimi öğrencilerinin, uzaktan muhasebe eğitimine ilişkin görüşlerini incelemiştir. 74 öğrenciyi 

kapsayan ve frekans ve yüzde analizlerinin yapıldığı çalışmada, uzaktan muhasebe eğitiminin olumlu 

ve olumsuz yönlerine ilişkin kız ve erkek öğrencilerin görüşleri tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda 

öğrenciler, uzaktan muhasebe eğitiminin örgün eğitime kıyasla gelecekte bir katkı sunamayacağını 

düşünmektedir. 

Demir ve Narlıkaya (2020), çalışmalarında COVİD-19 sürecinde muhasebe ve finans derslerini alan 

öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarını tespit etmeyi amaçlamışlardır. Bu amaçla, Elazığ Fırat 

Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde eğitimine devam etmekte olan 

öğrencilere anket uygulanmıştır. Çalışmada, öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin tutumlarının genel 

olarak olumlu yönde olduğu ve öğrenci tutumlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermezken, 

akademik performans, internet kullanım süresi gibi değişkenler açısından anlamlı farklılıklar olduğu 

sonucuna varılmıştır.   

Serçemeli ve Kurnaz (2020), pandemi döneminde uzaktan eğitimle muhasebe dersi alan öğrencilerin, 

uzaktan eğitim sistemine bakış açılarını ve bu sistemle yürütülen muhasebe derslerine ilişkin görüşlerini 

tespit etmeyi amaçlamışlardır. Çalışmada Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü’nde eğitim alan lisans öğrencilerine anket uygulanmıştır. 

Yapılan analizler sonucunda, öğrencilerin uzaktan eğitim sisteminin kullanımıyla ilgili yeterlilik 

açısından bir sorun yaşamadıkları ancak bu sistemi çok fazla benimsemedikleri tespit edilmiştir.    

Karyağdı ve Yolci (2021), çalışmalarında COVİD-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitim yoluyla 

muhasebe dersi alan öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine ilişkin bakış açılarını incelemişlerdir. 

Çalışma kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi MYO’nun ve Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal 

Bilimler MYO’nun Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümlerindeki öğrencilere anket uygulanmıştır. 

Analizler sonucunda öğrencilerin muhasebe eğitiminde daha çok yüz yüze eğitimi tercih ettikleri 

görülmektedir. Ayrıca çalışmada, uzaktan eğitim derslerini takip etme sıklığı ile cinsiyet ve ikamet 

edilen yer değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. 

Tuğay (2021), çalışmasında üniversite öğrencilerinin COVİD-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitim 

sistemine bakış açılarını tespit etmeyi amaçlamıştır. Araştırma verileri, Burdur Mehmet Akif Ersoy 
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Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin farklı bölümlerinde öğrenim gören ve herhangi bir 

muhasebe dersini alan öğrencilere anket uygulanarak toplanmıştır. Çalışmada, öğrencilerin uzaktan 

eğitim sistemini benimsedikleri ve yüz yüze eğitim ile eş değer gördükleri, ancak ders içerik ve sürelerini 

yeterli bulmadıkları sonucuna varılmıştır. Ayrıca araştırmada, muhasebe derslerindeki memnuniyet 

düzeyi ile bölümler arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.  

Yardımcıoğlu vd. (2021a), COVİD-19 pandemi döneminde meslek yüksekokulu öğrencilerinin 

muhasebe eğitimine karşı tutumlarını tespit etmeyi amaçlamışlardır. Bu doğrultuda Osmaniye Korkut 

Ata Üniversitesi Düziçi Meslek Yüksekokulunda muhasebe dersi alan öğrenciler üzerinde yürütülen 

çalışmada, muhasebe eğitimine karşı tutumların demografik faktörler açısından farklılık gösterip 

göstermediği araştırılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin dersi eğlenceli ve motive edici buldukları 

ancak çalışırken rahat ve sakin olamadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin tutumları, cinsiyet ve 

gelir durumları açısından farklılık göstermektedir.  

Yardımcıoğlu vd. (2021b), çalışmalarında Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesinde muhasebe dersi alan öğrencilerin muhasebe eğitimine karşı tutumlarını ve bu tutumların 

demografik özellikler ile ilişkisini tespit etmeyi amaçlamışlardır. Verilere 330 öğrenci ile yapılan 

çevrimiçi anketle ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda, öğrencilerin muhasebe derslerini eğlenceli ve motive 

edici bulmadığı, muhasebe çalışırken kaygılı oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca, öğrenci görüşlerinin, 

cinsiyet, yaş, gelir durumu ve akademik ortalama değişkenleri açısından anlamlı farklılık gösterdiği 

saptanmıştır.  

Bu çalışma, literatürdeki öğrenci görüşlerini temel alan çalışmalara benzer şekilde, Pamukkale 

Üniversitesi öğrencilerinin uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açılarını ortaya koymaya 

çalışmaktadır. Literatürdeki çalışmalardan farklı olarak, lisans ve önlisans öğrencilerinin görüşleri 

karşılaştırılarak literatüre katkı sunmak amaçlanmıştır. 

3. ARAŞTIRMA 

3.1. Araştırmanın Amacı  

Bu çalışmada, lisans ve ön lisans düzeyinde muhasebe eğitimi alan öğrencilerin, COVİD 19 pandemi 

döneminde uzaktan eğitim ile yürütülen muhasebe derslerine bakış açılarının tespiti amaçlanmıştır. 

Çalışmada ayrıca önlisans ve lisans öğrencilerinin görüşleri karşılaştırılmış, aralarındaki benzerlik ve 

farklılıklar üzerinde durulmuştur. 

3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 

Çalışmanın kapsamını, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Buldan Meslek 

Yüksekokulu’nda öğrenim gören ve 2020-2021 akademik yılı bahar döneminde uzaktan eğitim yoluyla 

muhasebe dersini alan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın yapıldığı ilgili birimlerde, uzaktan 

eğitim sisteminde muhasebe derslerinin tamam web ortamında canlı ders sistemi üzerinden yapılmıştır.  

Pamukkale Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans düzeyinde muhasebe eğitimi alan 310 öğrenciye anket 

uygulanmıştır. Veriler 26 Mayıs- 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Google Forms üzerinden 

toplanmıştır. Anket formu araştırmacılar tarafından çevrimiçi olarak hazırlanmış ve anketin bağlantısı 

derslerde öğrenciyle paylaşılmıştır. Anket verileri frekans ve yüzde analizi ile analiz edilmiştir.  

Bu alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde öğrencilerin uzaktan muhasebe eğitimine bakış açılarını 

incelemeye yönelik geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş birçok ölçek bulunmaktadır. Bu çalışmada 

ise Serçemeli ve Kurnaz (2020) ‘ın çalışmasında yer alan ölçekten yararlanmıştır. Anketin birinci 

bölümü, öğrenciler hakkında demografik bilgiler ile uzaktan eğitimi takip şekli, takip sıklığı gibi 

konuyla ilgili genel bilgileri tespit etmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Anketin diğer bölümünde 
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ise öğrencilerin uzaktan muhasebe eğitimine bakış açılarının tespitine yönelik 10 adet önerme, 5’li 

Likert ölçeği (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum ve 

5=Kesinlikle Katılıyorum) ile değerlendirilmiştir. 

3.3. Araştırmanın Bulguları 

Bu bölümde, araştırma kapsamında uygulanan anketin analiz sonuçları ortaya konmuştur. Bulgulara 

ilişkin değerlendirmeler daha çok lisans ve önlisans öğrencilerinin verdikleri cevapları karşılaştırmaya 

yöneliktir.     

 

Tablo 1. Öğrenciler Hakkında Genel Bilgiler (n=310) 

  Frekans Yüzde 

(%) 

Cinsiyet 

Kadın 175 56,45 

Erkek 135 43,55 

Toplam 310 100 

Öğrenim Gördüğü 

Program 

Ön Lisans  158 50,96 

Lisans  152 49,03 

Toplam 310 100 

Daha önce Muhasebe 

Eğitimi Alma Durumu 

Eğitim Alan  95 31 

Eğitim Almayan 215 69 

Toplam 310 100 

Akademik Ortalama 

2.00 den az 21 6,77 

2.00 – 2.50 arası 50 16,13 

2.50 – 3.00 arası 142 45,81 

3.00 – 3.50 arası 89 28,71 

3.50 – 4.00 arası 8 2,58 

Toplam 310 100 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan 310 öğrencinin yaklaşık %56’sı kız öğrencilerden 

oluşmaktayken, öğrenim gördüğü program açısından öğrencilerin yaklaşık yarısının önlisans yarısının 

da lisans eğitimi aldığı görülmektedir. Ankete katılanlardan daha önce muhasebe eğitimi alanların sayısı 

95 iken, 215 kişi ilk kez muhasebe eğitimi almaktadır. Dolayısıyla bu durum dersin uzaktan eğitimle 

anlaşılmasını zorlaştırabilecektir. Akademik ortalamalar incelendiğinde ise ankete katılanların yaklaşık 

%80’inin 2,5 ve üstü bir ortalamaya sahip olduğu saptanmıştır.  

Tablo 2. Uzaktan Eğitime Erişimde Kullanılan Cihaz 

   f % 

Ön Lisans 

Kendisine Ait 

Akıllı Telefon 59 37,3 

Bilgisayar 63 40,0 

Tablet - - 

Ortak Kullanım 

Akıllı Telefon 2 1,2 

Bilgisayar 34 21,5 

Tablet -  

Lisans 

Kendisine Ait 

Akıllı Telefon 23 15,1 

Bilgisayar 97 63,8 

Tablet 4 2,6 

Ortak Kullanım 

Akıllı Telefon 2 1,3 

Bilgisayar 25 16,5 

Tablet 1 0,7 
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Tablo 2 incelendiğinde önlisans öğrencilerinin yaklaşık %77’sinin kendisine ait bir cihazla canlı derslere 

katıldığı, bu oranın lisans öğrencilerinde ise yaklaşık %80 olduğu saptanmıştır. Önlisans öğrencilerinde 

kendisine ait bilgisayar kullanım oranı %40 iken, lisans öğrencilerinde bu oran yaklaşık %64’tür. Genel 

olarak bakıldığında öğrencilerin %20’sinden fazlasının kendisine ait olmayan bir cihazla dersleri takip 

etmeye çalıştığı görülmektedir. Bu öğrencilerin yaşadığı teknolojik yetersizliklerin uzaktan eğitimin 

başarısı noktasında olumsuzluklar doğuracağı söylenebilir.   

 

Tablo 3. Uzaktan Eğitim Muhasebe Dersini Takip Sıklığı 

 Dersin 

Olduğu Her 

Gün 

Haftada 

Bir 

Ayda 

Bir 

Takip 

Etmiyorum 

Toplam 

Ön Lisans 58 65 19 16 158 

% 37 41 12 10  

Lisans 53 63 28 8 152 

% 35 42 18 5  

 

Ankete katılan uzaktan eğitim yoluyla verilen muhasebe derslerini takip etme sıklığı Tablo 3’de 

görülmektedir. En dikkat çekici nokta önlisans öğrencilerinin %10’unun, lisans öğrencilerinin ise 

%5’inin dersleri hiç takip etmedikleridir. Öğrencilerin yaklaşık %78’inin muhasebe dersini haftada en 

az bir kez takip ettikleri saptanmıştır. 

 

Tablo 4. Uzaktan Eğitim Muhasebe Dersini Takip Şekli 

 Ön 

Lisans 
% Lisans % 

Her zaman canlı derse katılarak dersi takip 

ediyorum 
17 11 19 12 

Ağırlıklı olarak canlı derse katılıyorum, 

dersi kaçırdığımda video kayıtlarını 

izliyorum 

39 25 45 30 

Ağırlıklı olarak video kayıtlarından takip 

ediyorum, bazen canlı derse katılıyorum 
45 28 51 34 

Sadece video kayıtlarından takip ediyorum, 

canlı derse girmiyorum 
41 26 29 19 

Ne canlı derse katılıyorum ne de video 

kayıtlarını izliyorum 
16 10 8 5 

Toplam 158 100 152 100 

 

Muhasebe derslerinin takip şekli incelendiğinde ise, önlisans ve lisans öğrencilerinin hemen hemen aynı 

şekilde yanıtlar verdiği hem canlı derse katılarak hem de video kayıtlarından dersleri yüksek oranda 

takip ettikleri belirlenmiştir. 
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Tablo 5. Uzaktan Eğitim Muhasebe Dersi Kaynak Tercihi 

 Ön 

Lisans 
% Lisans % 

Dersin hocası tarafından tavsiye edilen 

dersin basılı kitabını satın aldım 
14 8,9 35 23 

Dersin hocasının yüklediği dokümanları 

kullanıyorum 
99 62,7 57 38 

İnternet üzerinde ulaştığım elektronik kitap, 

video ve dokümanları kullanıyorum 
24 15,2 38 25 

Hepsinden yararlanıyorum 1 0,6 9 6 

Hiçbirinden yararlanmıyorum 20 12,6 13 8 

Toplam 158 100 152 100 

 

Tablo 5 incelendiğinde önlisans öğrencilerinin yaklaşık %63’ünün sadece dersin hocasının yüklediği 

eğitim dokümanlarını kullandığı alternatif kaynaklara yönelmediği görülmektedir. Bu oranın lisans 

öğrencilerinde ise %38’de kaldığı belirlenmiştir. Bir başka önemli sonuç ise ders kitabı satın alma 

oranının önlisans öğrencilerinde çok düşük seviyelerde olmasıdır. 

Tablo 6. Öğrencilerin Muhasebe Dersinin İşlenişi Konusundaki Tercihi 

 Ön 

Lisans 
% Lisans % 

Okula gelip yüz yüze eğitim almak isterdim 114 72 88 58 

Okula gelmeden tamamen uzaktan eğitimle 

muhasebe dersini almak isterdim 
27 17 34 22 

Hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim 

yoluyla muhasebe derslerinin işlenmesini 

isterdim 

17 11 30 20 

Toplam 158 100 152 100 

 

Tablo 6 ise öğrencilerin bundan sonraki dönemlerde muhasebe dersinin işlenişi konusundaki tercihlerini 

göstermektedir. Önlisans öğrencilerinin %72’si yüz yüze eğitim metodunu tercih ederken, bu oran lisans 

öğrencilerinde %58’de kalmıştır. Genel olarak bakıldığında ise öğrencilerin yaklaşık %20’sinin 

muhasebe derslerinin uzaktan eğitim metoduyla devam etmesini tercih ettikleri görülmektedir.  

Tablo 7. Uzaktan Eğitim Muhasebe Dersi Hakkındaki Genel Düşünce 

 İlgi 

Çekici 

Eğlenceli Sıkıc

ı 

Anlaşılmaz Korkutucu Toplam 

Ön Lisans 14 24 36 82 2 158 

% 9 15 23 52 1 100 

Lisans 23 25 38 54 12 152 

% 15 16 25 36 8 100 

 

Anket kapsamında öğrencilere uzaktan eğitim muhasebe dersleri hakkındaki düşüncelerine ilişkin beş 

farklı görüş sunulmuştur. Tablo 7 incelendiğinde, lisans öğrencilerinin önlisans öğrencilerine göre 

dersleri daha ilgi çekici ve eğlenceli buldukları görülmektedir. Önlisans öğrencilerinin %76’sı uzaktan 

eğitim yoluyla işlenen muhasebe derslerini sıkıcı, anlaşılmaz ve korkutucu bulmuştur. Dersin uzaktan 
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eğitim yoluyla anlaşılabilirliği noktasında önlisans öğrencilerinin, lisans öğrencilerine göre dersi daha 

anlaşılmaz bulduğu söylenebilir.    

Tablo 8. Uzaktan Eğitim Muhasebe Dersi ile İlgili Görüşler 

Ders ile İlgili İfadeler 

Ön 

Lisans 

Ortalama 

Lisans 

Ortalama 
Genel 

Ortalama 

1. Canlı derse girişte sorun yaşadığımda, 

üniversitenin teknik birimlerinden destek 

alabiliyorum. 

2,86 2,93 2,90 

2. Canlı ders sisteminin nasıl kullanılacağına dair, 

yeterli bilgi ve eğitime, kullanımı anlatan video 

ve dokümanlara ulaşmakta sorun yaşamadım. 

3,28 3,73 3,50 

3. Canlı ders sistemi ve eğitim destek sisteminin 

kullanımı basit ve kolaydır. 
3,5 3,91 3,70 

4. Canlı ders sistemini kullanırken teknik altyapı 

(internet sorunu, bağlantı hızı yavaşlığı, 

kulaklık, mikrofon) sorunları yaşadım. 

3,83 3,88 3,86 

5. Uzaktan eğitim sürecinde, online yapılan sınav 

ve benzeri değerlendirme usulleri, öğrenci 

başarısını etkin olarak ölçmektedir. 

2,57 2,58 2,57 

6. Uzaktan eğitim sistemiyle muhasebe dersi 

geleneksel yöntemlere göre (yüz yüze eğitime 

göre) daha anlaşılır hale gelmiştir. 

2,19 2,28 2,24 

7. Uzaktan eğitim sistemi sayesinde, muhasebe 

derslerinden daha yüksek notlar alabileceğimi 

düşünüyorum. 

2,77 2,73 2,75 

8. Uzaktan eğitim ile muhasebe dersinin daha 

akılda kalıcı olacağını ve iş hayatı için yararlı 

olacağını düşünüyorum 

2,18 2,50 2,34 

9. Covid-19 dönemi bittikten sonra muhasebe 

dersleri için yüz yüze telafi programlarının 

yapılması gerekiyor. 

3,64 3,33 3,49 

10. Muhasebe derslerini Covid-19 sonrasında da 

çevrimiçi (online)/uzaktan eğitim yaklaşımıyla 

almak isterim. 

2,54 2,59 2,56 

 

Ankette öğrencilerin uzaktan muhasebe eğitimine bakış açılarının tespitine yönelik 10 adet önerme 

verilmiş ve bu ifadeleri 5’li likert ölçeğine göre değerlendirmeleri istenmiştir. Bu önermelere 

öğrencilerin verdikleri cevapların ortalamaları Tablo 8’de görülmektedir. Buna göre öğrencilerin en çok 

katıldıkları ifade ”Canlı ders sistemini kullanırken teknik altyapı (internet sorunu, bağlantı hızı 

yavaşlığı, kulaklık, mikrofon) sorunları yaşadım” ifadesidir.  Bu ifadeyi 3,70 ortalama ile “Canlı ders 

sistemi ve eğitim destek sisteminin kullanımı basit ve kolaydır” ifadesi takip etmektedir. Öğrencilerin 

sistemin işleyişine kolay uyum sağladıkları ancak teknolojik altyapı olarak sıkıntı yaşadıkları 

görülmektedir. Öğrencilerin en az katıldıkları ifade ise “Uzaktan eğitim sistemiyle muhasebe dersi 

geleneksel yöntemlere göre (yüz yüze eğitime göre) daha anlaşılır hale gelmiştir” ifadesidir. Lisans ve 

önlisans öğrencilerinin görüşleri karşılaştırıldığında ise; genel olarak benzer görüşlere sahip olmakla 

birlikte, lisans öğrencilerinin canlı ders sisteminin nasıl kullanılacağına dair, yeterli bilgi ve eğitime, 

kullanımı anlatan video ve dokümanlara ulaşmakta daha az sorun yaşadığı görülmektedir.  
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Muhasebe mesleği, işletmelerde muhasebe bilgi sistemi sonucunda üretilen finansal tabloların tüm 

toplumu ilgilendirmesi sebebiyle, ekonominin işleyişi noktasında büyük öneme sahiptir. Meslek 

mensubunun, mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olabilmesi, alacağı eğitimlerin niteliğine 

bağlıdır. Bu kapsamda IFAC üyesi TÜRMOB, uluslararası eğitim standartlarını benimsemiş ve 

Türkiye’de bu mesleği yürütecek olan kişilerin sahip olması gereken nitelikleri ve alması gereken 

eğitimleri ortaya koymuştur. 2020 yılının başında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen COVİD 19 

pandemisine kadar Türkiye’de geleneksel eğitim metotlarıyla yürütülen muhasebe eğitimi, 2020 yılı ile 

gerek eğitim kurumlarında gerekse mesleki birliklerde uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmeye 

başlamıştır. Bu çalışmada Pamukkale Üniversitesinde lisans ve önlisans düzeyinde muhasebe eğitimi 

alan öğrencilerin uzaktan eğitime bakış açıları incelenmiş ve muhasebe eğitiminin geleceği hakkında 

birtakım önerilerde bulunulmuştur. 

Çalışma kapsamında ortaya çıkan bulgular aşağıda özetlenmiştir: 

• Öğrencilerin büyük bir kısmının daha önce muhasebe eğitimi almadığı görülmektedir. Bu durumun 

zaten geleneksel yöntemlerle mantığının kavranması zaman alan bir dersin uzaktan eğitimle 

anlaşılmasını zorlaştırabileceği düşünülmektedir. 

• Öğrencilerin %20’sinden fazlası dersleri kendisine ait olmayan bir cihazla takip ettiği tespit 

edilmiştir. Uzaktan eğitimin başarısı için teknolojik altyapı yetersizliklerinin giderilmesi 

gerekmektedir. 

• Ders takipleri incelendiğinde önlisans öğrencilerinin %10’unun, lisans öğrencilerinin ise %5’inin 

dersleri hiç takip etmedikleri saptanmıştır. Özellikle önlisans seviyesinde, bu oranın düşürülmesine 

ve derslerin öğrenciler için daha cazip hale getirilmesine çalışılmalıdır. 

• Önlisans öğrencilerinin ağırlıklı olarak dersin hocasının yüklediği eğitim dokümanlarını kullandığı, 

alternatif kaynaklara yönelmediği ve ders kitabı satın alma oranın çok düşük olduğu görülmüştür. 

Lisans öğrencilerinin ise çok daha fazla sayıda kaynak kullandığı belirlenmiştir.  

• Yüz yüze eğitim metodunun önlisans öğrencileri tarafından belirgin şekilde daha fazla tercih edildiği 

görülmektedir. Lisans öğrencileri uzaktan eğitim muhasebe derslerini daha ilgi çekici ve eğlenceli 

bulmaktadır. Önlisans öğrencilerinin büyük çoğunluğu ise dersleri sıkıcı, anlaşılmaz ve korkutucu 

bulmaktadır.  

• Lisans - önlisans ayrımı olmadan öğrencilerin muhasebe dersinin uzaktan eğitiminde yaşadıkları en 

büyük problem teknik altyapı sorunları olmuştur. 

Sonuç olarak uzaktan eğitimin başarısı için teknik altyapı sorunları giderilmeli, derslerin daha anlaşılır 

ve eğlenceli hale gelmesi için eğitimciler tarafından farklı eğitim metotları denenmelidir. Ancak 

muhasebe mantığının kavranabilmesi için özellikle başlangıç seviyesinde derslerin yüz yüze eğitimle 

yürütülmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Lisans üstü programlarda ve sürekli mesleki 

eğitimlerde ise yüz yüze eğitim ile birlikte uzaktan eğitimin uygulanması daha makul olacaktır. İleri 

seviyedeki muhasebe eğitimlerinde WEB tabanlı dijital öğrenme uygulamalarının ve paket 

programlarının kullanımı, derslerin uzaktan eğitimle işlenmesini daha mümkün kılacaktır. Muhasebe 

mesleğinin dijitalleşmeyle birlikte uzaktan eğitim gelecekte de bir öğrenme metodu olarak kullanılmaya 

devam edecektir. Dolayısıyla bu tür çalışmalar uzaktan muhasebe eğitiminin eksiklerinin ortaya 

konması ve bu yöntemin geliştirilmesi açısından faydalı olacaktır.     
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HOW TO HANDLE WITH STRESS? 

 

Rita WIDAN 

Intern Doctor, Köln, Germany 

 

ABSTRACT 

This research investigates how to deal with stress while the pandemic process continues. Closure and 

restrictions deeply affected all people and made it difficult for them to get used to the process. This 

process caused anxiety and stress to increase. Although coping with stress is not done properly, a process 

leading to depression can occur. 

This research conducted case analysis in line with WHO's principles. The relevant approach was applied 

to 6 participants who experienced mild stress, who were determined according to the existing criteria 

and approach. 

As a result, there was a sudden improvement in their coping with stress and a slower progress later on. 

Keywords: Pandemic, stress, WHO 
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COVID-19 AND STRESS MANAGEMENT 

 

Miralda ALBERT 

Department of Psychology, Université de Liège, Liège, Belgium 

 

ABSTRACT 

This research investigates ways to cope with the effects and adverse effects of the COVID-19 pandemic. 

The COVID-19 pandemic era has brought extraordinary conditions, such as the extraordinary conditions 

it created, closure at home, less social cohesion, and more time indoors. In addition, the increase in 

digitalization, the increase in working hours and the disappearance of the concept of overtime are among 

the negative effects.  

Various guidelines have been published to deal with these adverse effects. The research examines ways 

to cope with stress and to offer solutions with a holistic approach by evaluating expert opinions, reports 

and guidelines. The target group targeted by the reports and guides, what solutions they suggest and 

which paths they follow were evaluated. It was also investigated how these suggestions changed over 

the months, and which subjects and methods were emphasized. 

 

Keywords: stress management, Covid, psychology  
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EFFICACY OF HIGHER EDUCATION POLICIES IN TURKEY DURING COVID-19  
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ABSTRACT 

Education policies involve state decisions in the field of education as well as the overall principles and 

laws that guide education systems. Education appears in different models for different aims represented 

by educational institutions. Besides, inquiring education policies is highly required to develop the 

quality of education. In a similar vein, education analysis aims at responding to the social and personal 

objectives of education. Policies are of high value since they support educational institutions in 

developing standards of quality for learning. Without proper education policies, educational institutions 

would lack the fundamental requirements necessary for the educational needs of students. Thus, the aim 

of this study is to inquire the efficacy of higher education policies developed by the government and 

higher education institutions in Turkey during Covid-19 pandemics. With this aim, based on a 

phenomenological research design ̶ qualitative in nature, a semi-structured interview developed by the 

researcher was carried out to collect the required data. Higher education students (N= 20) voluntarily 

responded to the interview. The findings of the study suggest that the education policies practiced in 

Turkey during Covid-19 pandemics should be developed more to respond to the needs of the students 

since these students are in need of material aid and spiritual support. This study may be beneficial for 

authorities, educational institutions, and researchers in the related field of study to develop efficient 

education policies particularly in crisis times such as in Covid-19 pandemics or in any other extra 

ordinary situations.   

 

Keywords: higher education, policy, education policy, Covid-19, pandemics. 

 

Introduction 

Education systems around the world are facing an unprecedented challenge following mass school 

closures mandated as part of public health efforts to control the spread of Covid-19. Government 

agencies are working with international organizations, private sector partners and civil society to deliver 

distance education to ensure the continuity of curriculum-based study and learning for all. Besides, little 

is currently known about how these strategies provide effective and equitable access to quality learning 

opportunities for all (UNESCO, 2020a). With the significant effects of the Coronavirus (Covid-19) 

pandemic on education around the world, the need of distance learning has come to the fore. This 

pandemic has shown that it is necessary to see the necessity of continuing learning without interruption, 

to invest more in distance education, and to give importance to alternative learning approaches 

(especially distance education applications) instead of traditional education approaches. It should be 

noted distance education applications have important advantages not only during normal times to 

support formal education, but also in some crisis situations (epidemics, wars, disasters, forced migration, 

etc.) and this should be taken into account by policy makers (Can, 2020). Central and local governments 

have had to take measures such as house detention, travel bans and school closures in order to slow 

down the spread of the Coronavirus (Covid-19) pandemic, and with the closure of schools, millions of 

children, youth and adults couldn’t go to schools and universities. This situation may cause great 

difficulties for students to receive equal education in the future (Giannini & Lewis, 2020). School 

closures force countries to innovate themselves in keeping the education system sustained. A new 

education system is taking shape all over the world, and countries are constantly finding solutions to 

continue uninterrupted education. Further, the quality of learning largely depends on the level and 

quality of digital access (Gilani, 2020). The pandemic, which emerged at the end of 2019, has caused 

very important changes in health systems as well as economic, social and pedagogical aspects all over 
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the world. An area that is most affected by this pandemic is education systems. Currently, due to the 

pandemic, face-to-face education cannot be conducted worldwide. For this reason, millions of people 

around the world have started to study through distance education. Due to this pandemic throughout the 

world, face-to-face education has been suspended at all education levels in Turkey and distance 

education opportunities have begun to be used for all students (Can, 2020). Within the scope of the new 

type of coronavirus measures, new regulations were made primarily in the implementation of education 

policies. In order to prevent the spread of Covid-19 all over the world, 191 states suspended education 

for 1,575,270,054 students studying in various educational institutions. Of these 191 states, 187 have 

suspended education across the entire state. The remaining 4 states (United States, Canada, Greenland, 

Russia and Australia) have stopped education in educational institutions for a while only regionally 

(UNESCO, 2020b).  Since education systems are seriously affected by this new world order, it is 

important to implement education policies as an effective social state policy. The effect of the new type 

of coronavirus on education policies has been observed through distance education. Educational policy 

practices should involve a political tool that ensures the continuity of society and new social 

arrangements should be made accordingly (Eren, 2020). Due to the coronavirus (Covid-19) pandemic, 

many countries, especially China, USA, Italy, Spain, France, Korea, Turkey and Germany, had to 

suspend face-to-face education practices. In response to the inability to carry out formal education 

practices at the global level, distance education practices have come to the fore as a basic learning source. 

Today, at the global level, face-to-face education applications have been terminated and millions of 

people have started to receive education through online education applications (Can, 2020). One of the 

important factors that should be taken into account while mentioning history is the issue of epidemic 

diseases. The nature of the epidemics, the ways of prevention and treatments have not been fully known 

for a long time. The reason for the high destruction of all global epidemics is that the disease is not fully 

recognized. Therefore, the death rates were high and the spreading areas were wide. Such diseases have 

deeply affected economic, social, psychological, cultural, political, religious, geographical and many 

other aspects in life (Özer & Suna, 2020). The coronavirus (Covid-19) pandemic has created crisis 

situation at the global level and this crisis has brought online education applications to the agenda as an 

indispensable basic learning source while solving the problems encountered in education. If this 

situation is evaluated in Turkey, face-to-face education applications have been suspended, and all kinds 

of education and training activities have been carried out by the Education Information Network (EBA) 

and TRT. In higher education, face-to-face education was completely stopped in the spring term of 2019-

2020 and distance education opportunities were started to be used. In addition, important central exams 

(YKS, KPSS, ALES, YDS, etc.) have been postponed. The coronavirus (Covid-19) pandemic has 

brought online education to the fore and made it the main source of learning at a time when the 

importance of distance education is perhaps overlooked/neglected, and it is widely seen as an alternative 

approach only in normal times. In a similar vein, online education has now started to be implemented 

more comprehensively and in all education levels due to the Coronavirus (Covid-19) pandemic (Can, 

2020). Therefore, this study aims to examine the effectiveness of higher education policies administered 

by the government and higher education institutions in Turkey during Covid-19 pandemics. 

 

Methodology 

  

This study is structured on a phenomenological research design in that it tends to discover the 

effectiveness of higher education policies administered by the government and higher education 

institutions in Turkey during Covid-19 pandemics. Accordingly, the conceptions of pre-service ELT 

teachers (N= 20) were tried to be analyzed. The phenomenology is a technique to interpret the third-

person experiences and it requires using the related scientific principles with an anthropological bend. 
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Therefore, this qualitative study has inquired the conceptual underpinnings of the pre-service ELT 

teachers who study at a state university in Turkey. The data of the study were gathered through semi-

structured interview questions developed by the researcher. For the coding reliability of the interview, 

Kappa Coefficient for Inter-coder Reliability was calculated and it was found that the coding process 

was highly reliable (K= .898, p<.001). In order to easily reach the most possible number of respondents, 

convenience sampling method was administered. 

 

Findings and Results 

 The findings and results of the study involve the decisions taken by the council of higher 

education, the university, and the department. The related frequencies and percentages are tabulated as 

well.  

 

Table 1 

The Decisions Taken by the Council of Higher Education during the Covid-19 

Item  f % 

Drastic change in education without preparation   10 23.81 

Digital divide 10 23.81 

The need of blended learning 8 19.05 

Theoretical but not practical education 6 14.29 

Ignored higher education 4 9.52 

Proper decisions 4 9.52 

Total  42 100.00 

 

 As it is clearly observed from Table 1, the items drastic change in education without preparation 

and digital divide (23.81%) were the highest emerging themes in the group. Further, while the theme 

the need of blended learning (19.05%) moderately occurred, the theme theoretical but not practical 

education appeared with a percentage of 14.29. Lastly, the themes ignored higher education and proper 

decisions (9.52%) emerged with the lowest rates. 

Table 2 

The Decisions Taken by the University during the Covid-19 

Item  f % 

Successful process management   12 35.29 

The need of blended learning  8 23.54 

Digital divide 6 17.65 

Theoretical but not practical education 4 11.76 

Insufficient  4 11.76 

Total  34 100.00 

 

 Table 2 simply displays that the theme successful process management (35.29%) emerged with 

the highest rate, while the theme the need of blended learning (23.54%) came just after it. Besides, the 

theme digital divide was observed with a percentage of  17.65, while the themes theoretical but not 

practical education and insufficient (11.76%) were detected with some occurrences. 
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Table 3 

The Decisions Taken by the Department during the Covid-19 

Item  f % 

Successful process management 10 35.71 

Heavy workload 8 28.57 

Theoretical but not practical education 6 21.43 

Digital divide 4 14.29 

Total  28 100.00 

 

 One can easily understand from Table 3 that the theme successful process management was 

observed with the highest rate (35.71%). Moreover, the theme heavy workload (28.57%) followed as 

the second highest theme. While the theme theoretical but not practical education emerged with a 

percentage of 21.43, the theme digital divide was observed to be 14.29%.  

Discussion and Results 

 This study intended to examine the views of pre-service English teachers regarding the effect of 

Covid- 19 on the Council of Higher Education, the University and English language teaching 

departments. The participants stated that the Council of Higher Education failed to create radical and 

drastic changes regarding Covid-19 because social injustice and inequality were experienced by the 

participants (Gorski, 2005). However, the University and English language teaching departments 

managed to govern the process more successfully, although they increased the learners’ burden by 

giving them overwhelming assignment (Strother, 1984; Chin, Lin, & Chen, 2020). Heavy workload 

overwhelmed the participants who developed anxiety and stress in their education (Zeidner, 2014).  

 Digital divide was also a big problem for the participants because the learners at a disadvantage 

failed to access educational activities and tasks (Peña-López, 2010; Wei, & Hindman, 2011; Selwyn, 

Gorard, & Williams, 2001). In addition, although they received theoretical knowledge, their practical 

knowledge remained insufficient and ineffective (Bereiter, 2014). They stated that blended learning and 

hybrid programs should be developed in order to make use of education more efficiently (O'Byrne & 

Pytash, 2015). They also reported that the Council of Higher Education ignored their education because 

of the disadvantages that they experienced throughout Covid-19 process.  

 Future research should take blended learning and hybrid programs into consideration because 

21th century has learned a lot through Covid-19 process. Even the computer illiterate teachers and 

educational institutions have had to keep up with these technological changes. Unless radical changes 

are made, pre-service English teachers cannot receive effective and efficient education. Therefore, an 

extensive and comprehensive educational policy should be revised and produced in order to create better 

generations that adopt democratic and participatory approaches as well as critical thinking skills.  

 A number of recommendations can be given regarding Covid-19 and its effect on education.  

• Blended education should be supported.  

• Learners at a disadvantage should be supported by the Council of Higher Education, the 

University and English language teaching departments.  

• Digital divide should be prevented so that social justice and equality can be provided. 
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• In order to have a more successful process management, the load of assignment should be 

decreased.  

• Practical education should be prioritized. 

• Pre-service English teachers’ voices should be listened to in order to produce a more quality 

education system. 

• A democratic approach should be adopted so as to create better education that keeps up with the 

21th education.  

• Authorities, educational institutions, and researchers in the related field of study need to develop 

efficient education policies in order to lessen the effect of Covid-19. 

• The Council of Higher Education, the University and English language teaching departments 

should prepare their policies and curricula so that the needs of pre-service education teachers 

can be met in line with technological development and educational opportunities.  
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ABSTRACT 

SARS-CoV-2 virus causes COVID-19 disease. Vaccine hesitancy is one of the main obstacles in 

controlling the outbreak with a COVID-19 vaccine. The general aim of the study is to investigate the 

attitudes of Marmara University Faculty of Medicine (MUTF) 2nd year students towards COVID-19 

vaccine. Permission was obtained from the Ethics Committee of the MÜTF for conducting the study. 

The descriptive study was conducted with 172 (67.5%) out of 255 MUTF sophomore students. The data 

were evaluated with SPSS 23.0. Categorical variables with frequency and percentage are presented. 

Significant relationships were found between living with those in the risk group and the perceived risk 

of infection (p=0.021), gender and hand hygiene (p=0.006), having influenza vaccine and waiting at 

least 1 year after vaccination (p=0.032), abstaining from possible side effects, waiting at least 1 year 

after vaccination administration (p<0.001), the rate of exposure to daily life from the pandemic and the 

desire to be vaccinated as soon as possible (p<0.001), living with those in the risk group and the 

perceived risk of infection (p=0.021). No significant relationship was found between the effect of the 

pandemic on income and the desire to be vaccinated as soon as possible (p=0,577). Investigation of 

individuals' attitudes towards the COVID-19 vaccine is of great importance in preventing possible 

vaccine hesitancy. 

 

Keywords: COVID-19, pandemic, vaccine, vaccine hesitancy 

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 

POTANSİYEL COVID-19 AŞISINA KARŞI TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI 

 

ÖZET 

SARS-CoV-2 virüsü COVID-19 hastalığına yol açmaktadır. Aşı kararsızlığı, COVID-19 aşısıyla 

salgının kontrolünde başlıca engellerdendir. Çalışmanın genel amacı Marmara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (MÜTF) 2. sınıf öğrencilerinin COVID-19 aşısına karşı tutumlarını araştırmaktır. Çalışmanın 

yapılması için MÜTF Etik Kurulu’ndan izin alınmıştır. Tanımlayıcı tipteki araştırma 255 MÜTF 2. sınıf 

öğrencisinden 172’sinin (%67,5) çevrimiçi katılımıyla gerçekleşmiştir. Veriler SPSS 23.0 ile 

değerlendirilmiştir. Frekans ve yüzde ile kategorik değişkenler sunulmuştur. Risk grubundakilerle 

yaşamak ve hissedilen enfeksiyon riski (p=0,021), cinsiyet ve el hijyeni (p=0,006), influenza aşısı 

yaptırmak ve aşı uygulaması başladıktan sonra en az 1 yıl beklemek (p=0,032), olası yan etkilere karşı 

çekimser olmak ve aşı uygulaması başladıktan sonra en az 1 yıl beklemek (p<0,001), günlük yaşamın 

pandemiden etkilenme oranı ile en yakın zamanda aşılanma isteği (p<0,001), risk grubundakilerle 

yaşamak ve hissedilen enfeksiyon riski arasında (p=0,021) anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Pandeminin 

gelir düzeyine etkisi ile en yakın zamanda aşılanma isteği arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır 

(p=0,577). Bireylerin COVID-19 aşısına tutumlarının araştırılmasının olası aşı kararsızlığını önlemede 

önemi büyüktür. 

 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, aşı, aşı kararsızlığı 

 

GİRİŞ 

Aşılar, koruma sağlamak için vücudun doğal savunmalarıyla çalışarak hastalığa yakalanma riskini 

azaltan biyolojik ürünlerdir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020; World Health Organization, 2020). DSÖ’ye 
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göre bir insan hakkı olan aşılamanın birinci basamak sağlık uygulamalarında çok büyük bir yeri vardır. 
Pandemilerin önüne geçilmesini ve engellenmesini sağlayan aşılar, paranın satın alabileceği en iyi sağlık 

yatırımlarındandır (WHO, 2020).  

Aşı kararsızlığı, aşılama uygulamalarına karşın aşı olmak istememektir. (SAGE, 2014). Aşıları reddetme 

iradesiyle aşı olmama durumu aşı reddidir (Gür, 2019).  

SARS-CoV-2'nin neden olduğu, solunum semptomları ile seyredebilen bir hastalıktır ve 11 Mart’ta 

pandemi olarak ilan edilmiştir (Adhikari, Meng, Wu, Mao, Ye, Wang, Su, Sylvia, Rozelle, Raat ve Zhou, 

2020; WHO, 2019).  

COVID-19'un aşı ile önlenebilir bir hastalık haline gelebilmesi için daha önce benzeri görülmemiş bir 

hızda çalışmalar devam etmektedir. Geliştirilmekte olan 100'den fazla aşı adayının bir kısmı insan 

deneme aşamasındadır (WHO, 2020). 9 Kasım 2020’de BioNtech ve Pfizer adlı firmalar üzerinde 

çalışmakta oldukları COVID-19 aşısının yapılan testler sonucunda %90 oranında başarılı olduğunu 

açıklamıştır (Nature, 2020). Güvenilir ve etkili bir aşı bulunduğunda, COVAX öncülüğünde (WHO, 

GAVI ve CEPI) tüm ülkelerde insanları korumak için bu aşıların adil erişimi ve dağıtımı 

kolaylaştırılacaktır (WHO, 2020). Ancak aşı kararsızlığı nedeniyle uygun bir aşının bulunması 

durumunda bile popülasyonda yeterli aşılanma oranı garanti edilemez (Saad, Omer, Daniel, Salmon, 

Walter, Orenstein, Patricia ve Halsey, 2009). Dünya genelinde görülen birçok salgının, aşı gecikmesi ve 

reddi oranlarının yüksek olduğu topluluklarda ortaya çıktığı bilinmektedir (Omer, Enger, Moulton, 

Halsey, Stokley ve Salmon, 2008). Hidroksiklorokin ve Remdesivir gibi ilaçlar hayat kurtarabilir, ancak 

aşı etkili olan tek çözüm yoludur (Akt. KhurooKhurooKhuroo, 2020).  

Aşı kararsızlığı, potansiyel COVID-19 aşısıyla salgının kontrol altına alınmasında başlıca engellerden 

biri olarak sayılabilir. İtalya'da yapılan bir araştırmada COVID-19 aşısı yaptırmaya niyetli vatandaşların 

oranının düşük olduğu görüldü. Araştırma, sürü bağışıklığı kazanmak için popülasyonun %55 ile 

82'sinin (maruziyet veya aşılama yoluyla) aşılanması gerektiğini vurgulamaktadır ( Sanche, Lin, Xu, 

Romero-Severson, Hengartner ve Ke, 2020). Başarılı aşılama programları aracılığıyla çiçek hastalığının 

ortadan kaldırılması gibi yine aşılama sayesinde COVID-19’un tüm dünyada kontrol altına alınması 

mümkün olabilir (WHO, 2013;   Turner, Thwaites ve Clapham, 2018). Dünya Sağlık Örgütü’nün Mart 

2018 raporundan küresel bağışıklama sayesinde 2-3 milyon ölümün önüne geçilebileceği 

anlaşılmaktadır (WHO, 2019). 

Fransa’da 26 Mart 2020’den 20 Nisan 2020’ye kadar yürütülen anonim çevrimiçi ankete katılan 3259 

katılımcıdan 2512’si (yaklaşık %77’si) COVID-19'a karşı aşı olmayı kesinlikle veya muhtemelen kabul 

edeceklerini belirtmişlerdir (Detoc, Bruel, Frappe, Tardy, Botelho-Nevers ve Gagneux-Brunon, 2020). 

İtalya'da COVID-19 aşılanması ile ilgili yapılan bir ankette, aşılanmaya karşı tutum sorusuna cevap 

veren 735 öğrenci üzerinde yapılan betimsel analiz, 633 (%86,1) öğrencinin COVID-19 için aşı olmayı 

seçeceğini diğer yandan 102 öğrencinin (%13,9) aşı yaptırmayacağını veya emin olmadığını (aşılama 

isteği düşük) bildirdi (Barello, Nania, Dellafiore, Graffigna ve Caruso, 2020).  

Mayıs 2020'de, Fransa’da yapılmış olan 5 anketteki katılımcıların yaklaşık %25'i, güvenlik endişeleri 

nedeniyle, acil bir durumda geliştirilen bir aşının kendilerine yapılmasını reddedeceklerini belirtmiştir 

(Peretti-Watel, Seror, Cortaredona ve ark., 2020)  Türkiye ve Birleşik Krallık’ta yürütülen çevrimiçi 

ankete göre Türkiye'deki katılımcıların %31'i ve Birleşik Krallık’takilerin %14'ü bir COVID-19 aşısı 

için kendilerine aşı yaptırma konusunda emin olmadıklarını belirtmişlerdir. Her iki ülkede de 

katılımcıların %3'ü aşı olmayı reddetmiştir (Salalı ve Uysal, 2020). 

Çalışmanın genel amacı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) 2. sınıf öğrencilerinin potansiyel 

COVID-19 aşısına karşı tutumlarını araştırmaktır. Sosyodemografik özelliklere, sigara kullanımına, 

gelir düzeyine, hissedilen enfeksiyon riskine, risk grubuyla yaşamaya göre potansiyel COVID-19 aşısına 

karşı tutumu araştırmak özel amaçlardandır. 

 

MATERYAL VE METOT 

Araştırma, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma 

tanımlayıcı bir çalışma olup 255 MÜTF 2. sınıf öğrencisinden 172’sinin (%67,5) onayı alınarak 
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çevrimiçi katılımıyla Ocak-Nisan 2021 arasında yapılmıştır. Literatür taraması eşliğinde oluşturulan 

anket 42 sorudur. Çalışmanın yapılması için MÜTF Etik Kurulu’ndan izin alınmıştır. 

Çalışma anket yöntemiyle yapılmış olup toplamda 42 sorudan oluşan anket, 5 tane sosyodemografik, 1 

tane coğrafik, 17 tane COVID-19’un kişilerin bulundukları çevreye ve günlük hayatlarına etkilerini 

araştıran, 19 tane kişilerin COVID-19 ve diğer aşılar hakkındaki tutumlarını ve düşüncelerini araştıran 

sorudan oluşmaktadır. Anket çalışması çevrimiçi olarak Google Anketler üzerinden yapılmıştır. Anket 

katılımcılara Whatsapp üzerinde link şeklinde atılmış olup katılımcıların anket öncesinde onamı alınmış 

ve ankete katılmak isteyenler bilgilendirilmiştir. Çalışma verileri başka kurumlarla paylaşılmamış ve 

gizli tutulmuştur.  

Analizler SPSS 23.0 ile yapılmıştır. 0,05’ten düşük p değerleri istatistiksel olarak anlamlıdır. Sürekli 

değişkenlerin normallik varsayımı Kolmogov Smirnov testi, normal kuantil plot ve histogram ile test 

edilmiştir. Sürekli değişkenler ortanca, çeyrekler arası dağılım aralığı, minimum ve maksimum değerleri 

ile rapor edilmiştir. Kategorik değişkenler ise frekans ve yüzde değerleri ile rapor edilmiştir. Kategorik 

değişkenler arası ilişkiler Kikare ve Fisher’ın kesin testi ile analiz edilmiştir.  

Anketin bağımlı değişkeni potansiyel COVID-19 aşısına karşı tutum olup bağımsız değişkenler ise 

sosyodemografik ve coğrafi özellikler, bulunan bölgedeki vaka sayısı, mevcut sağlık durumu, hissedilen 

enfeksiyon riski, sigara kullanan bireylerin bu durumun COVID-19 hastalıklarını ağırlaştıracağı 

düşüncesine katılımları, COVID-19 geçirmiş olmak,risk grubunda olmak/ olan kişilerle beraber 

yaşamak, COVID-19 komplo teorilerine inanma durumu, geçtiğimiz sezon influenza (grip) aşısı 

yaptırmış olmak, aşılanma hakkındaki tutumdur. 

 

BULGULAR 

Çalışmaya toplamda 172 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2.sınıf öğrencisi katılmıştır. 

Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyet Dağılımları 

Cinsiyet Sayı Yüzde 

Erkek 81 47,1 

Kadın 91 52,9 

Toplam 172 100,0 

 

Araştırma katılımcılarının %47,1’ini (n=81) erkekler, %52,9’unu (n=91) kadınlar oluşturmaktadır. 

Araştırmadaki katılımcıların minimum yaş değeri 19, maksimum yaş değeri 38’dir. Katılımcıların yaş 

değerlerinin medyanı 20’dir. Katılımcıların büyük çoğunluğu 20 yaşındaki bireyler tarafından 

oluşmaktadır. 

Tablo 2. Katılımcının Cinsiyeti ve Katılımcının El Hijyeni İlişkisi 

 Katılımcının El Hijyeni  

Toplam Bazen Her Zaman 

Katılımcının 

Cinsiyeti 

Erkek 14 (%17,3) 67 (%82,7) 81 (%100,0) 

Kadın 4 (%4,4) 87 (%95,6) 91 (%100,0) 

Toplam 18 (%10,5) 154 (%89,5) 172 (%100,0) 

 

Katılımcıların hiçbiri el hijyenine hiçbir zaman dikkat etmediklerini yanıtını vermemişlerdir. 

Araştırmaya katılan toplam 91 kadından %95,6’sı el hijyenine her zaman dikkat ettiğini, %4,4’ü (n=4) 

bazen dikkat ettiğini bildirmiştir. Toplam 81 erkek katılımcıdan %82,7’si el hijyenine her zaman dikkat 
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ettiğini, %17,3’ü bazen dikkat ettiğini bildirmiştir. Katılımcının cinsiyeti ve katılımcının el hijyeni 

ilişkisi için p=0,006 olarak bulunmuş, anlamlı bir ilişki saptanmıştır. 

Tablo 3. Katılımcıların Sigara Kullanım Durumu 

 Sayı Yüzde 

Evet 37 21,5 

Hayır 135 78,5 

Toplam 172 100,0 

 

Katılımcıların %21,5’i (n=37) sigara kullandığını, %78,5’i (n=135) sigara kullanmadığını bildirmiştir. 

Sigara kullanan katılımcıların %64,9’unu (n=24) erkekler, %35,1’ini (n=13) kadınlar oluşturmaktadır. 

Tablo 4. Sigara Kullanan Katılımcıların COVID-19’a Yakalanmaları Durumunda Hastalığı Daha Ağır 

Geçirecekleri Düşüncesine Katılım Durumları 

Sigara Kullanan Katılımcıların COVID-19’a Yakalanmaları Durumunda Hastalığı Daha Ağır 

Geçirecekleri Düşüncesine Katılım Durumları 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

7 (%18,92) 11 (%29,73) 19 (%51,35) 

 

  

Grafik 1. Sigara Kullanan Katılımcıların COVID-19’a Yakalanmaları Durumunda Hastalığı Daha Ağır 

Geçirecekleri Düşüncesine Katılım Durumları 

Sigara kullanan toplam 37 katılımcıdan %51,35’i (n=19) COVID-19’a yakalanma durumunda sigara 

kullanımının hastalığı daha ağır geçirmeye neden olacağı düşüncesine katıldığını bildirirken, %18,92’si 

(n=7) katılmadığını bildirmiş, %29,73’ü (n=11) kararsızım seçeneğini işaretlemiştir. 

Katılımcıların %26,2’si (n=45) COVID 19 pandemisinin etkisiyle gelir düzeylerinin azaldığını, %71,5’i 

(n=123) etkilenmediğini, %2,3’ü (n=4) arttığını bildirmiştir. 

Tablo 5. COVID-19’un Gelir Düzeyine ve Günlük Yaşama Olan Etkisi ile Mümkün ve Uygun Olan 

En Yakın Zamanda Aşılanma İsteği İlişkisi 

 Mümkün ve Uygun Olan En Yakın 

Zamanda Aşılanma Düşüncesine 

Katılım Durumu 

 

 

 

 
Katılmıyorum/ 

Kararsızım 

 

Katılıyorum 

%18,92

%29,73
%51,35

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum
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Toplam 

COVID-19 

Pandemisinin 

Etkisiyle Gelir 

Düzeyi 

Azaldı 11 (%24,4) 34 (%75,6) 45 (%100,0) 

Etkilenmedi/ Arttı 26 (%20,5) 101 (%79,5) 127 (%100,0) 

Toplam 37 (%21,5) 135 (%78,5) 172 (%100,0) 

COVID-19 

Pandemisinin 

Günlük Yaşama 

Etkisi 

Düşük/ Orta 19 (%41,3) 27 (%58,7) 46 (%100,0) 

Yüksek 18 (%14,3) 108 (% 85,7) 126 (%100,0) 

Toplam 37 (%21,5) 135 (%78,5) 172 (%100,0) 

 

Gelir düzeyi azalan katılımcıların %75,6’sı (n=34) mümkün ve uygun olan en yakın zamanda aşılanma 

düşüncesine katılırken %24,4’ü (n=11) katılmamış ya da kararsızım yanıtını işaretlemiştir. Gelir düzeyi 

artan ve etkilenmeyen katılımcıların %79,5’i (n=101) mümkün ve uygun olan en yakın zamanda 

aşılanma düşüncesine katıldığını, %20,5’i (n=26) katılmamış ya da kararsızım yanıtını işaretlemiştir. 

COVID-19 pandemisinin gelir düzeyine etkisi ile mümkün ve uygun olan en yakın zamanda aşılanma 

isteği arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır, (p=0.577). 

Katılımcıların %73’ü (n=126) tarafından COVID-19 pandemisinin günlük yaşamlarına etkisinin yüksek 

olduğu, %25’i (n=43) tarafından orta seviyede olduğu ve %1,7’si (n=3) tarafından düşük olduğu 

bildirildi. COVID-19 pandemisinin günlük yaşamlarına etkisinin düşük ve orta olduğunu bildiren 

katılımcıların %58,7’si (n=27) mümkün ve uygun olan en yakın zamanda aşılanma düşüncesine 

katıldıklarını bildirmiş, %41,3’ü (n=19) katılmadıklarını ya da kararsız olduklarını bildirmiştir. COVID-

19 pandemisinin günlük yaşamlarına etkisinin yüksek olduğunu bildiren katılımcıların %85,7’si 

(n=108) mümkün ve uygun olan en yakın zamanda aşılanma düşüncesine katıldıklarını bildirmiş, 

%14,3’ü (n=18) katılmadıklarını ya da kararsız olduklarını bildirmiştir. Katılımcıların günlük 

yaşamlarının COVID-19 pandemisinin etkilenme oranı ile mümkün ve uygun olan en yakın zamanda 

aşılanma düşüncesine katılım durumları arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır, (p<0,001). 

Katılımcıların %3,5’i (n=6) risk grubunda olduğunu, %37,8’i (n=65) risk grubundaki bireylerle birlikte 

yaşadığını bildirmiştir. Risk grubundaki bireylerin %66,6’sı (n=4) aynı zamanda risk grubundaki 

bireylerle birlikte yaşamaktadır. 

Tablo 6. Katılımcının Risk Grubundaki Kişilerle Yaşama Durumu ve Hissettiği Enfeksiyon Riski 

İlişkisi 

 Katılımcının Hissettiği Enfeksiyon 

Riski 

 

Toplam 

Düşük Orta/ Yüksek 

Katılımcının Risk 

Grubundaki 

Kişilerle Yaşama 

Durumu 

Evet 29 (%44,6) 36 (%55,4) 65 (%100,0) 

Hayır 67 (%62,6) 40 (%37,4) 107 (%100,0) 

Toplam 96 (%55,8) 76 (%44,2) 172 (%100,0) 

 

Katılımcıların %62,2’si (n=107) risk grubundaki bireylerle birlikte yaşamamakta, %37,8’i (n=65) risk 

grubundaki bireylerle birlikte yaşamaktadır. Risk grubundaki bireylerle birlikte yaşayan 65 katılımcının 

%55,4’ü (n=36) orta ve yüksek enfeksiyon riski hissettiğini bildiren, %44,6’sı (n=29) düşük enfeksiyon 

riski hissettiğini bildiren katılımcılar tarafından oluşturulmaktadır. Risk grubundaki bireylerle birlikte 

yaşamayan 107 katılımcının %37,4’ü (n=40) orta ve yüksek enfeksiyon riski hissettiğini bildiren, 
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%62,6’sı (n=67) düşük enfeksiyon riski hissettiğini bildiren katılımcılar tarafından oluşturulmaktadır. 

Katılımcının risk grubundaki kişilerle yaşama durumu ve hissettiği enfeksiyon riski arasında anlamlı bir 

ilişki saptanmıştır, (p=0,021). 

Tablo 7. Risk Grubunda olan veya Risk Grubundakilerle Beraber Yaşayan Katılımcıların Bu Durumun 

Hastalığı Geçirme ya da Bulaştırma Riskine Karşı Daha Dikkatli Davranmalarına Yol Açtığı 

Düşüncesine Katılım Durumları 

Risk Grubunda olan veya Risk Grubundakilerle Beraber Yaşayan Katılımcıların Bu Durumun 

Hastalığı Geçirme ya da Bulaştırma Riskine Karşı Daha Dikkatli Davranmalarına Yol Açtığı 

Düşüncesine Katılım Durumları 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

6 (%8,96) 4 (%5,97) 57 (%85,07) 

 

                    

Grafik 2. Risk Grubunda olan veya Risk Grubundakilerle Beraber Yaşayan Katılımcıların Bu 

Durumun Hastalığı Geçirme ya da Bulaştırma Riskine Karşı Daha Dikkatli Davranmalarına Yol Açtığı 

Düşüncesine Katılım Durumları 

Risk grubunda olan veya risk grubundaki bireylerle birlikte yaşayan toplam 67 katılımcının %85,07’si 

(n=57) bu durumun hastalığı geçirme ya da bulaştırma riskine karşı daha dikkatli davranmalarına yol 

açtığı düşüncesine katıldıklarını, %8,96’sı (n=6) katılmadıklarını bildirmiş, %5,97’si (n=4) kararsızım 

yanıtını işaretlemiştir. 

Tablo 8. Katılımcının Aşı Kaynağı Konusundaki Düşünceleri 

 Frekans Geçerlilik Yüzdesi 

 

Katılımcının Aşı 

Kaynağı 

Konusundaki 

Düşünceleri 

Yurtiçi kaynaklı olmasını 

daha güvenilir bulurum. 

26 15,1 

Yurtdışı kaynaklı 

olmasını daha güvenilir 

bulurum. 

66 38,4 

İki kaynak da eşdeğer 

güvenliktedir. 

80 46,5 

Toplam 172 100,0 

 

Katılımcıların %46,5’i (n=80) aşının yurtdışı ve yurtiçi kaynaklı olmasını eşdeğer güvenilirlikte 

bulmakta, %38,4’ü (n=66) yurtdışı kaynaklı olmasını daha güvenilir bulmakta, %15,1’i (n=26) yurtiçi 

kaynakları olmasını daha güvenilir bulmaktadır. 

Katılımcıların %32’si (n=55) olası yan etkilere karşı çekimser olduğunu, %17,4’ü (n=30) aşı 

uygulanmaya başlandıktan sonra en az 1 yıl beklemek düşüncesini uygun bulduğunu, %11,6’sı (n=20) 

aşının güvenli olmadığı görüşünde olduğunu, %8,1’i (n=14) COVID-19’un sağlığı için tehlikeli 

%8,96
%5,97

%85,07

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum
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olduğunu düşünmediğini, %6,4’ü (n=11) hastalığı doğal şekilde geçirmenin daha iyi bir yol olduğunu 

düşündüğünü, %2,9’u (n=5) doğal ya da geleneksel tedavilere inandığını, %2,9’u (n=5) aşı geliştirme 

adımlarında hayvanlara ve doğaya zarar verildiğini düşündüğünü, %1,7’si (n=3) dini sebeplerden ötürü 

yaptırmak istemediğini, %0,6’sı (n=1) aşı karşıtı olduğunu bildirmiştir. 

Tablo 9. COVID-19 Aşısının Başarılı Bir Şekilde Geliştirildiği ve Onaylandığı Açıklanırsa Aşı 

Yaptıracağını Bildiren Katılımcıların Aşının Elverişli ve Kolay Uygulanabilirliğinin Kararlarını 

Önemli Ölçüde Etkileyen Bir Değişken Olduğu Düşüncesine Katılım Durumları 

Aşının Elverişli ve Kolay Uygulanabilirliğinin Katılımcının Kararını Etkilemesi 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

50 (%31,85) 37 (%21,02) 74 (%47,13) 

 

                                                    

                 

Grafik 4. COVID-19 Aşısının Başarılı Bir Şekilde Geliştirildiği ve Onaylandığı Açıklanırsa Aşı 

Yaptıracağını Bildiren Katılımcıların Aşının Elverişli ve Kolay Uygulanabilirliğinin Kararlarını 

Önemli Ölçüde Etkileyen Bir Değişken Olduğu Düşüncesine Katılım Durumları 

Katılımcıların %91,3’ü (n=157) tarafından devam eden çalışmalar sonucu COVID-19 aşısının başarılı 

bir şekilde geliştirildiği ve onaylandığı açıklanırsa aşı yaptıracakları bildirilmiştir. Bu 157 katılımcının 

%47,13’ü (n=74) aşının elverişli ve kolay uygulanabilirliğinin kararlarını önemli ölçüde etkileyen bir 

değişken olduğu düşüncesine katıldığını, %31,85’i (n=50) katılmadığını belirtmiş, %21,02’si (n=37) 

kararsızım yanıtını işaretlemiştir. 

Tablo 10. Katılımcının Influenza Aşısı Yaptırma Durumu ve Olası Yan Etkilere Karşı Çekimser 

Olması ile Katılımcının Aşı Uygulaması Başladıktan Sonra En Az 1 Yıl Beklemesi İlişkisi 

 Katılımcının Aşı Uygulaması 

Başladıktan Sonra En Az 1 Yıl 

Beklemesi 

 

 

 

Toplam 
Evet Hayır 

Katılımcının 

Influenza Aşısı 

Yaptırma Durumu 

Evet 

 

6 (%9,4) 58 (%90,6) 64 (%100,0) 

Hayır 24 (%22,2) 84 (%77,8) 108 (%100,0) 

Toplam 30 (%17,4) 142 (% 82,6) 172 (%100,0) 

%31,85

%21,02

%47,13 Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum
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Katılımcının Olası 

Yan Etkilere Karşı 

Çekimser Olması 

Evet 22 (%40,0) 33 (%60,0) 55 (%100,0) 

Hayır 8 ( %6,8) 109 (%93,2) 117 (%100,0) 

Toplam 30 (%17,4) 142 (%82,6) 172 (%100,0) 

 

Katılımcıların %37,2’si daha önce influenza aşısı yaptırdığını, %62,8’i yaptırmadığını bildirmiştir. Daha 

önce influenza aşısı yaptıran 64 katılımcıdan %9,4’ü (n=6) aşı uygulaması başladıktan sonra en az 1 yıl 

geçmesini bekleyeceğini, %90,6’sı (n= 58) beklemeyeceğini bildirmiştir. Daha önce influenza aşısı 

yaptırmayan 108 katılımcıdan %22,2’si (n=24) aşı uygulaması başladıktan sonra en az 1 yıl geçmesini 

bekleyeceğini, %77,8’i (n= 84) beklemeyeceğini bildirmiştir. Katılımcının influenza aşısı yaptırma 

durumu ve katılımcının aşı uygulaması başladıktan sonra en az 1 yıl beklemesi durumları arasında 

anlamlı bir ilişki saptanmıştır, (p=0,032). 

Katılımcıların %32’sini oluşturan olası yan etkilere karşı çekimser olduğunu bildiren toplam 55 

katılımcının %40’ı (n=22) tarafından aşı uygulanmaya başladıktan sonra en az 1 yıl beklemek 

düşüncesinin kendilerine uygun olduğu, %60’ı (n=33) tarafından uygun olmadığı bildirilmiştir. 

Katılımcıların %68’ini oluşturan olası yan etkilere karşı çekimser olmayan toplam 117 katılımcının 

%6,8’i (n=8) tarafından aşı uygulanmaya başlandıktan sonra en az 1 yıl beklemek düşüncesinin 

kendilerine uygun olduğu, %93,2’si (n=109) tarafından uygun olmadığı bildirilmiştir. Katılımcının olası 

yan etkilere karşı çekimser olması ve katılımcının aşı uygulaması başladıktan sonra en az 1 yıl beklemesi 

arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır, (p<0,001). 

 

TARTIŞMA 

Çalışmanın genel amacı MÜTF 2. sınıf öğrencilerinin COVID-19 aşısına karşı tutumlarını araştırmak, 

özel amaçları ise sosyodemografik özelliklere, sigara kullanımına, gelir düzeyine, hissedilen enfeksiyon 

riskine, risk grubuyla yaşamaya göre COVID-19 aşısına karşı tutumu araştırmaktır. 

Çalışmanın hipotezi katılımcıların risk grubundaki kişilerle yaşama durumlarına, hissettikleri 

enfeksiyon riskine, aşı kaynağı konusundaki düşüncelerine, COVID-19 pandemisinin günlük 

yaşamlarına etkisine göre  COVID-19 aşısına karşı tutumlarının değişiklik göstereceğidir. 

Influenza Aşısı Yaptırma Durumu ve Olası Yan Etkilere Karşı Çekimser Olması ile Katılımcının Aşı 

Uygulaması Başladıktan Sonra En Az 1 Yıl Beklemesi İlişkisi 

Araştırmaya katılan 172 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2.sınıf öğrencisinin %47,1’i (n=81) 

erkeklerden, %52,9’u (n=91) kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcıların yaşlarının medyan değeri 20’dir.  

Araştırmamızda katılımcıların anne ve baba eğitim durumlarıyla aşılar hakkındaki tutumları arasında 

anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Benzer olarak Bertoncello ve arkadaşları (2020) tarafından İtalya’da 

yapılan bir çalışmada hem annenin hem de babanın eğitim düzeyinin düşük olmasının aşı tereddüdünü 

etkilemediği belirtilmiştir (Bertoncello, Ferro, Fonzo, Zanovello, Napoletano, Russo, Baldo ve Cocchio, 

2020). 

Kadın katılımcıların %95,6’sı el hijyenine her zaman dikkat ederken erkek katılımcıların %82,7’si el 

hijyenine her zaman dikkat etmektedir. Katılımcıların cinsiyeti ve katılımcıların el hijyeni ilişkisi 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmuş, kadın katılımcıların el hijyenine erkeklere oranla daha fazla dikkat 

ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgumuza uygun olarak Anderson ve arkadaşları (2008) tarafından 

yapılan bir diğer çalışmada da kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha yüksek oranlarda el hijyenine 

dikkat ettiği saptanmıştır (Anderson, Warren, Perez, Louis, Phillips, Wheeler, Cole ve Misra, 2008). 

Yeni aşıların kabulünde yeterince uzun süre kullanılmadığı gibi gerekçelerle bireyler çekimserlik 

gösterebilmektedirler (Argüt, Yetim ve Gökçay, 2016). Buna uygun olarak yapılan çalışmada 

katılımcıların %17,4’ü (n=30) aşı uygulanmaya başlandıktan sonra en az 1 yıl beklemek düşüncesini 

uygun bulduğu görülmüştür.  
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2015’te gerçekleştirilen bir araştırmada aşı tutumunu etkileyen bilgilendirmelerde en güvenilir kaynağın 

sağlık çalışanları olduğu bulunmuştur (European Center for Disease Prevention and Control, 2015). 

Benzer olarak araştırma katılımcılarının %77,9’u doktor tavsiyesinin aşı olma kararını etkileyeceğini 

bildirmiştir. 

Yapılan çalışmada sigara kullanan katılımcıların %51,4’ü COVID-19’a yakalanmaları durumunda 

hastalığı daha ağır geçirecekleri düşüncesine katıldıklarını bildirmiştir. Kaya Zaman (2020) tarafından 

yürütülen çalışmada da enfeksiyona yakalanan kişilerde sigara kullanan bireylerde içmeyen bireylere 

göre hastalığın daha ağır seyrettiğinin söylenebileceği belirtilmiştir (Kaya Zaman, 2020). 

Katılımcıların %32’si olası yan etkiler konusunda çekimserken %11,6’sı aşının güvenli olmadığını 

düşünmektedir. Lucia ve arkadaşları (2020) tarafından tıp öğrencilerinde aşı kararsızlığı hakkında 

gerçekleştirilen çalışmada da aşının ciddi yan etkilerine karşı endişeler aşı tereddüdüne yol açan etkenler 

arasında sayılmaktadır ve aşı geliştirme hızıyla ilgili endişelerin aşı güvenliğini potansiyel olarak 

etkileyebileceği düşünüldüğü saptanmıştır (Lucia, Kelekar ve Afonso, 2020). 

Aşı üreten firmaların finansal endişeleri ve bilimsel çalışmalardaki etkinliği aşı karşıtı söylemlerin 

başlıcaları arasında sayılmaktadır (Gür, 2019). Buna paralel olarak araştırmamızda katılımcıların 

%29,1’i aşılanmanın bir pazar haline geldiğini düşündüğünü bildirmiş ve bu katılımcıların %59,18’i bu 

durumun aşılanmaya karşı bakış açılarını olumlu etkilemediğini belirtmiştir. 

Lucia ve arkadaşlarının (2020) yapmış olduğu çalışmaya katılan tıp öğrencilerinin aşılanmaya karşı 

pozitif bir tutum sergilediği görülmüştür  (Lucia, Kelekar ve Afonso, 2020). Benzer olarak yapılan 

çalışmada tıp öğrencilerinden oluşan katılımcıların %91,3’ünün COVID-19 aşısının başarılı bir şekilde 

geliştirildiği ve onaylandığı açıklanırsa aşı yaptıracaklarını belirtmişlerdir.  

Dror ve arkadaşları (2020) tarafından yapılan çalışmada işsizlik ve iş güvencesizliğinin COVID-19 

aşılanması için olumlu bir belirleyici olduğu ortaya konmuştur (Dror, Eisenbach, Taiber, Morozov, 

Mizrachi, Zigron, Srouji ve Sela, 2020).  Araştırmada COVID-19 pandemisinin gelir düzeyine etkisi ile 

mümkün ve uygun olan en yakın zamanda aşılanma isteği arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır, 

(p>0.577). 

Araştırma katılımcılarının %73’ü (n=126) tarafından COVID-19 pandemisinin günlük yaşamlarına 

etkisinin yüksek, %25’i (n=43) tarafından orta seviyede ve %1,7’si (n=3) tarafından düşük olduğu 

bildirilmiştir. COVID-19 pandemisinin günlük yaşamlarına etkisinin düşük ve orta olduğunu bildiren 

katılımcıların %58,7’si (n=27) mümkün ve uygun olan en yakın zamanda aşılanma düşüncesine 

katıldıklarını bildirirken günlük yaşamlarına etkinin yüksek olduğunu bildiren katılımcıların %85,7’si 

(n=108) mümkün ve uygun olan en yakın zamanda aşılanma düşüncesine katıldıklarını bildirmiştir. 

Katılımcıların günlük yaşamlarının COVID-19 pandemisinin etkilenme oranları ile mümkün ve uygun 

olan en yakın zamanda aşılanma düşüncesine katılım durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur, 

(p<0,001). Günlük yaşamın COVID-19 pandemisinden etkilenme oranının yüksekliği mümkün ve 

uygun olan en yakın zamanda aşılanma düşüncesine katılımda pozitif bir etkendir. 

Bilim insanlarının farklı ve karşıt düşüncelerinin bilimsel platformların yanı sıra televizyon ve sosyal 

medyada tartışılması bilime güvensizliğe yol açan bir etkendir (Topçu ve Nasuhbeyoğlu, 2020). 

Sosyal medya aşıların güvensiz olduğuna dair inançtaki artışla büyük ölçüde ilişkilidir (Özata ve 

Kapusuz, 2019). Diğer yandan katılımcıların %56,4'ü sosyal medya veya kitle iletişim araçlarındaki 

COVID-19 ile ilgili karşıt veya destekleyici içeriklerin COVID-19 aşısına olan tutumlarını 

etkilemediğini belirtmiştir. 

Mevcut olarak mevsimsel influenzaya karşı aşılanmış bireylerin gelecekteki bir COVID-19 aşısını kabul 

etme eğilimleri yüksektir (Dror ve ark., 2020). Benzer olarak daha önce influenza aşısı yaptırmayan 108 

katılımcıdan %77,8’i (n= 84) aşı uygulaması başladıktan sonra en az 1 yıl geçmesini bekleme 

gereksinimi duymadığını bildirirken daha önce influenza aşısı yaptıran 64 katılımcıdan %90,6’sı (n= 

58) aşı uygulaması başladıktan sonra en az 1 yıl geçmesini bekleme gereksinimi duymadığını 

bildirmiştir. Katılımcının influenza aşısı yaptırma durumu ve katılımcının aşı uygulaması başladıktan 

sonra en az 1 yıl beklemesi durumları arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır, (p=0,032). Influenza aşısı 

yaptırmamış bireyler COVID-19 aşısı uygulaması için daha yüksek oranda 1 yıl beklemek istemektedir. 
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Risk grubundaki bireylerle birlikte yaşamayan 107 katılımcının %37,4’ü (n=40) orta ve yüksek 

enfeksiyon riski hissettiğini bildirirken risk grubundaki bireylerle birlikte yaşayan 65 katılımcıların 

%55,4’ü (n=36) orta ve yüksek enfeksiyon riski hissettiğini bildirmiştir. Katılımcının risk grubundaki 

kişilerle yaşama durumu ve hissettiği enfeksiyon riski arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır, (p=0,021). 

Bulgulara göre risk grubundaki bireylerle birlikte yaşayanlar yaşamayanlara göre daha yüksek 

enfeksiyon riski hissetmektedir. 

Katılımcıların %32’sini oluşturan olası yan etkilere karşı çekimser olduğunu bildiren toplam 55 

katılımcının %40’ı (n=22) tarafından aşı uygulanmaya başladıktan sonra en az 1 yıl beklemek 

düşüncesinin kendilerine uygun olduğu bildirirken olası yan etkilere karşı çekimser olmayan toplam 117 

katılımcının %6,8’i (n=8) tarafından aşı uygulanmaya başlandıktan sonra en az 1 yıl beklemek 

düşüncesinin kendilerine uygun olduğu bildirmiştir. Katılımcının olası yan etkilere karşı çekimser 

olması ve katılımcının aşı uygulaması başladıktan sonra en az 1 yıl beklemesi arasında anlamlı bir ilişki 

saptanmıştır, (p<0,001). Olası yan etkilere karşı çekimser katılımcıların aşı uygulanmaya başladıktan 

sonra en az 1 yıl beklemek düşüncesine yatkın olduğu görülmüştür. 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencilerinin potansiyel bir COVID-19 

aşısına karşı olan tutumlarının hangi etkenler tarafından belirlendiğini araştırmak amaçlanmıştır.  

Öngörüldüğü gibi risk grubundaki bireylerle birlikte yaşayanlar yaşamayanlara göre daha yüksek 

enfeksiyon riski hissetmektedir. Yaşamları pandemiden yüksek oranda etkilenenler mümkün ve uygun 

olan en yakın zamanda aşılanma düşüncesine daha fazla katılmaktadır. Influenza aşısı yaptırmamış 

bireyler COVID-19 aşısı uygulaması için daha yüksek oranda 1 yıl beklemek istemektedir. Çalışmanın 

sonucunda,  COVID-19 pandemisinin gelir düzeyine etkisi ile mümkün ve uygun olan en yakın zamanda 

aşılanma isteği arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bireylerin COVID-19 aşısına olan 

tutumlarının araştırılması olası aşı kararsızlığını önlemede büyük bir öneme sahiptir. Yeterli aşılamaya 

ulaşılması COVID-19 pandemisinin en kısa sürede atlatılmasında ve henüz COVID-19 ‘a yakalanmayan 

kişilerin korunmasında en etkili yol olarak görülmektedir.  

 

Kısıtlılıklar 

Pandemi nedeniyle anketlerin yüz yüze görüşmeler yerine çevrimiçi olarak uygulanması, çalışmada 

hedeflenen minimum kişi sayısının %84,31’ine ulaşılması ve bu nedenle gereken kitleye ulaşılamaması 

araştırmanın kısıtlılıklarındandır. 

Çalışmaya katılan katılımcıların bilgilerini paylaşmak istememeleri, eksik veya yanlış bilgi vermeleri 

ve anketi çözmeyi reddetmeleri ise araştırmanın güvenilirliğini kısıtlamıştır. 
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EKLER 

 

Ek-1 Anket 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN POTANSİYEL 

COVID-19 AŞISINA KARŞI TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI 

Aşağıdaki çalışma Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve Marmara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi 2. Sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Anket sorularına verdiğiniz yanıtlarınız bireysel olarak değerlendirilmeyecek, toplu değerlendirilecek 

ve tüm yanıtlarınız araştırmacılar tarafından gizlilikle muhafaza edilecek, üçüncü kişiler ile 

paylaşılmayacaktır. 

1) Cinsiyet:  (  ) Kadın    (  ) Erkek 

2) Yaş: … 

3) Anne eğitim durumu:  (  ) İlkokul mezunu    (  ) Lise mezunu    (  ) Üniversite mezunu 

4) Baba eğitim durumu:  (  ) İlkokul mezunu    (  ) Lise mezunu    (  ) Üniversite mezunu 

5) Coğrafi bölgeniz:  (  ) Marmara    (  ) İç Anadolu    (  ) Karadeniz    (  ) Doğu Anadolu    (  ) Güneydoğu 

Anadolu    (  ) Ege    (  ) Akdeniz 

6) Bulunduğunuz bölgedeki nüfus:  (  ) Düşük    (  ) Orta    (  ) Yüksek 

7) Yaşadığınız bölgedeki vaka sayıları: (  ) Düşük    (  ) Orta    (  ) Yüksek 

8) Mevcut sağlık durumunuz: (  ) Düşük    (  ) Orta    (  ) Yüksek 

9) Hissettiğiniz enfeksiyon riski: (  ) Düşük    (  ) Orta    (  ) Yüksek 

10) COVID-19 pandemisinin günlük yaşamınıza etkisi: (  ) Düşük    (  ) Orta    (  ) Yüksek 

11) COVID-19 pandemisinin etkisiyle gelir düzeyiniz: (  ) Azaldı    (  ) Etkilenmedi    (  )Arttı 

12) Maske takmam gereken tüm ortamlarda maske kullanırım. 
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(  ) Hiçbir zaman  

(  ) Bazen 

(  ) Her zaman 

13) Ellerimi yıkayarak veya çeşitli dezenfektan ürünler kullanarak el hijyenime dikkat ederim.  

(  ) Hiçbir zaman  

(  ) Bazen 

(  ) Her zaman 

14) Önerilen sosyal mesafe kurallarına uyarım. 

(  ) Hiçbir zaman  

(  ) Bazen 

(  ) Her zaman 

15) Sigara kullanıyor musunuz? 

(  ) Evet    (  ) Hayır 

Lütfen 16. soruyu yalnızca 15.soruya “Evet” yanıtını verdiyseniz cevaplayınız. 

16) Sigara kullanımının COVID-19’a yakalanma durumunda hastalığı daha ağır geçirmeye sebep 

olacağını düşünüyorum. 

(  ) Katılmıyorum 

(  ) Kararsızım 

(  ) Katılıyorum 

17) COVID-19 geçirdiniz mi?  

(  ) Evet    (  ) Hayır 

Lütfen 18. soruyu yalnızca 17.soruya “Evet” yanıtını verdiyseniz cevaplayınız. 

18) Plazma bağışı yaptınız mı?  

(  ) Evet    (  ) Hayır 

19) Plazma bağışı yapmayı düşünürüm. 

(  ) Katılmıyorum 

(  ) Kararsızım 
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(  ) Katılıyorum 

20) Bir yakınınız COVID-19 geçirdi mi?  

(  ) Evet    (  ) Hayır 

21) Risk grubunda mısınız? (Kronik hastalıklar, +65 yaş) 

(  ) Evet    (  ) Hayır 

22) Birlikte yaşadığınız kişiler risk grubunda mı? (Kronik hastalıklar, +65 yaş) 

(  ) Evet    (  ) Hayır 

Lütfen 23. soruyu yalnızca 21. veya 22. soruda ‘‘Evet’’ seçeneğini işaretlediyseniz cevaplayınız. 

23) Bu durum hastalığı geçirme ya da bulaştırma riskine karşı daha dikkatli davranmama yol açıyor. 

(  ) Katılmıyorum 

(  ) Kararsızım 

(  ) Katılıyorum 

24) COVID-19 pozitif hastalarla ilgilenen sağlık çalışanı bir yakınınız var mı? 

(  ) Evet    (  ) Hayır 

25) COVID-19’dan dolayı hayatını kaybeden bir yakınınız var mı? 

(  ) Evet    (  ) Hayır 

26) COVID-19 ile ilgili ortaya atılan komplo teorilerine inanıyor musunuz? (Biyolojik saldırı, 

laboratuvar üretimi vb.) 

(  ) Evet    (  ) Hayır 

27) Aşıların sizce insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri var mı?  

(  ) Evet    (  ) Hayır  

Lütfen 28. soruyu yalnızca 27. soruda “Evet” seçeneğini işaretlediyseniz cevaplayınız. 

28) Bu olumsuz etkiler nelerdir? 

…………………………………………… 

29) Daha önce İnfluenza aşısı yaptırdınız mı? 

(  ) Evet    (  ) Hayır 

30) Aşılar hakkında tutumunuz nedir?  
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(  ) Aşı karşıtıyım 

(  ) Bazıları reddedilebilir  

(  ) Enfeksiyon riski varsa yaptırılmalıdır 

31) COVID-19 aşısı COVID-19’u önlemek ve salgını kontrol etmek konusunda etkili bir yoldur. 

(  ) Katılmıyorum 

(  ) Kararsızım 

(  ) Katılıyorum 

32) Devam eden çalışmalar sonucu COVID-19 aşısının başarılı bir şekilde geliştirildiği ve onaylandığı 

açıklanırsa aşı yaptırırım. 

(  ) Katılmıyorum 

(  ) Kararsızım 

(  ) Katılıyorum 

33) Mümkün ve uygun olan en yakın zamanda aşılanmak isterim. 

(  ) Katılmıyorum 

(  ) Kararsızım 

(  ) Katılıyorum 

34) Potansiyel COVID-19 aşısının fiyatı kararımı önemli ölçüde etkileyen bir değişkendir. 

(  ) Katılmıyorum 

(  ) Kararsızım 

(  ) Katılıyorum 

35) Aşının elverişli olması ve kolay uygulanabilirliği (aşılama yöntemi, aşılama sıklığı, aşı uygulama 

bölgelerine uzaklık vb.) yaptırma kararımı etkiler. 

(  ) Katılmıyorum 

(  ) Kararsızım 

(  ) Katılıyorum 

36) Aşının kaynağı konusunda… 

(  ) Yurtiçi kaynaklı olmasını daha güvenilir bulurum. 
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(  ) Yurtdışı kaynaklı olmasını daha güvenilir bulurum. 

(  ) İki kaynak da eşdeğer güvenliktedir. 

37) Bireylerde aşı kararsızlığı oluşturabilen bazı nedenlerden size uygun olan tüm seçenekleri 

işaretleyiniz. 

(  ) COVID-19’un sağlığım için tehlikeli olduğunu düşünmüyorum. 

(  ) Aşının güvenli olmadığı görüşündeyim. 

(  ) Aşı uygulanmaya başladıktan sonra en az bir yıl geçmesini beklerim. 

(  ) Olası yan etkilere karşı çekimserim. 

(  ) Hastalığı doğal şekilde geçirmenin daha iyi bir yol olduğunu düşünüyorum. 

(  ) Doğal ya da geleneksel tedavilere inanıyorum. 

(  ) Dini sebeplerden ötürü yaptırmak istemiyorum. 

(  ) Aşı geliştirme adımlarında hayvanlara ve doğaya zarar verildiğini düşünüyorum. 

(  ) Aşı karşıtıyım. 

(Eğer hiçbiri ise lütfen bu soruya yanıt vermeyiniz.) 

38) Sosyal medya veya kitle iletişim araçlarındaki COVID-19 ile ilgili karşıt veya destekleyici içerikler 

COVID-19 aşısına olan tutumumu etkiler. 

(  ) Katılmıyorum 

(  ) Kararsızım 

(  ) Katılıyorum 

39) Aşı olup olmama kararımı doktor tavsiyesi etkiler. 

(  ) Katılmıyorum 

(  ) Kararsızım 

(  ) Katılıyorum 

40) Aşılanmanın bir pazar haline geldiğini düşünüyorum. 

(  ) Katılmıyorum 

(  ) Kararsızım 

(  ) Katılıyorum 
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Lütfen 41. soruyu yalnızca 40. soruda “Evet” seçeneğini işaretlediyseniz cevaplayınız. 

41) Bu durum aşılanmaya karşı bakış açımı olumlu etkiler. 

(  ) Katılmıyorum 

(  ) Kararsızım 

(  ) Katılıyorum 

42) COVID-19 aşısı gelişiminde yapay zeka kullanımı aşıya olan güvenimi olumlu yönde etkiler.  

(  ) Katılmıyorum 

(  ) Kararsızım 

(  ) Katılıyorum 
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Ek-2 Etik Kurul Raporu Sonucu 
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FOR COVID-19 PANDEMIC: THE CASE OF DİYARBAKIR 
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ABSTRACT 

The COVID-19 pandemic, which is happening all over the world, has deeply affected the health of the 

people and health systems, and caused countries to face a very serious crisis. In this study, it is aimed 

to evaluate the crisis management practices of free pharmacists, who are at the forefront of the fight 

against the epidemic in the world and in Turkey, who are trying to provide health services under 

extraordinary conditions, in the fight against the COVID-19 pandemic. In this context, semi-structured 

interviews were conducted with community pharmacists affiliated to the 11th Region Diyarbakır 

Chamber of Pharmacists of the Turkish Pharmacists Association (TEB). The questions in the semi-

structured interview were created from studies in the literature, news, and official writings of the 

institutions. The main population of the study consists of free pharmacists affiliated to TEB's 11th 

Region Diyarbakır Pharmacist Chamber. Semi-structured interviews were conducted with a total of 4 

pharmacists, including the head of the Diyarbakır pharmacist chamber and 3 pharmacists selected by 

simple random method. 

In the findings section of the study, the support and assistance received during the COVID-19 pandemic 

crisis, including public institutions and organizations, the decisions taken by pharmacy managers, the 

ways of protecting the pharmacists and pharmacy personnel from the virus, the ways of hosting patients 

and suppliers, methods of meeting the increasing demand for medical products, the events related to 

the expansion of the scope of pharmacy practice and informing the society were included. As a result 

of the study, when the activities implemented against the COVID-19 pandemic in our country were 

evaluated, it was determined that reactive crisis management was applied rather than proactive crisis 

management. In addition, in line with the findings, suggestions have been developed to manage other 

possible future pandemic crises more effectively and efficiently within the framework of interactive 

crisis management. 

 

Keywords: COVID-19 pandemic, crisis management, free pharmacist. 
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PANDEMİDE DEĞİŞEN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ TEMİZLİK VE HİJYEN 

ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERİN TV REKLAMLARI AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Derya ALTINTAŞ 

Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir M.Y.O 

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü 

 

ÖZET 

Hayatımıza ani bir şekilde giriş yapan Covid 19 virüsü, tüm dünyayı etkisi altına alarak oldukça ciddi 

bir şekilde yayılmış ve bu etki sonucu pandemi ilan edilmiştir. Bu sürecin ekonomik anlamda faaliyet 

göstermekte olan birçok işletmenin bulunduğu farklı sektörlere etkileri gözlenmektedir. Çalışmada 

temizlik ve hijyen sektöründe yer alan işletmelerin TV reklamlarının 30’ Brüt İzlenme Oranları (GRP) 

verileri kullanılarak karşılaştırılmasına olanak sağlayan grafiksel analizler yapılmıştır. Yapılan 

değerlendirmeler sonucunda pandemi etkisiyle değişen tüketici davranışlarının bir yansıması olarak 

temizlik ve hijyen alanında faaliyet gösteren reklam verenlerin TV’de reklamlarını yayınlatmaya 

yönelik ilgilerinin virüs salgınının olmadığı bir önceki döneme göre artış gösterdiği tespit edilmiştir. 

Ayrıca araştırmada kullanılan dönemlerdeki GRP verilerine göre her bir inceleme döneminde reklam 

verenler sıralamasında ilgili sektörden en az iki farklı işletmenin yer aldığı tespit edilmiştir. Pazarlama 

faaliyetlerinin ürünler ve üreticiler odaklı olduğu dönemlerden müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına önem 

veren dönemlere doğru hızlı bir geçiş yaşanmaktadır. Bugün toplumda sağlık ile ilgili yaşanan bu önemli 

gelişmenin tüketici davranışlarını nasıl etkilediği sorusu çok büyük bir önem kazanmıştır. İşletmeler ve 

pazarlama faaliyetlerini gerçekleştiren reklam ve medya ajanslarının bu önemli gelişmeleri takip ederek 

kazançlı çıkacakları düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Temizlik ve Hijyen, Tüketici Davranışı, TV Reklamları, Brüt İzlenme 

Oranları 

 

IN THE PANDEMIC EVALUATION OF CHANGING CONSUMER BEHAVIORS IN 

TERMS OF TV ADVERTISEMENTS OF BUSINESSES IN THE CLEANING AND HYGIENE 

PRODUCTS SECTOR 

 

ABSTRACT 

The Covid 19 virus, which suddenly entered our lives, spread quite seriously by affecting the whole 

world, and as a result of this effect, it was declared a pandemic. The effects of this process on different 

sectors where there are many businesses operating economically are observed. In the study, graphical 

analyzes were made that allow the companies to be compared by using the 30' Gross Rating Points 

(GRP) datas of the TV advertisements of the businesses in the cleaning and hygiene sector. As a result 

of the evaluations, it has been determined that the interest of advertisers operating in the field of cleaning 

and hygiene to broadcast their advertisements on TV, as a reflection of the changing consumer behavior 

with the effect of the pandemic, increased compared to the previous period when there was no virus 

epidemic. In addition, according to the GRP data of the periods used in the research, it has been 

determined that at least two different companies from the relevant sector are included in the list of 

advertisers in each review period. There is a rapid transition from the periods when marketing activities 

are focused on products and manufacturers to periods that give importance to the wishes and needs of 

customers. Today, the question of how this important health-related development in society affects 

consumer behavior has gained great importance. It is thought that businesses and advertising and media 

agencies that carry out marketing activities will gain by following these important developments. 

 

Keywords: Pandemic, Cleaning and Hygiene, Consumer Behavior, TV Advertisements, Gross Rating 

Points 
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Giriş 

Pandemi bölgesel olmaktan çıkmış, küresel anlamda etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel 

isimdir (https://tr.euronews.com/). Söz konusu salgının yaşandığı dönemde temizlik ve hijyen 

sektöründeki ürünlere olan ihtiyacın hayati bir önem kazanmasıyla bu sektörde yer alan işletmelerin 

pazarlama iletişimi çabalarının önemli oranda arttığı görüşü bu çalışmanın hazırlanmasında etkili 

olmuştur. Bu doğrultuda yapılan incelemede sektörün önemli şirketlerinin tüketicilerle olan 

iletişimlerini sürdürebilmek adına reklam verenler olarak yer aldıkları pazarlarda yatırımlarını artırma 

eğiliminde oldukları görülmektedir. Tüm dünyayı korkutan ancak temizlik ve hijyen ile doğru orantılı 

olarak olumsuz etkilerinin azaldığını söyleyebileceğimiz söz konusu salgın hastalığın yaşandığı süreçte, 

temizlik ve hijyen ürünleri konusunda faaliyet gösteren işletmeler için rekabet etmeleri gereken önemli 

bir pozisyonda pazarlama ve buna bağlı olarak gerçekleştirilen tutundurma çabaları konusunda 

oluşmuştur. Medya Takip Merkezi’nin (MTM) 7 - 13 Ekim 2019 tarihlerinde yapılan reklam sayılarının 

baz alındığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre reklam veren sektörler içinde en fazla yatırım yapan 

sektör, 7 bin 826 adet ile gıda olarak belirlenmiştir. Araştırmaya konu olan ev temizlik ürünleri sektörü 

ise 4 bin 238 adet reklam ile ikinci sırada yer almıştır (https://www.medyaloji.net). Özellikle Türk 

toplumunda kadınların bayram temizliği, bahar temizliği, dip köşe temizlik gibi kendi içlerinde 

geliştirdikleri terminoloji ile temizliğe olan hassasiyetleri düşünüldüğünde, ev temizlik ve hijyen 

ürünlerinin reklamlarının ikinci sırada olması şaşırtıcı bir sonuç değildir. Pandemi gibi temizlik ve 

hijyenin geçmişe nazaran kat ve kat önemli hale geldiği bu dönemde ise bir taraftan sektör işletmelerinin 

işleri giderek daha fazla zorlaşırken diğer taraftan da yaşamsal anlamda hayatın olmazsa olmaz 

işletmeleri hale geldikleri görülmektedir. Dolayısıyla temizlik ve hijyen ürünleri sektöründe yer alan 

işletmeler bir yandan kendi işletmelerinin karlılığı ve rekabet avantajı için gayret gösterirken diğer 

taraftan da toplumun faydasını gözetmeye çalışmaktadırlar. Günümüz tüketici kitlesinin artık bilinçli 

bireylerden oluştuğu düşünüldüğünde toplumsal pazarlama anlayışı işletmelerce göz ardı edilemeyecek 

bir konu haline gelmiştir. Başka bir ifadeyle markalı ürünlerinin satışını sağlamak için yapılan 

tutundurma faaliyetlerinin yanında, pandemi sürecinde temizlik ve hijyen bilincinin oluşması, 

toplumların bilgilendirilmesi ve gerekli olduğunda eğitici öğretici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

yönündeki tutundurma süreçlerinde de işletmeler tüketicileriyle iletişimlerini sürdürme gayreti 

içerisinde olmalıdırlar. Bu tür bir iletişim bağı kurabilmek, gelecekte yaşanması muhtemel diğer küresel 

zorlukların üstesinden başarıyla gelebilmek için de önemlidir. Günümüz tüketici kitlesinin artık bilinçli 

bireylerden oluşmaya başladığı düşünüldüğünde toplumsal pazarlama anlayışı işletmelerce göz ardı 

edilemeyecek kadar önemli bir konu haline gelmiştir. Başka bir ifadeyle markalı ürünlerinin satışını 

sağlamak için yapılan tutundurma faaliyetlerini destekler bir biçimde, pandemi sürecinde olduğu gibi 

örneğin temizlik ve hijyen bilincinin oluşması, toplumların bilgilendirilmesi ve gerekli olduğunda eğitici 

öğretici faaliyetlerin yapılması yönündeki bilgilendirme süreçlerinin de gerçekleştirilmesiyle işletmeler 

tüketicileriyle iletişimlerini sürdürme gayreti içerisinde olmalıdırlar. Bu tür bir iletişim bağı kurabilmek, 

gelecekte yaşanması muhtemel diğer küresel zorlukların üstesinden başarıyla gelebilmek için de 

önemlidir. 

Pandemide Temizlik ve Hijyen 

İnsanlar bu dönemde tüketim alışkanlıklarını değiştirmişlerdir. Evlerinde daha fazla zaman geçirdikçe 

paket servis, atıştırmalıklar, alkol ve temizlik ve hijyen ürünlerine olan taleplerinde de artışlar 

gözlenmiştir. Buradan hareketle el dezenfektanları, eldivenler, maskeler, deterjanlar, sabunlar gibi 

temizlik ve hijyen ürünlerine olan talebin COVID-19 salgını nedeniyle Dünya çapında arttığını 

söylemek mümkündür. Geçmişte, tüketici ürünlerinin piyasaları incelenirken, genellikle statik yapıda 

oldukları varsayılır ve yavaş değişme eğiliminde oldukları kabul edilirdi. Ancak COVID-19 salgını gibi 

küresel boyutta meydana gelen beklenmedik bu olayın bize gösterdiği bir şey varsa, o da piyasaların 
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dinamik bir şekilde hızla değişim gösterebildiğidir (Donthu ve Gustafsson, 2020: 285).  Bu süreçte 

Dünya Sağlık Örgütü(WHO), Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve 

Ticaret Bakanlığı gibi bir çok kurum ve kuruluş da, pandeminin etkisindeki toplumların yeme içme, 

eğitim ve öğretim, sosyalleşme ve iletişim kurma vb. faaliyetleri gerçekleştirdikleri yaşamsal alanlarda 

hijyen ve temizlik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığına dair duyurum ve bilgilendirmelerde 

bulunmaktadırlar. Bu kurum ve kuruluşlar virüs sebebiyle dünya düzeninde yaşanan değişimlerin 

temizlik ve hijyen konularında da önemli değişimlere neden olduğunu bildirmektedirler. Temizlik ve 

hijyen ile ilgili bireylerin göstermesi gereken dikkate bağlı olarak gelişen satın alma davranışlarındaki 

artış bu konularla alakalı olarak ürün ve hizmet sunan işletmelerin de faaliyetlerinde değişimlere neden 

olmaktadır. Sektörde yer alan işletmelerin böyle bir değişime ayak uydurabilmesinin yolu ise sağlam ve 

güvene dayalı pazarlama iletişimi faaliyetleri gerçekleştirmekten geçmektedir. Hem işletmelerin içinde 

bulundukları piyasadaki ilişkileri hem de tüketiciyle kurdukları iletişim bağının sürdürülebilirliği 

işletmenin gücüne güç katacaktır. Salgın etkisiyle oluşan ticari durgunlukla başa çıkabilmenin yollarını 

arayan işletmeler bu amaçla her zamankinden daha fazla pazarlama iletişimi çabalarına 

yönelmektedirler. 

Virüsün neden olduğu hastalık tehdidi ile baş başa kalmamak için yapılması gerekenler ve bu tehditle 

karşılaşılması durumunda yaşanacaklar hakkında haber ve bilgileri genellikle kitle iletişim 

ortamlarından takip etmektedir. Bu konuyla ilgili tüm medya ortamlarındaki içeriklerde, özellikle vaka 

sayıları ve bu sayıları azaltmak için alınan önlemleri anlatmaya çalışan mesajlarda hep temizlik ve 

hijyene dikkat edilmesi gerektiğine dair ifadeler yer almaktadır. TV medyası ise özellikle karantina 

dönemlerinde hem görsel hem de işitsel unsurları içermesi nedeniyle söz konusu pandemide mesajların 

iletiminde oldukça etkili bir ortam haline gelmiştir. Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi 

(TİAK)’ın yayınladığı yıllık rapora göre Türkiye’de 2019 yılında ölçüm günü saat 02:00’de başlayıp bir 

sonraki gün aynı saate kadar devam ederek, 24 saatlik zaman dilimini ifade eden tüm gün TV izleme 

ratingleri %17.62 iken aynı ölçümün pandemi etkisindeki 2020 yılı için ratingleri % 18.97’ye 

yükselmiştir (http://tiak.com.tr/tablolar). 

 

Grafik 1. Türkiyede günlük vaka artışı Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-

54025252 
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Ayrıca Grafik 1’de görüldüğü üzere araştırmada dikkate alınan virüsün Türkiye’de ilk defa 

görüldüğünün açıklandığı 11 Mart tarihinden itibaren oldukça yüksek vaka sayıları ile karşılaşılmıştır. 

Buradan hareketle çalışmada, salgının Türkiye’deki ilk yılına denk gelen on iki aylık sürede temizlik ve 

hijyen ürünleri sektöründeki reklam verenlerin TV’deki reklamları ile bir önceki yılın aynı aylarında 

verilen reklamların izlenme oranlarının karşılaştırıldığı grafiksel bir değerlendirme yapılmıştır. Bu 

doğrultuda Speed Medya adlı medya planlama ajansının yayınladığı aylık veriler yardımıyla Top 20 

reklam verenler listesinde yer alan temizlik ve hijyen ürünleri işletmelerinin reklam GRP oranları 

değerlendirilmeye çalışılmış ve sektörün işletmelerinin pandemi öncesindeki ve pandemi dönemindeki 

reklam verme durumlarında yaşanan değişimin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu çalışmaya konu 

olan dönemde Türkiye’de Speed Medya Şirketi’nin yayınladığı TV’de Reklam Veren Top 20 İşletme 

listesine girmiş olan temizlik ve hijyen ürünleri sektöründeki işletmeler ve bünyelerinde yer alan bazı 

markalar aşağıdaki gibidir. 

P&G Firması; bebek bakımı ürünleri kategorisi altındaki Prima markasını, çamaşır yıkama ürünleri 

kategorisi altında Alo ve Ariel markalarını, kişisel bakım ürünleri kategorisi altında Orkid ve Gillette 

markalarını, saç temizliği ve bakımı ürünleri altında Head and Shoulders, Herbal Essences ve Pantene 

markalarını, bünyesinde toplamıştır. Ayrıca ev temizliği ürünleri kategorisi altında Fairy ve Febreze 

markalarını, ağız bakım ürünleri altında İpana ve Oral-B markalarını, sağlık ürünleri altında Vicks 

markasını bünyesinde barındırmaktadır (https://www.pg.com.tr). 

Unilever Firması; ev bakımı ürünleri kategorisi altında Cif, Domestos, OMO, Yumoş, Rinso ve Vim 

isimli markaları, güzellik ve kişisel bakım ürünleri kategorisinde ise AXE, Dove, Rexona, Signal, 

Toni&Guy, Vaseline, Clear, Simple, Elidor, Love Beauty and Planet ve Pure Line markalarını 

bünyesinde toplamıştır(https://www.unilever.com.tr). 

Benckiser Firması; hijyen ürünleri kategorisi altında Air Wick, Cillit-Bang, Woolite, Calgon, Finish, 

Lysol, Vanish markalarını,  sağlık ürünleri kategorisinde Clearasil, Durex, Scholl, Veet, Dettol, 

Gaviscon, Nurofen ve Strepsils markalarını bünyesinde barındırmaktadır (https://www.reckitt.com). 

Evyap Firması; hijyen ürünleri kategorisinde Duru, Fax, Activex, Sanino markalarını, kişisel bakım 

kategorisinde Gibbs, Arko, Blade, First Class ve Privacy marlarını, bebek bakımı kategorisinde ise Evy 

Baby markasını bünyesinde barındırmaktadır (https://www.evyap.com). 

Hayat Kimya Firması; hijyen kategorisi altında Molped, Bebem, Baby Go, Molfix, Joly, Evony ve 

Goodcare markalarını, ev bakım kategorisi altında Bingo, Test ve Has markalarını, temizlik kağıtları 

kategorisinde Teno, Familia, Papia, Focus ve Nelex markalarını bünyesinde barındırmaktadır 

(https://www.hayat.com.tr). 

Henkel Firması; saç, vücut, cilt ve ağız bakım ürünleri kategorisindeki Schwarzkopf,  Syoss, 

Diadermine ve Fa markalarını, çamaşır ve ev bakım ürünleri kategorisindeki Bref, Clin, Dixi, Persil, 

Pril, Perwoll, Tursil ve Vernel markalarını bünyesinde barındırmaktadır (https://www.henkel.com.tr). 

Literatür 

Yapılan literatür incelemesinde temizlik ve hijyen sektörü ile ilgili çalışmaların çoğunlukla satın alma 

ve tüketici davranışlarını etkileyen faktörler açısından araştırıldığı ancak sektördeki işletmelerin 

reklamları ve izlenme oranları ile ilgili akademik çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Bu 

bilgiler ışığında temizlik ürünleri sektöründeki işletmeler ile ilgili yapılan akademik çalışmalara 

aşağıdaki araştırmalar örnek olarak verilebilir. 
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Aras ve Bulduk (2003), tüketicilerin süpermarket alışverişlerinde ürün seçimlerini etkileyen faktörleri 

incelemişlerdir. Çalışmada tüketicilerin temizlik ürünlerini aylık olarak satın aldıkları ve satın alırken 

birinci sırada temizleme gücüne önem verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Papatya (2005), tüketici davranışlarını kişisel bakım ürünleri satın alan tüketiciler örnekleminde 4 

kuramsal model çerçevesinde incelemiştir. Bu çalışmada Marshall’ın Ekonomik Modeli ürünün fiyatı 

ve sağladığı faydalar bağlamında, Veblen’in Toplumsal Ruhsal Modeli satın almada etkili olan kişi ve 

gruplar bağlamında, Pavlov’un Öğrenme Modeli satın alma kararında etkili olan TV, radyo, basın ve 

internet gibi medya araçları bağlamında ve son olarak Freud’un Psiko-Analitik Modeli ise satın alma 

kararında etkili olan renk, koku, logo ve ambalaj gibi unsurlar bağlamında incelenmiştir.  Sonuçta hiçbir 

modelin tek başına satın alma davranışını açıklamada yeterli olmadığı ancak her birinin tüketici 

davranışını anlamada önemli olduğu görüşüne varılmıştır. 

Andreyeva ve arkadaşları (2011), çalışmalarında belirlenen bir zaman süresince dikkate alınan bir hedef 

pazarda çeşitli kategorilerdeki ürünler için reklamla ulaşılabilen belirli bir hedef kitlenin yüzdesini 

ortaya koyabilmek amacıyla brüt izlenme oranı (GRP) ölçümlerinden yararlanmışlardır. 

Dunlop ve arkadaşları (2013), sigara içmenin bırakılması ile ilgili reklamlara maruz kalma düzeylerinin 

ve süresinin bilişsel ve davranışsal değişiklikler üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlamışlardır. Bu 

amaç doğrultusunda araştırmacılar ücretsiz yayın ve kablolu TV’deki 18 yaş ve üstü yetişkinlere yönelik 

sigarayı bırakma temalı her bir reklam için OzTAM Avustralya TV izleyici ölçümleri yardımıyla brüt 

derecelendirme puanları (GRP'ler) belirlemişlerdir. 

Simavoğlu ve Kuştepe (2018), ise çalışmalarında temizlik ürünlerinin yer aldığı 5 reklamı gösterge 

bilimsel olarak analiz etmişlerdir. Araştırmacılar günümüz tüketicilerinin artık ürünleri deneyimleyerek 

satın almak istediklerini ve dolayısıyla reklam verenlerin markaları ile reklamlarında 5 duyu organına 

seslenmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Dolayısıyla çalışmayla reklamlarda verilen bir mesajın ne 

kadar çok duyu organı ile algılanır şekilde gönderilirse etkisinin de o oranda yüksek olacağı sonucuna 

varılmıştır. 

Yetgin (2020) çalışmasında, korona virüsün, Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük işletmelerinin 

yer aldığı Dow Jones Endüstri Endeksinde bulunan çok uluslu işletmelere etkisini araştırmıştır. Bu 

işletmelere bakıldığında, sağlık, finans, enerji, bilişim, gıda, kozmetik, hijyen ve temizlik gibi birçok 

önemli alanda faaliyet gösterdikleri tespit edilmiştir. Yetgin’e göre Dow Jones Endeksinde bulunan 30 

çok uluslu işletme, ülkenin can damarlarını teşkil etmektedir. Çalışmada dikkate alınan şirketlerden 

Johnson & Johnson kozmetik ve hijyen ürünleri, Procter & Gamble ise temizlik ve hijyen ürünleri 

alanlarında faaliyet göstermektedir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, Covid-19 günlük vaka 

sayısının Dow Jones endeksine anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. 

Öztürk’ün (2020) Türkiye’de salgının reklam sektörü üzerindeki etkilerini incelediği çalışmasında, 

Türkiye’de temizlik ürünleri alanında faaliyet gösteren Unilever’in bünyesinde bulunan Domestos 

markalı çamaşır suyundan Sağlık Bakanlığı’na yaptığı 230 tonluk bağışın bilgilerini, Hayat Kimya’nın 

ise bünyesinde yer alan Bingo Oxyjen markalı çamaşır suyundan 5 tır, Papia, Familia, Focus markalı 

tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete, kutu ve cep mendillerinden de 5 tır olmak üzere tüm Türkiye'de 

Corona virüs salgınıyla mücadele eden karantina hastanelerinin hijyen ve temizlik ihtiyacını gidermeye 

yardımcı olmak için yaptığı bağışın bilgilerini paylaşmıştır. 

Ayrıca yabancı literatürde GRP ile ilgili veriler ve ölçümlerin kullanıldığı çalışmalar yardımıyla 

işletmeler için önemli tutundurma faaliyetlerinden biri olan reklamların etkinliğinin değerlendirilmeye 

çalışıldığı görülmüştür (Evangelista ve Regis, 2000; Rubinson, 2009; Andreyeva vd., 2011; He ve Klein, 
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2019). Bu bilgiler ışığında daha önce yapılan araştırmalardan farklı olarak bu çalışmada, küresel bir 

salgının dikkate alındığı bir süreçte TV’de reklam veren temzilik ve hijyen ürünleri sektöründeki 

işletmelerin reklamlarının brüt izlenme oranları ve incelenen dönemler içerisinde bu işletmelerin reklam 

verenler listesindeki yerleri değerlendirilmiştir. Böylece literatürde bu konudaki boşluğa katkıda 

bulunulmaya çalışılmıştır. 

Araştırmanın Yöntemi ve Kısıtları 

Çalışmada Speed Medya isimli medya planlama kuruluşunun aylık olarak yayınladığı veriler 

doğrultusunda Top 20 Reklam veren listesine girmiş olan temizlik ve hijyen sektöründe faaliyet gösteren 

işletmelerin reklam izlenme oranları derinlemesine incelenerek karşılaştırma yapılmak üzere grafikler 

oluşturulmuştur. Reklamcılık sektöründe yöneticiler tarafından, reklam yoğunluğunu belirlemede tüm 

haftalar boyunca günün farklı zaman dilimleri için (gün bölümü) hesaplanan brüt derecelendirme 

puanları (GRP) bir kontrol değişkeni olarak kullanılmaktadır (Abe, 1997:394). Reklam verileri temelde, 

TV ve radyo gibi medyalarda yayınlanan reklam gösterimleri için ayrı ayrı brüt derecelendirme 

puanlarının (GRP'ler) dakika düzeyinde ölçümlerinden oluşur. GRP değeri, gösterimleri belirli bir 

zamanda hedef kitlenin belirli bir yüzdesi olarak ölçmeye yardım eder. Örneğin, bir reklam gösterimi 

için 10br olarak ölçülen GRP değeri, o dakikada hedef kitlenin yüzde 10' unun bu reklama maruz 

kaldığını göstermektedir(He ve Klein, 2020, s.8). Böyle bir TV reklam etkinliği ölçümü, TV reklam 

gösterimi başına artan yatırım hacmini de yansıtmaktadır( Rubinson, 2009:223). 

Reklam verenler olarak temizlik ve hijyen ürünleri sektöründeki işletmelerin TV reklamlarının GRP’leri 

arasında karşılaştırmaların ve değerlendirmelerin daha kolay yapılıp anlaşılabilmesi amacıyla MS Excel 

sayfasına aktarılan veriler yardımıyla grafikler oluşturulmuştur. Bu çalışma sektördeki reklam veren 

işletmelerin, toplum üzerinde önemli bir etkisi olan virüs salgınını dikkate alarak reklamlarına yön 

verdikleri düşüncesi ile yapılmıştır. Çalışmada salgının görüldüğü dönem ve salgından önceki dönem 

olmak üzere iki dönemin aynı ayına ait verileri (örneğin salgının görüldüğü 2020 yılı Mart ayı ve 

salgından önceki 2019 yılı Mart ayı gibi) içerecek şekilde işletmelerin TV reklamı 30’GRP değerlerine 

yer verilmiştir. Grafikler oluşturulurken bir grafiksel analizde kullanılan x ve y eksenlerine 

yerleştirilecek değişkenler sırasıyla zaman ve brüt reklam izlenme oranları olarak belirlenmiştir. Başka 

bir ifadeyle çalışmaya konu olan dönemlerde TOP 20 Reklam Veren sıralamasına girebilen her bir 

işletmenin TV reklamı 30’ GRP değerleri y ekseninde yerleştirilmiştir. X eksenine yerleştirilecek zaman 

değişkeni olarak ise salgın yaşandığı aya ve salgından önceki yıldaki aynı aya dönem olarak yer 

verilmiştir. Sektördeki işletmelerin salgının henüz görülmediği ve yaşandığı dönemlerdeki brüt izlenme 

oranları verilerinin kullanımı ile hazırlanan bu grafikler yardımıyla işletmelerin reklam verme düzeyleri 

karşılaştırılarak reklamcılık alanında ki çalışmalara katkıda bulunulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın en 

önemli kısıtı, verilerin değerlendirilmesi için hazırlanan grafiklerde kullanılan Brüt İzlenme Oranının 

(GRP), uygun kanallarla ulaşılan toplam hedef kitleyi ifade etmesine rağmen reklamı birden fazla kez 

görmüş kişileri ayıklamaya imkan tanımayan brüt bir değer olmasıdır. Araştırmada karşılaşılan bir diğer 

önemli kısıt ise çalışmada değerlendirmeye alınan temizlik ve hijyen ürünleri sektöründe yer alan 

işletmelerin sadece Speed Medya kuruluşunun yayınladığı Top 20 Reklam Veren listesinde yer alan 

işletmeler olmasıdır. Burada verileri yayınlanan işletmeler dışında söz konusu sektörde yer alan diğer 

işletmelerin verilerine ulaşılamamıştır. 

Bulgular 

Bu çalışmada salgın sürecinde ülkemizde faaliyet gösteren temizlik ve hijyen ürünleri sektöründeki 

işletmelerin TV 30’ reklamlarının GRP oranları vasıtasıyla değerlendirmeler yapılmıştır. Söz konusu 

değerlendirmelerin yapılabilmesi için hazırlanan grafikler aşağıdaki gibidir. 
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Grafik 2.  1. Aydaki 30’TV reklamları aylık GRP’leri Kaynak: http://www.speedmedya.com/tr/data-

bank. Bu grafiğin hazırlanmasında Speed Medya (2019-2020) bilgi bankasının verilerinden 

yararlanılmıştır.  

Grafik 2’de görüldüğü üzere 2019 yılı TOP 20 Reklam Veren listesinde Mart ayında temizlik ve hijyen 

ürünleri sektöründeki işletmeler içinde 1. sırayı en yüksek TV reklamı 30’ GRP değeri olan 6.942 ile 

P&G firması almıştır. Salgının görülmeye başlandığı 2020 yılı Mart ayında ise listeye ilk sırada giren 

P&G firmasının 30’ GRP değeri 8.282 olarak belirlenmiştir. Unilever ise 2019 yılı Mart ayında 6.231 

GRP değeri ile ikinci sırada yer alırken, salgının yaşandığı 2020 yılı Mart ayında 7.639 GRP değeri ile 

ikinci sırada yer almıştır. 

 

Grafik 3. 2. Aydaki 30’ TV reklamları aylık GRP’leri Kaynak: http://www.speedmedya.com/tr/data-

bank. Bu grafiğin hazırlanmasında Speed Medya (2019-2020) bilgi bankasının verilerinden 

yararlanılmıştır. 

Grafik 3’de görüldüğü üzere 2019 yılı TOP 20 Reklam Veren listesinde Nisan ayında temizlik ve hijyen 

ürünleri sektöründeki işletmeler içinde 1. sırayı en yüksek TV reklamı 30’ GRP değeri olan 8.193 ile 

Unilever firması almıştır. Salgının 2. ayının yaşandığı 2020 yılı Nisan ayında ise listeye ilk sıradan giren 

P&G firmasının 30’ GRP değeri 9.535 olarak belirlenmiştir. P&G ise 2019 yılı Nisan ayında 5.175 GRP 

değeri ile ikinci sırada yer alırken, salgının yaşandığı 2020 yılı Nisan ayında 3.944 GRP değeri ile 

Benckiser ikinci sırada yer almıştır. 
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Grafik 4. 3. Aydaki 30’ TV reklamları aylık GRP’leri Kaynak: http://www.speedmedya.com/tr/data-

bank. Bu grafiğin hazırlanmasında Speed Medya (2019-2020) bilgi bankasının verilerinden 

yararlanılmıştır. 

Grafik 4’de görüldüğü üzere 2019 yılı TOP 20 Reklam Veren listesinde Mayıs ayında temizlik ve hijyen 

ürünleri sektöründeki işletmeler içinde 1. sırayı en yüksek TV reklamı 30’ GRP değeri olan 9.285 GRP 

ile Unilever firması almıştır. Salgının 3. Ayının yaşandığı 2020 yılı Mayıs ayında ise listeye ilk sıradan 

giren P&G firmasının 30’ GRP değeri 11.171 olarak belirlenmiştir. P&G ise 2019 yılı Mayıs ayında 

4.575 GRP değeri ile ikinci sırada yer alırken, salgının yaşandığı 2020 yılı Mayıs ayında Unilever 8.068 

GRP değeri ile ikinci sırada yer almıştır. 2020 yılı Mayıs ayında 3.907 GRP ile Benckiser 3. sırada, 

2.985 GRP ile Evyap 4.sırada yer almıştır. 

 

Grafik 5. 4. Aydaki 30’ TV reklamları aylık GRP’leri Kaynak: http://www.speedmedya.com/tr/data-

bank. Bu grafiğin hazırlanmasında Speed Medya (2019-2020) bilgi bankasının verilerinden 

yararlanılmıştır. 

Grafik 5’de görüldüğü üzere 2019 yılı TOP 20 Reklam Veren listesinde Haziran ayında temizlik ve 

hijyen ürünleri sektöründeki işletmeler içinde 1. sırayı en yüksek TV reklamı 30’ GRP değeri olan 6.625 

GRP ile Unilever firması almıştır. Salgının 4. Ayının yaşandığı 2020 yılı Haziran ayında ise listeye ilk 
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sıradan giren P&G firmasının 30’ GRP değeri 10.174 olarak belirlenmiştir. P&G ise 2019 yılı Haziran 

ayında 5.843 GRP değeri ile ikinci sırada yer alırken, salgının yaşandığı 2020 yılı Haziran ayında 

Unilever 8.476 GRP değeri ile ikinci sırada yer almıştır. 2020 yılı Haziran ayında 3.011 GRP ile Hayat 

Kimya 3. sırada, 2.704 GRP ile Henkel 4.sırada yer almıştır. 

 

 

Grafik 6.  5. Aydaki 30’TV reklamları aylık GRP’leri Kaynak: http://www.speedmedya.com/tr/data-

bank. Bu grafiğin hazırlanmasında Speed Medya (2019-2020) bilgi bankasının verilerinden 

yararlanılmıştır. 

Grafik 6’de görüldüğü üzere 2019 yılı TOP 20 Reklam Veren listesinde Temmuz ayında temizlik ve 

hijyen ürünleri sektöründeki işletmeler içinde 1. sırayı en yüksek TV reklamı 30’ GRP değeri olan 5.793 

GRP ile Unilever firması almıştır. Salgının 5. Ayının yaşandığı 2020 yılı Temmuz ayında ise listeye ilk 

sıradan giren P&G firmasının 30’ GRP değeri 7.240 olarak belirlenmiştir. P&G 2019 yılı Temmuz 

ayında 5.435 GRP değeri ile ikinci sırada yer alırken, salgının yaşandığı 2020 yılı Temmuz ayında 

Unilever 5.693 GRP değeri ile ikinci sırada yer almıştır. 2020 yılı Haziran ayında 2.985 GRP ile Evyap 

ise 3. sırada yer almıştır. 
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Grafik 7. 6. Aydaki 30’ TV reklamları aylık GRP’leri Kaynak: http://www.speedmedya.com/tr/data-

bank. Bu grafiğin hazırlanmasında Speed Medya (2019-2020) bilgi bankasının verilerinden 

yararlanılmıştır. 

Grafik 7’de görüldüğü üzere 2019 yılı TOP 20 Reklam Veren listesinde Ağustos ayında temizlik ve 

hijyen ürünleri sektöründeki işletmeler içinde 1. sırayı en yüksek TV reklamı 30’ GRP değeri olan 6.005 

GRP ile P&G firması almıştır. Salgının 6. Ayının yaşandığı 2020 yılı Ağustos ayında ise listeye ilk 

sıradan giren P&G firmasının 30’ GRP değeri 7.401 olarak belirlenmiştir. Unilever ise 2019 yılı Ağustos 

ayında 5.733 GRP değeri ile ikinci sırada yer alırken, Hayat Kimya 3.333 GRP ile üçüncü sırayı almıştır. 

Salgının yaşandığı 2020 yılı Ağustos ayında Unilever 4.898 GRP değeri ile ikinci sırada yer almıştır. 

2020 yılı Ağustos ayında 3.118 GRP ile Benckiser 3. sırada, 2.804 GRP ile Evyap 4.sırada yer almıştır. 

2019 yılı Ağustos ayında 3. Sırada yer alan Hayat Kimya ise 2020 yılı Ağustos ayında sıralamaya 

girememiştir. 

 

6,005 5,733

3,333

7,401

4,898

3,118 2,804

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

P&G UNİLEVER HAYAT
KİMYA

P&G UNİLEVER BENCKİSER EVYAP

2019 AĞUSTOS 2020 AĞUSTOS

TE
M

İZ
Lİ

K
 v

e
 H

İJ
Y

EN
 Ü

R
Ü

N
LE

R
İ 

SE
K

TÖ
R

Ü
N

D
EK

İ İ
ŞL

ET
M

EL
ER

İN
 

A
Y

LI
K

 T
V

 3
0

' R
EK

LA
M

  G
R

P
'L

ER
İ

DÖNEM

6. AY

6,768

4,759

2,888 2,771

6,664

6,005

3,289

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

P&G UNİLEVER EVYAP HAYAT
KİMYA

UNİLEVER P&G BENCKİSER

2019 EYLÜL 2020 EYLÜL

T
E

M
İZ

L
İK

 v
e 

H
İJ

Y
E

N
 Ü

R
Ü

N
L

E
R

İ 

S
E

K
T

Ö
R

Ü
N

D
E

K
İ 

İŞ
L

E
T

M
E

L
E

R
İN

 

A
Y

L
IK

 T
V

 3
0

' 
R

E
K

L
A

M
  
G

R
P

'L
E

R
İ

HAFTALAR

7.AY



IV. INTERNATIONAL  

COVID-19 AND CURRENT ISSUES CONGRESS 
AUGUST 7-8, 2021 

 

Proceedings Book 80 https://www.multidisciplinarycovidcongress.com/ 

 

Grafik 8. 7. Aydaki 30’ TV reklamları aylık GRP’leri Kaynak: http://www.speedmedya.com/tr/data-

bank. Bu grafiğin hazırlanmasında Speed Medya (2019-2020) bilgi bankasının verilerinden 

yararlanılmıştır. 

Grafik 8’de görüldüğü üzere 2019 yılı TOP 20 Reklam Veren listesinde Eylül ayında temizlik ve hijyen 

ürünleri sektöründeki işletmeler içinde 1. sırayı en yüksek TV reklamı 30’ GRP değeri olan 6.768 GRP 

ile P&G firması almıştır. Salgının 7. Ayının yaşandığı 2020 yılı Eylül ayında ise listeye ilk sıradan giren 

Unilever firmasının 30’ GRP değeri 6.664 olarak belirlenmiştir. Unilever ise 2019 yılı Ağustos ayında 

4.759 GRP değeri ile ikinci sırada yer alırken, Evyap 2.888 GRP ile üçüncü sırayı, Hayat Kimya 2.771 

GRP değeri ile dördüncü sırayı almıştır. Salgının yaşandığı 2020 yılı Eylül ayında P&G 6.005 GRP 

değeri ile ikinci sırada yer almıştır. 2020 yılı Ağustos ayında 3.289 GRP ile Benckiser ise 3. sırada yer 

almıştır. 2019 yılı Eylül ayında 3. sırada yer alan Evyap ve 4. sırada yer alan Hayat kimya ise 2020 yılı 

Eylül ayında sıralamaya girememiştir. 

 

Grafik 9.  8. Aydaki 30’TV reklamları aylık GRP’leri Kaynak: http://www.speedmedya.com/tr/data-

bank. Bu grafiğin hazırlanmasında Speed Medya (2019-2020) bilgi bankasının verilerinden 

yararlanılmıştır. 

Grafik 9’da görüldüğü üzere 2019 yılı TOP 20 Reklam Veren listesinde Ekim ayında temizlik ve hijyen 

ürünleri sektöründeki işletmeler içinde 1. sırayı en yüksek TV reklamı 30’ GRP değeri olan 5.072 GRP 

ile Unilever firması almıştır. Salgının 8. Ayının yaşandığı 2020 yılı Ekim ayında ise listeye ilk sıradan 

giren P&G firmasının 30’ GRP değeri 5.767 olarak belirlenmiştir. P&G ise 2019 yılı Ekim ayında 4.540 

GRP değeri ile ikinci sırada yer almıştır. Salgının yaşandığı 2020 yılı Ekim ayında Benckiser 3.486 GRP 

değeri ile ikinci sırada yer almıştır. 2020 yılı Ekim ayında 3.399 GRP ile Unilever 3. Sırada, 3.364 GRP 

ile Hayat Kimya 4. sırada yer almıştır. 
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Grafik 10.  9. Aydaki 30’TV reklamları aylık GRP’leri Kaynak: http://www.speedmedya.com/tr/data-

bank. Bu grafiğin hazırlanmasında Speed Medya (2019-2020) bilgi bankasının verilerinden 

yararlanılmıştır. 

Grafik 10’da görüldüğü üzere 2019 yılı TOP 20 Reklam Veren listesinde Kasım ayında temizlik ve 

hijyen ürünleri sektöründeki işletmeler içinde 1. sırayı en yüksek TV reklamı 30’ GRP değeri olan 5.448 

GRP ile P&G firması almıştır. Salgının 9. Ayının yaşandığı 2020 yılı Kasım ayında ise listeye ilk sıradan 

giren Unilever firmasının 30’ GRP değeri 6.644 olarak belirlenmiştir. P&G ise 2019 yılı Kasım ayında 

5.786 GRP değeri ile ikinci sırada yer almıştır. 

 

Grafik 11. 10. Aydaki 30’ TV reklamları aylık GRP’leri Kaynak: http://www.speedmedya.com/tr/data-

bank. Bu grafiğin hazırlanmasında Speed Medya (2019-2020) bilgi bankasının verilerinden 

yararlanılmıştır. 

Grafik 11’de görüldüğü üzere 2019 yılı TOP 20 Reklam Veren listesinde Aralık ayında temizlik ve 

hijyen ürünleri sektöründeki işletmeler içinde 1. sırayı en yüksek TV reklamı 30’ GRP değeri olan 6.141 
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GRP ile P&G firması almıştır. Salgının 10. Ayının yaşandığı 2020 yılı Aralık ayında ise listeye ilk 

sıradan giren Unilever firmasının 30’ GRP değeri 8.320 olarak belirlenmiştir. Unilever 2019 yılı Aralık 

ayında ise 4.324 GRP değeri ile ikinci sırada yer almıştır. Salgının yaşandığı 2020 yılı Aralık ayında 

P&G 3.987 GRP değeri ile ikinci sırada yer almıştır. 2020 yılı Ekim ayında 3.825 GRP ile Evyap ve 3. 

sırada yer almıştır. 

 

Grafik 12. Salgının 11. Ayındaki TV reklamları aylık 30’GRP’leri Kaynak: 

http://www.speedmedya.com/tr/data-bank. Bu grafiğin hazırlanmasında Speed Medya (2020-2021) 

bilgi bankasının verilerinden yararlanılmıştır. 

 

Grafik 12’de görüldüğü üzere 2020 yılı TOP 20 Reklam Veren listesinde Ocak ayında temizlik ve hijyen 

ürünleri sektöründeki işletmeler içinde 1. sırayı en yüksek TV reklamı 30’ GRP değeri olan 8.391 GRP 

ile Unilever firması almıştır. Salgının 11. Ayının yaşandığı 2021 yılı Ocak ayında ise listeye ilk sıradan 

giren Unilever firmasının 30’ GRP değeri 10.574 olarak belirlenmiştir. P&G ise 2020 yılı Ocak ayında 

6.587 GRP değeri ile ikinci, 4.923 GRP ile Hayat Kimya 3. sırada yer almıştır. Salgının yaşandığı 2021 

yılı Ocak ayında P&G 7.382 GRP değeri ile ikinci sırada yer almıştır. 2020 yılı Ocak ayında 3. sırada 

yer alan Hayat kimya ise 2021 yılı Ocak ayında sıralamaya girememiştir. 
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Grafik 13. 12. Aydaki 30’TV reklamları aylık GRP’leri Kaynak: http://www.speedmedya.com/tr/data-

bank. Bu grafiğin hazırlanmasında Speed Medya (2020-2021) bilgi bankasının verilerinden 

yararlanılmıştır. 

Grafik 13’de görüldüğü üzere 2020 yılı TOP 20 Reklam Veren listesinde Şubat ayında temizlik ve hijyen 

ürünleri sektöründeki işletmeler içinde 1. sırayı en yüksek TV reklamı 30’ GRP değeri olan 6.506 GRP 

ile Unilever firması almıştır. Salgının 12. Ayının yaşandığı 2021 yılı Şubat ayında ise listeye ilk sıradan 

giren Unilever firmasının 30’ GRP değeri 7.519 olarak belirlenmiştir. P&G ise 2020 yılı Şubat ayında 

5.889 GRP değeri ile ikinci, Evyap ise 4.267 GRP ile 3. sırada yer almıştır. Salgının yaşandığı 2021 yılı 

Şubat ayında P&G 7.408, Hayat Kimya ise 2.585 GRP değeri ile üçüncü sırada yer almıştır. 2020 yılı 

Ocak ayında 3. sırada yer alan Evyap ise 2021 yılı Şubat ayında sıralamaya girememiştir. 

Sonuç ve Öneriler 

Çalışmada dünyada yaşanan küresel salgın sürecinde virüs salgınının süregeldiği aylar ve salgının 

yaşanmasından önceki yıldaki aynı aylarda olmak üzere temizlik ve hijyen ürünleri sektöründeki 

işletmelerin TV’de verdikleri reklamların GRP’leri değerlendirilmiş ve bu süreçlerde sektördeki 

işletmeler arasında GRP’ler açısından farklılıklar olup olmadığı araştırılmaya çalışılmıştır. 

Çalışmada 1. Ay olarak değerlendirilen Mart ayının 2019 ve 2020 yıllarına ait verilerine göre, P&G 

firmasının GRP’leri bu işletmenin fazla reklam veren olduğunu görülmektedir. Onu Unilever firmasının 

takip ettiği belirlenmiştir. 2. Ay olan Nisan için 2019 ve 2020 yılları aylık GRP’leri incelendiğinde en 

fazla reklam veren işletmenin P&G olduğu onu sırasıyla Unilever ve Benckiser’in takip ettiği 

görülmüştür. 3. Ay olan Mayıs için 2019 ve 2020 yıllarının GRP’leri incelendiğinde en fazla reklam 

veren işletmenin Unilever olduğu, onu P&G, Benckiser ve Evyap’ın takip ettiği görülmüştür. 4. Ay olan 

Haziran için 2019 ve 2020 yıllarının GRP’leri incelendiğinde en fazla reklam veren işletmenin P&G 

olduğu, onu Unilever, Hayat Kimya ve Henkel’in takip ettiği görülmüştür. 5. Ay olan Temmuz için 2019 

ve 2020 yıllarının GRP’leri incelendiğinde en fazla reklam veren işletmenin P&G olduğu, onu Unilever 

ve Evyap’ın takip ettiği görülmüştür. 6. Ay olan Ağustos için 2019 ve 2020 yıllarının GRP’leri 

incelendiğinde en fazla reklam veren işletmenin P&G olduğu, onu Unilever, Hayat Kimya, Benckiser 

ve Evyap’ın takip ettiği görülmüştür. 7. Ay olan Eylül için2019 ve 2020 yıllarının GRP’leri 

incelendiğinde en fazla reklam veren işletmenin P&G olduğu, onu sırasıyla Unilever, Benskiser, Evyap 

ve Hayat Kimya’nın takip ettiği görülmüştür. 8. Ay olan Ekim için 2019 ve 2020 yıllarının GRP’leri 

incelendiğinde en fazla reklam veren işletmenin P&G olduğu, onu Unilever, Benskiser ve Hayat 

Kimya’nın takip ettiği görülmüştür. 9.Ay olan Kasım için 2019 ve 2020 yıllarının GRP’leri 

incelendiğinde en fazla reklam veren işletmenin Unilever olduğu, onu P&G’nin takip ettiği görülmüştür. 

10. Ay olan Aralık  için 2019 ve 2020 yıllarının GRP’leri incelendiğinde en fazla reklam veren 

işletmenin Unilever olduğu, onu P&G ve Evyap’ın takip ettiği görülmüştür. 11. Ay olan Ocak için 2020 

ve 2021 yıllarının GRP’leri incelendiğinde en fazla reklam veren işletmenin Unilever olduğu, onu P&G 

ve Hayat Kimya’nın takip ettiği görülmüştür. 12. Ay olan Şubat için 2020 ve 2021 yıllarının GRP’leri 

incelendiğinde en fazla reklam veren işletmenin Unilever olduğu, onu P&G, Evyap ve Hayat Kimya’nın 

takip ettiği görülmüştür. 

Bu sonuçlara göre pandemi öncesi 12 aylık süreç değerlendirmeye alındığında TV reklam 30’ GRP’si 

açısından en fazla Brüt izlenme oranına sahip işletmenin Unilever olduğu görülmektedir. TOP 20 

Reklam Veren arasından Unilever’i sırasıyla P&G, Hayat Kimya ve Evyap firmalarının takip ettiği 

belirlenmiştir. Pandeminin yaşandığı ilk 12 ay değerlendirildiğinde ise salgının olmadığı dönemdeki 

reklam verenler arasındaki sıralamada ilk iki işletmenin yer değiştirdiği görülmektedir. P&G firmasının 

salgın döneminde brüt izlenme oranı en yüksek işletme olduğu tespit edilmiştir. P&G’yi sırasıyla 

Unilever, Benckiser, Evyap, Hayat Kimya ve Henkel firmalarının takip ettiği tespit edilmiştir. 
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Korona salgınının ülkemizde görülmesinin üzerinden 2021 yılı Mart ayı itibariyle bir yıllık bir süre 

geçmiştir. Bu sürede salgın öncesi dönem ve salgın dönemi ile ilgili Speed Medya’nın yayınladığı 

verilerden elde edilen sonuçlara göre her bir aylık dönemde Top 20 Reklam Verenler listesinde en az 

iki farklı temizlik ve hijyen ürünü satan işletmenin yer aldığı görülmektedir. Bu sonuç medya 

planlamacılara, reklam sektöründe yer alan ajanslar ve araştırmacılara en fazla reklam veren işletmeler 

içerisinde yer alan temizlik ve hijyen ürünleri sektöründeki işletmelerin önemini vurgular bir nitelik 

taşımaktadır. Ayrıca pandemide değişen tüketici davranışlarının etkisi altında incelendiğinde temizlik 

ve hijyen alanında faaliyet gösteren reklam verenlerin TV’de reklam verme oranlarının virüs salgınının 

olmadığı dönemlere göre artış gösterdiği de tespit edilmiştir. 

Bu çalışmadan elde edilen veriler ışığında gelecekte karşılaşılabilecek farklı tüketici davranışları göz 

önünde bulundurularak farklı sektörler için farklı dönemlerde reklam veren işletmelerin, pazarlama 

uygulayıcılarının ve araştırmacıların ilgisini çekebilecek çalışmalar yapılabilir. Pazarlama iletişimi 

konusunda teknolojik gelişmeler etkisiyle değişmekte olan medya planlama stratejileri ve tüketici 

davranışları çerçevesinde farklı medya ortamlarında markaların reklamlarının tüketiciye erişimlerinin 

karşılaştırıldığı çalışmalar yapılabilir. 
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Mehmet Buğrahan Gürcan1 
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GİRİŞ 

 

COVİD-19 pandemisi ile birlikte dünyanın birçok yerinde bulaşı engellemek adına sosyal izolasyon, 

sosyal mesafe, karantina ve insanların toplu olarak bir arada bulunduğu yerlerde kısıtlamaların 

uygulandığı bir döneme girildi. Bu önlemler doğrultusunda hastanelerde ayaktan hasta hizmetleri ve 

ameliyat hizmetleri de klavuzlarla düzenlendi (1).  Artan hasta yükünü ve bulaş miktarını azaltmak 

amacı ile bir çok yerde mevcut sağlık hizmetleri ve politikalarında değişimler oldu (2,3). Bu dönemde 

tele sağlık hizmetlerinin önemini vurgulayan bulaş miktarını azaltıcı etkilerinin olduğuna yönelik 

raporlar yayınlandı (3,4). Bu bilgiler ışığında pandemi döneminin bir çok alanda olduğu gibi sağlık 

hizmetlerinin de dijital platformlara kaymasına zemin hazırladığı söylenebilir. 

Pandemi döneminde değişen yaşam koşulları, pandeminin yarattığı belirsizlik ve hastalığın oluşturduğu 

risklerin çökkünlük, kaygı ve panik bozukluk gibi ruhsal sorunlara yol açtığı çalışmalarla ortaya 

konmuştur (5,6,7). Kısıtlamaların ortaya çıktığı bu dönemde ruh sağlığına yönelik hizmet alan ve hizmet 

veren kişilerin ilişki dinamikleri de değişmek zorunda kaldı. Ve bu dönem teletıp uygulamaları arasında 

yer yer alan telepsikiyatri uygulamalarını ve yine uzaktan erişimle gerçekletirilen ruh sağlığı 

hizmetlerinden olan “online psikoterapi” ile “online danışmanlık” hizemetlerini gündeme getirdi (8,9). 

Çağımızda git gide daha önemli bir alan haline  gelen bilgi ve epidemiyoloji terimlerinin bir araya 

gelmesi ile ortaya çıkmış olan “infodemiyoloji”  sağlık politikalarında olan değişikliklerin hızlanması 

ve halk sağlığına yönelik bilgi toplanması açısından ciddi önem teşkil etmektedir (10). İnternette 

gerçekleşen aramalar dijital ayak izleri bırakmaktadır.  İnsanların sağlık sorunları ile ilgili yaptıkları 

aramaların sağlık arayışı ile ilgili davranışlarını ortaya koyduğuna yönelik çalışmalar mevcuttur (10,11). 

Bu çalışmanın amacı “telepsikiyatri” ve “online couselling” arama konularını kullanarak Google Trends 

™ aracılığıyla elde edilen Göreli arama hacmi (Relative search volume) verileri ile tele ruh sağlığı 

hizmetlerine olan ilgi ve talebe pandeminin etkisini incelemektir. 

 

YÖNTEM VE GEREÇLER 

 

Google Trends aramalarında 0 ile 100 arasında puanlama yapılır ve yüksek puanlar daha fazla ilgiliyi 

gösterir (26,27). Arama yaparken COVİD-19 salgının tüm dünyada etkisini göstermiş olması sebebi ile 

“terim” yerine farklı dillerde de eşdeğer arama yapan “online counselling” (online terapi) ve 

“telepschiatry” (telepsikiyatri) konu başlıkları İngilizce olarak aramada kullanıldı. 01.01.2019 ve 31.12. 

2020 arasında olan tarih aralığı seçildi. Pandemi ilan edilen 11 mart 2020 tarihi öncesi ve sonrası Google 

Trends haftalık verileri “Dünya genelinde” ve “Türkiye” için ayrı ayrı “sağlık” kategorisi seçilerek 

kıyaslandı. Veriler 03 Nisan 2021 tarihinde elde edildi. Tarihin belirtilmesinin sebebi  Google Trends 

verileri kullanılırken her aramada farklı bir örneklem üzerinden kıyaslama yapılması sebebi puanların 

değişebilmesi idi. Google Trends verileri halka açık verile olması sebebi ile etik kurul izni 

gerekmemektedir. 

 

İstatistiksel Değerlendirme 

Çalışmanın istatistiksel çözümlemesi Sosyal Bilimler için İstatistik Paket Programı (SPSS) 22. versiyon 

(Armonk, New York, ABD) kullanılarak yapıldı. Göreli Arama hacimlerinin “Konu” başlıkları ve 
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zaman dilimlerine göre ortalama ve standart sapmaları hesaplandı. Verilerin normal dağılıp dağılmadığı 

Kolmogorov-Smirnov testiyle belirlendi. Gruplar arası karşılaştırma için Mann-Whitney U testi 

kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak belirlendi. 

 

Bulgular 

 

Google Trends verileri üzerinden yapılan analizde “online terapi” ve “telepsikiyatri” konularının bir biri 

ile ve kendi aralarında 01.01.2019 - 31.12. 2020 tarih aralığında pandemi öncesi ve sonrası göreceli 

hacim ortalamaları “Dünya genelinde” kategorisinde karşılaştırıldı. Hem pandemi öncesi hem sonrası 

“online terapi” araması telepsikiyatri aramalarına göre anlamlı oranda yüksekti ( p<0.001). Pandemi 

öncesi ve sonrası sırasıyla telepsikiyari yönelik aramalarda ve online terapiye yönelik aramalarda 

anlamlı oranda artış mevcut ( p=0.028; p< 0.001). Ülkemizde pandemi öncesi ve sonrası belirtilen tarih 

aralığında” telepsikiyatri” konusuna yönelik yeterli veri elde edilememiştir.” Online terapi” 

konusuna yönelik aramalar ise pandemi sonrasında anlamlı oranda artmıştır (p=0.012). 

 

Tartışma 

 

Dünya genelinde “online terapi” ve “telepsikiyatri” hizmetlerine olan ilginin 01.01.2019 - 31.12. 2020 

tarih aralığında pandeminin başlangıcından itibaren anlamlı düzeyde arttığı Google Trends üzerinden 

elde edilen verilere dayanarak söylenebilir. Bu dönemde ortaya konan bu artışın sağlık sisteminin artmış 

olan yükü ve sokağa çıkma yasakları gibi hastaneye gidişin önüne geçen durumlar yanında kişilerin 

pandemi sebebi ile yaşadığı sorunların etkili olduğu söylenebilir. Yine toplumun tutumu yanında dünya 

üzerinde bazı devletlerin bulaş riskini azaltmak için teletıp ile ilgili düzenlemelere gitmesi de bu artış 

üzerine etkili olabilir (2). Bu bilgiler ışığında dünya genelinde telesağlık hizmetlerine ve bu hizmetlerle 

ilişkili olan “telepsikiyatri” ve “online terapi” hizmetlerine olan talep artışı anlaşılabilir görünmektedir. 

Ülkemizde telepsikiyatri alanında yeterli veri bulunmaması ve online terapi alanlarına yönelik 

istatistiksel olarak görece daha az olan GAH artışı finansman gerekliliği, uygun yazılımların devreye 

girmesi, eğitim, iş akışı entegrasyonu, veri gizliliği ve erişimi, verilerin güvenliği, internet erişimi ve 

kalitesi, bilişim teknolojisinin kullanılabilirliliği, yüksek hızlı internet sunulması, uygulayıcının lisans 

gereksinimi, sigorta ve geri ödeme politikaları, kimlere ve hangi koşullarda uygulanacağı, hastaların ve 

uygulayıcıların isteği gibi birçok nedenden etkilenmiş olabilir (12). Bahsettiğimiz ve şu an 

öngöremediğimiz ancak süreç içinde ortaya çıkma ihtimali olan sorunlar aşıldığında tele ruh sağlığı 

hizmetlerine yönelik uygulamaların kalıcı olarak kullanılmaya başlayabileceği toplumdan daha fazla 

talep göreceği düşünülebilir. 

Sonuç olarak infodemiyolojiyik yöntemlerle elde edilen bilgiler ışığında gelecekteki sağlık 

politikalarının dijital çağa uygun olarak şekillenmesi gerektiği ve bu alanda engellerin aşılmasının 

gerektiği düşünülebilir.  
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GİRİŞ 

Çin’in Wuhan kentinde etyolojisi bilinmeyen pnömoni vakaları ilk olarak Aralık 2019’da 

bildirildi (1). Devam etmekte olan Covid-19 salgını bulaşıcılığı, enfekte ettiği insan sayısı ve ortaya 

çıkardığı klinik spekturum göz önünde bulundurulduğunda pandemik influenza ve SARS (Severe Acute 

Respiratory Syndrome) gibi salgınlardan daha ciddi etkilere sebep oldu (2). Toplumun bir çok kesimi 

bu süreçten bedensel ve ruhsal açıdan etkilendi. Bu süreçte salgın ile ön cephede savaşan bir grup olan 

sağlık çalışanları da oldukça yıpranan meslek grupları arasında bulunmaktadır. Sağlık çalışanları 

çalıştıklarında kurumlar ve karşılaştıkları risk sebebi ile pandemi döneminde farklı zorluklar yaşayabilir. 

Bu sebeple sağlık çalışanlarının yaptıkları iş ve çalıştıkları kurumlar göz önünde bulundurulduğunda 

ortaya çıkan ruhsal belirtiler değişkenlik gösterebilir.  

Türkiyede birinci basamak sağlık hizmetleri 2010 yılından beri aile hekimliği merkezli olarak 

sunulmaktadır (3). Aile hekimleri aile sağlığı merkezlerinde bireysel veya birlikte çalışırlar. Türkiyede 

aile sağlığı merkezlerinde aile hekimleri, ebeler, hemşireler, acil tıp teknisyenleri, sekreterler ile 

merkezlerin temizlik ve bakımından sorumlu olan temizlik personelleri görev alır. Ebeler, hemşireler ve 

acil tıp teknisyenleri hemşire pozisyonunda çalışırlar (4). Aile hekimleri ve birlikte çalıştığı personel 

pandemi sürecindeki görevlerinin yanında diğer sağlık hizmetlerinin sunumuna da devam etmekte olup 

bu süreçte kendisini izole etmiş toplumun büyük kısmına  göre daha fazla insan temasında 

bulunmaktadır. Ayrıca tanı konulmamış olası COVID-19 vakaları da aile sağlığı merkezlerine 

başvurabilmektedir.  Bu kritik durumla karşı karşıya iken, ön cephedeki COVID-19 teması ve şüphesi 

olan hastaların muayenesi, takibi ve yönlendirilmesi ile doğrudan ilgilenen ve mevcut pandemi nedenli 

sağlık yükünün büyük bir kısmını karşılayan birinci basamak sağlık çalışanları, fiziksel hastalık 

belirtilerinin yanında ruhsal hastalık belirtileri geliştirme riski altındadır. Pandemi dönmlerinde yapılan 

çalışmalar sağlık çalışanlarının ailelerinin, arkadaşlarının ve meslektaşlarının enfeksiyona 

yakalanmasından korktuğunu, belirsizlik ve damgalama hissi içerisinde olduğunu, işe karşı isteksiz 

olduğunu veya istifa etmeyi düşündüğünü stres düzeylerinin arttığını kaygılı ve çökkün olduğunu, zaten 

bozuk olan uyku kalitesinin daha da kötüleştiğini bildirmektedir (5,6,7).  

Bu çalışmada birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık çalışanlarının pandeminin ilk 

pikinin yaşandığı dönemde  uyku kalitesi, kaygı düzeyi ve ilişkili sosyodemogrofik faktörleri incelemek 

amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Örneklem 

Türkiye genelinde aile sağlığı merkezinde çalışan 320 katılımcı ile çalışma gerçekleştirildi. 

Katılımcıların tamamı gündüz saatlerinde çalışmaktaydı ve vardiyalı-gece çalışan (nöbet tutan) 

katılımcılar çalışmaya dahil edilmedi. Çalışmamız gözlemsel ve kesitsel bir çalışmadır. İstanbul 
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Medipol Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulunca onaylanmıştır(Approval 

number:304). 

Ölçüm Araçları 

 Sosyodemografik veri formu, Beck anksiyete ölçeği, Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) 

kullanıldı. 

İşlem 

21.04.2020-03.05. 2020 tarihleri arasında katılımcıların, sosyodemografik bilgileri, bilgi takip 

kaynağı, uyku kalitesi ve anksiyete düzeyini ölçmek üzere hazırlanan anket online ve katılımcıların 

anonimliğini sağlayacak şekilde uygulanmıştır. 

İstatistiksel değerlendirme 

İstatistiksel analiz için SPSS (22. sürüm) paket programı kullanıldı. Kolmogorov-Simirnov testi 

ile yaş, takip edilen kaynak sayısı, BAI skoru, PİKU skoru gibi sürekli değişkenlerin normal dağılım 

göstermediği tespit edildi. Gruplar arasında takip edilen kaynak sayısı, BAI skoru ve PİKU skorunun 

arasındaki ilişkiyi incelemek için Spearman korelasyon yöntemi kullanıldı. Gruplar arasında farklılıkları 

değerlendirmek için ki-kare testi, Mann-Whitney u testi, Bağımsız gruplar T-testi ve Kruskalwallise 

testleri uygulandı. Uyku Kalitesine ve anksiyete düzeyine etki eden faktörlerin ileri analizinde 

binarylogisticregression analizi kullanıldı.p değerinin <0,05 olması anlamlı olarak kabul edildi. 

BULGULAR 

Katılımcıların %58,4’ü kadın, %41,6 sı  erkek idi. Kadınların %59,5 i aile hekimi %23’ü 

hemşire %17,1 i diğer çalışan iken erkeklerin %89,5’i aile hekimi %1,5 i hemşire, %9 u diğer çalışanı 

idi. Katılımcıların %66,9’u, İstanbuldan %33,1’i  İstanbul dışı şehirlerden, %81,9’u lisans ve üzeri 

%18,1’i  önlisans ve aşağı seviyede eğitimliydi. Yaş aralığı 21-64 arasında ortanca(median) yaş 36 idi. 

%78,1’i 21-44 yaş aralığında %21.9’u 45-64 yaş aralığında idi (Tablo 1).   

Tablo 1. Sosyodemografik veriler 

 

Görev Durumu 

Aile Hekimi Hemşire Diğer Çalışan 

Toplam  231 (72,19%) 45 (14,06%) 44 (13,75%) 

Cinsiyet Kadın 112 (48,5%) 43 (95,6%) 32 (72,7%) 

Erkek 119 (51,5%) 2 (4,4%) 12 (27,3%) 

Yaş Durumu 21-44 Yaş 165 (71,4%) 42 (93,3%) 43 (97,7%) 

45-64 Yaş 66 (28,6%) 3 (6,7%) 1 (2,3%) 

Şehir Durumu İstanbul 147 (63,6%) 34 (75,6%) 33 (75,0%) 

İstanbul Dışı 84 (36,4%) 11 (24,4%) 11 (25,0%) 

Eğitim Durumu Ön lisans ve aşağısı 0 (0,0%) 18 (40,0%) 40 (90,9%) 

Lisans ve üzeri 231 (100,0%) 27 (60,0%) 4 (9,1%) 

 



IV. INTERNATIONAL  

COVID-19 AND CURRENT ISSUES CONGRESS 
AUGUST 7-8, 2021 

 

Proceedings Book 91 https://www.multidisciplinarycovidcongress.com/ 

 

Uyku ölçek puanı (Ortalama 8,00 sd:3,74) ve anksiyete ölçek puanı (Ortalama20,12, sd14,08) 

arasında pozitif korelasyon vardı. (r = 0.616, n = 320, p<0.001 )  Katılımcıların %42,2 sinde orta veya 

yüksek anksiyete,%15,3’ünde yüksek anksiyete mevcut , %71,3 ünde uyku kalitesi düşüktü. Kötü uyku 

kalitesi ile eğitim, meslek, pandemi ile ilgili bilgi edinilen kaynak şekli (formal veya non-formal) ve 

kaynak türleri ( twitter, whatsApp vb.) arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardı. Lisans ve üzeri 

eğitimlilerde, hemşireler, aile hekimlerinde kötü uyku kalitesi varlığı anlamlı olarak yüksekti. Kaygı 

düzeyi düşük ve orta-yüksek grup karşılaştırıldığında orta-yüksek kaygı düzeyi olan grubun uyku 

kalitesi düşük kaygı düzeyi olan gruba göre anlamlı derecede bozuktu ( p<0.001). Sosyodemografik 

verilere göre kaygı düzeyleri arasında ilişki tablo 2’ de gösterildi. 

Tablo 2: Sosyodemografik veriler ve kaygı düzeyi arasında olan ilişki 

 

Anksiyete Düzeyi 

Düşük Anksiyete 

Orta Dereceli 

Anksiyete 

Yüksek 

Anksiyete 
p 

Toplam  185 (57,8%) 86 (26,9%) 49 (15,3%) ,00 

Cinsiyet Kadın 106 (56,7%) 49 (26,2%) 32 (17,1%) 
,57 

Erkek 79 (59,4%) 37 (27,8%) 17 (12,8%) 

Yaş 21-44 Yaş 151 (60,4%) 61 (24,4%) 38 (15,2%) 
,14 

45-64 Yaş 34 (48,6%) 25 (35,7%) 11 (15,7%) 

Şehir İstanbul Dışı 60 (56,6%) 29 (27,4%) 17 (16,0%) 
,95 

İstanbul 125 (58,4%) 57 (26,6%) 32 (15,0%) 

Eğitim Ön lisans ve 

aşağısı 

41 (70,7%) 10 (17,2%) 7 (12,1%) 

,08 

Lisans ve üzeri 144 (55,0%) 76 (29,0%) 42 (16,0%) 

Görev Aile Hekimi 125 (54,1%) 67 (29,0%) 39 (16,9%) 

,19 Hemşire 28 (62,2%) 12 (26,7%) 5 (11,1%) 

Diğer Çalışan 32 (72,7%) 7 (15,9%) 5 (11,4%) 

 

TARTIŞMA 

Anksiyete bozukluklarının prevelansı toplumlarda %3.8–25 arasında değişmektedir(8). Çin’de 

COVİD-19 pandemisi sırasında 1563 medikal çalışana yapılmış ölçeklerde anksiyeteli bireylerin oranı 

%44.7, yine Çin’de yapılmış bir diğer çalışmada ise sağlık personelinde bu oran %44.6 olarak 

bulunmuştur (9,10). Bizim çalışmamızda da  orta-yüksek anksiyeteli birey oranı benzer şekilde %42.2 

olarak bulundu. Yapılmış bir çalışmada kadınlarda daha fazla kaygı, depresyon ve stres olduğu ortaya 

konmasına karşın bizim çalışmamızda cinsiyetin, meslek grubunun, yaşın psikiyatrik belirtilere etkisi 

yoktu. Literatürde kadın cinsiyetin daha kaygılı olması hemşirelerin hastalara yakın teması olması ve 

daha uzun süre birlikte çalışmasına bağlanmıştır (9). Çalışmamızın birinci basamak sağlık hizmeti veren 

merkezlerde yapılması sağlık personelinin benzer oranda hasta teması olması ile bahsi geçen grupların 

literatürden farklı olarak  benzer oranda anksiyete göstermesi ile açıklanabilir. Çalışmamızda 

katılımcıların %71.3 ünde uyku kalitesi düşük saptandı. Bu sonuç literatürdeki benzer çalışma ile 

uyumludur (7,11). Lisans ve üzeri eğitimlilerde, hemşireler, aile hekimlerinde ve temizlik-tıbbi sekreter 

dışı ile temas etme ihtimali olan sağlık personelinde ( medikal staff)  kötü uyku kalitesi varlığı anlamlı 

olarak daha yüksek idi. Daha yüksek eğitim düzeyine sahip olan doktor ve hemşirelerde  daha kötü uyku 

kalitesi gözlendi. Bu durum hasta ile doğrudan tema ve hastanın direk sorumluluğunu almakla 
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açıklanabilir. Bu bilgiler ışığında hasta temasının yoğunluğunun psikolojik belirtiler üzerine etkili 

olduğu söylenebilir. Bu çalışmadan birinci basamakta çalışa sağlık personelinin pandemide kaygı 

belirtileri ve uyku kalitesinde bozulmaların görüldüğü sonucu çıkarılabilir. Yine pandemi hakkında bilgi 

edinilen kaynaklar ile uyku düzeyinde ve kaygı düzeyi arasında ortaya konan ilişki aile hekimi ve 

hemşirelerin resmi kaynakları daha yoğun takip etmesi ile açıklanabilir bir durum olup takip edilen 

kaynak çeşidi ile ilişkisiz olabilir. Bu çalışmanın bir diğer önemi çalışmaya alınan sağlık çalışanlarının 

nöbet ve vardiyalı çalışmaması sebebi ile uyku kalitesinde olan bozulmanın pandemi ile ilişkisini 

gösterebilmesidir. 

Sonuç olarak belirsizliğin hakim olduğu, bulaş tehditinin ve hastaya karşı sorumluluğun yoğun 

bir şekilde hissedildiği bu dönem birinci basamakta çalışan sağlık persenolenin kaygı belirterinde artma 

ve uyku kalitesinde düşme ile sonuçlanmış olabilir. Çalışmamızın bulguları Covid-19 pandemisinin ilk 

pikini kapsayan 21.04.2020-03.05.2020 tarihleri arasında toplanan verilerle sağlanmış olup halen süren 

pandeminin farklı kurumlarda ve farklı tarihlerde sağlık çalışanlarının ruh sağlığı üzerine etkilerini 

kıyaslamada ışık tutabilir. 
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ABSTRACT 

This research, it was aimed to examine the researches on preschool children during the epidemic 

between the years 2020-2021 by using a descriptive content analysis method. Google Scholar, 

ULAKBİM national databases, DergiPark, ERIC (EBSCO), Education Research Complete databases 

were searched to reach pre-school level studies on the covid-19 epidemic in Turkey in the last two 

years. As a keyword when scanning from databases; along with the concept of covid-19, different 

combinations of the concepts of preschool, early childhood, and epidemic were also used. In this way, 

a total of 30 studies, two of which are master's thesis and the others are articles published in peer-

reviewed journals were reached. The researches reached in line with the criteria determined in this 

study were coded in detail in line with some parameters as in similar studies. These studies were 

examined under three main headings: their characteristics, application, measurement-evaluation. 

Themes and codes were created and interpreted. Naturally, it was revealed that there was a great 

increase in the researches published in 2021, that preschool teachers and parents had serious problems 

in the distance education process, and now the researchers should turn to content design and 

implementation studies through distance education. 

 

Keywords: Pre-School Education, Covid-19, Epidemic, Descriptive Content Analysis, Turkey 

  

INTRODUCTION  

The covid-19 epidemic, which started at the beginning of 2020 and affected the whole world in a short 

time, has changed the routine life of human beings, perhaps in a way that cannot be fully returned. In 

the early stages of the epidemic, children, especially among all age groups, received less attention due 

to their low risk of contracting the disease and low mortality rates and not being a risk group directly 

affected by covid-19. However, in the following days the detection of the first covid-19 case in Turkey 

on March 11, a curfew was imposed first on individuals over the age of 65 and children under the age 

of 20 as of April 3. On March 16, a historic but mandatory decision was taken and schools were closed, 

and as of March 23, distance education was started through the existing Education Information Tool 

(EBA) or other online education channels in Turkey. 

In the following days of the Covid-19 epidemic, the news reflected in both written and visual media, 

its economic and social effects on families, long quarantine and social isolation processes, difficulties 

in accessing distance education, etc. The situation revealed that children are also one of the vulnerable 

age groups affected by the epidemic (Da Silva et al., 2020; Lee, 2020, Lee et al., 2020). In this context, 

the problems faced by both their parents and the early stage children who are partially and completely 

away from school started to attract attention. In this way, the researches started to be published quickly 

and their results were brought to the agenda (Doger and Kilinc, 2021a; Kurt Demirbas and Sevgili 

Kocak, 2020; Sancili and Tugluk, 2021; Yuksek Usta and Gokcan;2020). In the years 2020-2021, 

studies involving other stakeholders, especially pre-school children, have increased enough to allow 

descriptive analysis on them. 
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In the covid-19 pandemic process, students, teachers, parents, and administrators tried to adapt to the 

digitalized environment. Teachers came together with their students in a digital environment, and the 

course contents started to be transferred online. Therefore, by using much technological software and 

hardware (Mulenga and Marban, 2020), teachers have organized the online environments according to 

the objectives and achievements of the courses. 

It is clear that although the Covid-19 pandemic has a serious impact on creating health risks in adults 

and the elderly, its impact on children in the near and especially distant times is still being discussed 

(Yoshikawa et al., 2020). All kinds of events at the national or local level have a high potential to affect 

children directly or indirectly. Thus, there are some negative effects of Covid 19 on children as its 

reflection in their social life, relationships, and education-teaching services. It is believed that due to 

the serious changes in the daily routines of children due to the pandemic, their spiritual, social, motor, 

and mental development may be interrupted (Weir, 2020). It is known that during this period, children 

and adolescents experience anxiety, anxiety, panic, and fear both for themselves and their families, 

friends, loved ones, and relatives (Alisinanoglu et al., 2020; Caliskan, 2020). In a preliminary study on 

this subject, it was revealed that children aged 3-6 years showed the symptoms of fear of infection by 

their family members and themselves more than older children (Jiao et al., 2020). However, it is among 

the important responsibilities of parents to be able to manage this anxiety process experienced by 

children well. Spending so much time at home with the pandemic and working from home can also 

lead to increased parenting time (Ayuso et al., 2020). Of course, a successful parent must first be able 

to control their anxiety and fear level as an adult. The anxiety level of children may increase as a result 

of the increased anxiety level of the parents (Alisinanoglu and Ulutaş, 2003). Similarly, the 

environmental factors (war, death, sibling birth, neglect, illness, natural disaster, etc.) occurring around 

the child and the reactions of families to these, and the quality of parent-child communication within 

the child's micro-domain also affect the child (Basal, 2018; Bronfenbrenner, 1994). 

Teachers and researchers have also important duties in this process. As always, it is expected from 

researchers to examine existing problems in a multi-faceted manner, and from teachers to solve 

problems. In this epidemic process, the existence of many studies both at home and abroad has drawn 

attention. In this context, it is important to examine the researches conducted in Turkey regarding the 

early childhood period during the epidemic process, in terms of better seeing the effects of the epidemic 

on children and parents and guiding the decision-makers in the right direction regarding the steps to be 

taken in the field. 

The current research, it is aimed to examine the studies on preschool education between the years 2020-

2021 with the method of descriptive content analysis. By this research, it is thought that it is important 

to realize the general trend and the results of the studies on pre-school education during the last one-

year period of the covid-19 epidemic in Turkey, in terms of being able to shed light on future research. 

However, the studies examined were limited to those published only between 2020-2021 and only on 

some platforms that were examined. 

 

MATERIALS AND METHODS  

In this study, the descriptive content analysis method, which is a type of content analysis, was used. It 

is an approach that includes defining and organizing the trends and results of both qualitative and 

quantitative studies conducted in a specific subject area (Bag and Kucuk, 2019; Calik and Sozbilir, 

2014; Namdar and Kucuk, 2018). It provides an opportunity to obtain information about the general 

trend for researchers who will work in the field by presenting a general picture. In this study, using 
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descriptive content analysis, preschool education studies during the covid-19 pandemic between 2020 

and 2021 have been examined in various aspects and the general trend has been put forward. 

To reach studies on pre-school education in Turkey between the years 2020-2021, Google Scholar, 

ULAKBİM national databases, DergiPark, ERIC (EBSCO), Education Research Complete databases 

were searched. Preschool education, covid 19 epidemic, early childhood keywords, and also different 

combinations of related concepts were used during scanning. In this way, a total of 30 studies, two of 

which are master's thesis and the others are articles published in peer-reviewed journals were reached  

 

(Akin and Aslan, 2021; Akkaş Baysal et al., 2020; Alan, 2021; Alisinanoglu et al., 2020; Alpay and 

Okur, 2021; Aral and Kadan, 2021; Aral et al., 2021; Ari Arat and Gulay Ogelman, 2021; Atabey, 

2021; Civelek and Uyanik, 2020; Demir Ozturk et al., 2020; Doger and Kilinc, 2021a; Doger and 

Kilinc, 2021b; Duran, 2021a; Duran, 2021b; Evirgen Argin et al., 2020;Gelir and Duzen, 2021; Gokce 

et al., 2021; Gundogdu, 2021; Guzen, 2021; Inan, 2020; Kurt Demirbas and Sevgili Kocak, 2020; Mart 

and Kesicioglu, 2020; Sancili and Tugluk, 2021; Selman, 2021; Tarkocin et al., 2020; Tuzcuoglu et 

al., 2021; Uzun et al., 2021; Yildirim, 2021; Yuksek Usta and Gokcan, 2020). The publication year of 

ten of them is 2020 and the others are 2021. 

The articles reached in line with the criteria determined in the study were coded in detail in line with 

some parameters. The coding scheme was structured by researchers based on previous content analysis 

studies (Bag and Calik, 2017; Gul and Sozbilir, 2016; Sozbilir et al., 2012). In this way, articles were 

examined under three main headings as (a) characteristics of the research, (b) application, and (c) 

measurement and evaluation. In terms of the characteristics of the research, the focus of the studies and 

the method pattern used in the studies were taken into consideration. Under the application title, the 

age or sample level, subject areas, and results are included. In the measurement and evaluation title, 

data collection methods, the format of the measurement tools, and the method of application were 

examined. These parameters determined the themes. The consistency of the codes was checked after 

the two researchers independently coded all the studies according to the scheme they gave their final 

shape. Themes and codes were interpreted in the results section. 

 

RESULTS  

When the studies on pre-school education in the context of Turkey and the covid-19 epidemic were 

examined, a total of 30 studies were found between the years 2020-2021. The publication year of ten 

of them is 2020 and the others are 2021. Naturally, there has been a great increase in studies published 

in 2021. The results of the research are given in the tables with the help of themes and codes below. 

 

Table 1. Frequency Distribution for the Focus of the Publications 

Theme  Code f 

The focus of 

the research 

Views about the epidemic 9 

Parent-child relationship 2 

Changes observed in children 2 

Technological tool use and digital game addiction trend 2 

Perception about the pandemic and new coronavirus 2 
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Needs of early childhood educators regarding distance education during 

the pandemic. 

2 

Anxiety level 1 

Solution proposals 1 

Impact on interest-motive level 1 

Effects of the virus on preschool education 1 

Family involvement 1 

Distance education problems 1 

Psychosocial influence 1 

The family solution to fears 1 

Case study for distance education 1 

Problems that preschool children experience during the pandemic 1 

Affective and behavioral response 1 

Self-regulation 1 

Emotion regulation 1 

Impact of the pandemic on 'Out of School Day' events 1 

 

The data in Table 1 reveals that the predominant focus of the studies on preschool education in the 

covid-19 epidemic was the views on the epidemic, followed by research on the parent-child 

relationship and the changes observed in children. In this process, only one case study was encountered 

for the solution of the problems expected on the theoretical basis. 

 

Table 2. Frequency Distribution of Research Methods and Design 

Theme Code  f Code f 

Research 

approach 

Qualitative 20 Phenomenology 7 

Case study 3 

Meta ethnography 1 

Action research 1 

Quantitative 7 Survey 5 

Comparative study 1 

Converging 

parallel pattern 

1 

Cross-sectional 

research 

1 

Relational scan 1 

Mixed 1  -  - 

  No information 8 
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The data in table 2 reveals that the studies are mainly based on the qualitative paradigm and that the 

qualitative phenomenology and case studies are the majority. However, quantitative survey studies are 

in the majority. 

 

Table 3. Type and Age Distribution of the Sample 

Theme Code f 

Type and Age of the Sample Parents 13 

Pre-school teacher 6 

Mother 5 

5 year 3 

3-6 year 2 

Preschool prospective teachers 1 

3 year 1 

4 year 1 

6 year 1 

5-6 year 1 

Assistant director 1 

Speech-language therapist 1 

No information 1 

 

The data in Table 3 indicates that most of the studies were conducted on mothers and pre-school 

teachers, especially parents, who include mother and father couples, during the covid-19 epidemic 

period. However, for pre-school children, most of the research was done on five years old children. 

 

Table 4. Distribution of Data Collection Tools 

Theme Code f 

Data Collection Tools Interview 16 

Information Form 6 

Scale 5 

Questionnaire 3 

Document review 2 

Unstructured survey form 1 

Drawing 1 

Video 1 

 

The data in table 4 reveals that the interview method was mostly preferred in the studies on pre-school 

education during the epidemic. In addition, three or more studies were conducted using information 

form, standard measurement tools, document review, and questionnaires. 
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Table 5. Distribution of Application Methods of Data Collection Tools 

 Code f 

Online 20 

No information 4 

Phone call 3 

Face to face 2 

 

The data in table 5 reveals that during the epidemic, researchers naturally preferred to collect data with 

online web 2.0 tools. 

 

Table 6. Distribution of Data Collection Tools in Publications 

Theme  Code f 

Data Collection Tools Semi-structured interview question 14 

Likert type survey 6 

Open-ended survey 3 

Multiple choice question 2 

Drawings 2 

Documents 1 

A structured questionnaire (closed-

ended) 

1 

Multiple choice question 1 

Structured interview form 1 

Unstructured survey form 1 

No information 1 

 

The data in table 6 reveals that in the studies conducted on pre-school education during the epidemic 

period, the data were collected mainly through semi-structured interviews, Likert type, and open-ended 

questionnaires. 

 

Table 7. Frequency Distribution for the Results of the Publications 

Category Code f tf 

Negative 

Results 

The emergence of “anxiety, fear, aggressive/angry/aggressive behaviors 

in children after the pandemic” 

6 24 

Spending longer time on technological devices such as computers and 

televisions 

4 

Inappropriate and inefficient distance education for preschoolers 2 

Criticism for the lack of preschool content on Eba TV 1 

Negative changes in the child's friend and parent relationships 1 
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Change in the child's playing habits 1 

Children's mental health deterioration 1 

Increase in children's behavioral disorders 1 

Children watching the broadcasts about the pandemic in the mass media 

with their families 

1 

Families do not show enough interest in family involvement in distance 

education. 

1  

Parent reluctance in distance education 1 

Mood changes of parents 1 

Children are nervous and worried about the virus and they are afraid of it 1 

Pandemic had numerous adverse effects on preschool education and that 

they held art, science, and mathematics activities and games to sustain 

education but faced numerous challenges during the process 

1 

During the pandemic process, parents use active, free, and digital-

oriented guidance strategies. 

1 

Positive 

Results 

Increase in the quality of time that the parent and child spend together 3 12 

Parents feel safe and happy to be at home with their children 1 

The interest and motivation feature of the content of digital books and 

video lectures on the Eba platform 

1 

Transformation of teletherapy method into an alternative form of 

presentation in the epidemic 

1 

Students' maximum participation in distance education was ensured by 

ensuring teacher-family communication continuity. 

1 

New roles imposed by the pandemic process for data and teachers 1 

Breath awareness and movement activities applied to children through 

online education attract children's attention 

1 

No difference in the scores of the fathers regarding who is taking care of 

the child during the quarantine process, a statistically significant 

difference between the scores obtained by the mothers in the support 

sub-dimension of the Child-Parent Relationship Inventory. 

1 

Early childhood educators need to improve their technological 

competencies, have more interactive resources at their disposal, be able 

to take advantage of a user-friendly educational platform specifically 

designed for the early childhood period, be provided with the resources 

to serve families, and have support for their psychological well-being 

1 

The observations of the prospective teachers reflect the problems that 

children experience the most during the epidemic. 

1 

 

Based on the data in Table 7, the results of the studies examined regarding the research questions point 

to a large number of negative situations. Among these, there are many expected affective behavior 

disorders in children in extraordinary situations such as epidemics and isolated home life. This is 

followed by the fact that distance education is not appropriate in the pre-school period and children 



IV. INTERNATIONAL  

COVID-19 AND CURRENT ISSUES CONGRESS 
AUGUST 7-8, 2021 

 

Proceedings Book 100 https://www.multidisciplinarycovidcongress.com/ 

 

start to spend more time than usual in various communication tools. In addition, it has been cited that 

the epidemic is a good opportunity to spend more quality time, especially between the parent and the 

child. 

DISCUSSION  

Human beings have faced the Covid-19 epidemic at the beginning of the 21st century, with the history 

of epidemics, which he read like a bad story in the books. This epidemic radically changed the flow of 

life, causing great changes in almost all areas. One of these changes has undoubtedly been in the field 

of education and training, which is offered as a public service. By the principle of the right to education, 

a change was made in the behavior of every child of a certain age to go to school, which they prepare 

early in the morning and continue as a routine activity throughout life. In this context, it was decided to 

continue as a long-term distance education method in face-to-face education and training services, which 

were initially interrupted for a short time in schools in Turkey. The fact that children, who had no 

experience of distance education before the Covid-19 epidemic, were introduced to distance education 

tools in a short time, adapting to them, and starting online lessons naturally brought many problems with 

them. Probably, for students who take courses in the form of presentation at secondary and higher 

education levels, similarly taking courses from a distance did not pose a serious problem. However, in 

terms of cognitive, affective, and psychomotor development levels, it has begun to have effects that are 

difficult to describe in return for eliminating the epidemic health risk for primary school and especially 

preschool children at the age of play. The potential problems faced by children who are prone to learning 

by touching objects and through concrete experiences and interactive games in early childhood have not 

escaped the attention of academics researching the relevant field.  

The descriptive content analysis of these studies is of great importance in terms of both attracting the 

attention of decision-makers and emphasizing the need for steps to be taken. In this process, the biggest 

data source is parents and preschool teachers who closely observe children. It was inevitable that the 

first studies on the epidemics that started in 2020 were mainly focused on understanding the situation 

and on parental views in this direction. In this process, it is important to determine that psychological 

and mental problems occur in children as expected. Undoubtedly, there is still much to be done before 

things return to normal and the children start schooling again. Although the greatest responsibility falls 

on the parents in this process, the greatest responsibility falls on the preschool teachers in terms of 

equipping them with valid and reliable information revealed by science instead of hearsay. There are 

new roles of facilitating distance education and meeting the psychosocial needs of the child among the 

changing parent roles during the epidemic (Ozdogru, 2021). In the examined studies within the scope 

of this research, the use of the qualitative paradigm and predominantly the phenomenology method 

indicates that educational researchers are still trying to understand what or what is going on. This 

situation will likely continue for a while. The collection of data in online environments and through 

interviews indicates that researchers have adapted to innovative web 2.0 tools.  

Nevertheless, it is believed that the time has come for researchers working in the field to design and 

implement effective action strategies before the negative effects of the epidemic, home isolation, and 

distance education experience for children that have been going on for more than a year, deepen. In this 

process, instead of always complaining about the negativities, the information that parents spend longer 

time with their children at home within the scope of work at home environment and have a more 

qualified relationship (see table 7) can be used as an alternative action strategy. However, the 

implementation of an innovative application just in only one study is seen as an important shortcoming. 

In this context, it is necessary to think in detail how the negative outcomes of the limited epidemic 

studies on preschool education will be compensated when the possibility of the epidemic will continue, 

and what kind of problem awaits the preschool teachers after things return to normal and the children 
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go to school. The biggest reason for this is that children will not come back to school as they started 

living in isolation in 2020.             

    

CONCLUSION  

During the last 1.5 years of the covid-19 epidemic and the researches on pre-school education in Turkey, 

it is pointed out that the problems expected on the theoretical basis have already started to become clear. 

These problems were evident from the data provided by both parents and preschool teachers. After that, 

research should be conducted on how the existing problem can be solved with the active participation 

of families in the home environment, depending on the possible course of the epidemic, rather than 

efforts to define the problem based on stakeholder views. At this point, there is a need to work on how 

to compensate for the cognitive and especially affective knowledge and value acquisitions by 

considering children as a whole. 
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ÖZET 

Göç sıklıkla zorunluluk sonucu ortaya çıkan ve insan yaşamında kriz yaratan bir olgudur. Son yıllarda 

ülkemiz zorunlu göçe ve düzensiz göçmen akımına maruz kalmaktadır. Göçten her yaş grubu 

etkilenirken özellikle 50 yaş üstü bireyler sağlıkla ilgili sorunlara ek olarak, kültürel, sosyal ve psikolojik 

olarak pek çok konuda zorlanmaktadır. Bu araştırma Kırşehir ilinde mülteci olarak ikamet eden 50 yaş 

üstü göçmenlerin özelliklerini ve ihtiyaçlarını saptamak amacıyla Şubat 2020’de tanımlayıcı olarak 

yapılmıştır. Araştırmaya katılan 50 yaş üstü 50 mülteciye çevirmenler eşliğinde araştırmacılar tarafından 

hazırlanan Sosyodemografik Bilgi Formu ve Sağlık Sorunları Anketi ile veriler toplanmış, bulgular 

tanımlayıcı istatistiklerle (sayı, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma) sunulmuştur. Araştırmaya 

katılan göçmenlerin 58±7,55 yaş ortalamasında, %76’sı erkek, %28’i üniversite mezunu, %88’i evli, 

%76’sı Irak doğumlu, %60’ının ana dili Arapça, çoğunluğunun Türkçe konuşamıyor ve Türkçeyi 

anlamıyor olduğu, aylık gelir ortalamalarının 1096±681 TL olup, %100’ü gelirlerinin giderine 

yetmediğini belirtmişlerdir. Tamamının oturduğu ev kira olup, aynı evde yaşayan kişi sayısı 2-17 olarak 

değişmekte, çoğunluğunun arkadaş ve komşuları olduğu, bunların da çoğunluğunun kendi uyruğundan 

olduğu saptanmıştır. Türkiye’ye gelme nedenlerini %96’sı savaş olarak belirtmiş ve %30’u 2015 yılında 

Türkiye’ye gelmiştir. Türkiye’de yaşamaktan %96’sı memnun olup, en çok hastane işlerinde 

zorlandıklarını, %22’si Müslüman olmadığını, çoğunluğunun dini ihtiyaçlarını, ibadetlerini, cenaze 

törenlerini ve özel günlerini karşılamada sorun yaşamadıklarını bildirmiştir. Göçmenlerin %62’sinin 

görme ve %14’ünün işitme sorunu, %44’ünün bir kronik hastalığı olduğu (Hipertansiyon, Tip II Diabet, 

Kalp Hastalığı, Kanser, Kronik Böbrek Yetmezliği), %28’inin yeterli ve dengeli beslenemediği, 

%60’ının egzersiz yapmadığı ve %78’inin sigara içtiği belirlenmiştir. Sonuç olarak göçmenlerin 

ülkemizde yaşamaktan memnun oldukları, Türkçe konuşma ve anlamakta sorun yaşadıkları, en çok 

hastane işlerinde zorlandıkları görülmüştür. Bu bağlamda göçmenlere kendi dillerinde hastane 

kullanımını kolaylaştıran, sağlığı koruyan ve geliştiren programların verilmesi önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Göçmen, mülteci, sağlık, aktif yaşlanma  

 

AN ANALYSIS OF SOME SOCIODEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND HEALTH 

PROBLEMS OF MIGRANTS LIVING IN KIRŞEHİR 

 

ABSTRACT 

Migration is a phenomenon that often emerges as a result of necessity and creates a crisis in human life. 

In recent years, our country has been exposed to forced migration and irregular migrant flow. While 

every age group is affected by migration, especially individuals over the age of 50 have difficulties in 

many cultural, social and psychological issues in addition to health-related problems. This research was 

conducted descriptively in February 2020 in order to determine the characteristics and needs of 

immigrants over the age of 50 residing as refugees in Kırşehir. Data were collected with 

Sociodemographic Information Form and Health Problems Questionnaire prepared by the researchers, 

accompanied by translators, for 50 refugees over the age of 50 who participated in the study, and the 

findings were presented with descriptive statistics (number, percentage, arithmetic mean and standard 

deviation). At the mean age of 58±7.55, 76% of the immigrants participating in the research are male, 

28% are university graduates, 88% are married, 76% are Iraqi-born, 60% are native speakers of Arabic, 

the majority of them cannot speak Turkish and speak Turkish. What they do not understand is that their 

monthly average income is 1096 ± 681 TL, and 100% of them stated that their income is not enough for 

their expenses. The house they live in is rented, the number of people living in the same house varies 

between 2-17, it has been determined that the majority of them are friends and neighbors, and the 
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majority of them are their own nationality. 96% stated the reasons for coming to Turkey as war and 30% 

came to Turkey in 2015. It has been reported that 96% of them are satisfied with living in Turkey, that 

they have the most difficulty in hospital work, 22% are not Muslim, and that the majority of them do 

not have any problems in meeting their religious needs, prayers, funerals and special days. 62% of the 

immigrants had vision problems and 14% had hearing problems, 44% had a chronic disease 

(Hypertension, Type II Diabetes, Heart Disease, Cancer, Chronic Kidney Failure), 28% could not have 

adequate and balanced nutrition, it was determined that 60% of them did not exercise and 78% of them 

smoked. As a result, it has been seen that immigrants are satisfied with living in our country, they have 

problems in speaking and understanding Turkish, and they have the most difficulty in hospital work. In 

this context, it is recommended that immigrants be given programs that facilitate the use of hospitals in 

their own language, protect and improve health. 

 

Keywords: Migrant, refugee, health, active aging  

GİRİŞ 

Birçok farklı nedenlerle yaşanılan yerin değişmesi sosyal, ekonomik ve kültürel değişimleri içinde 

barındıran ve uzun veya kısa vadeli olarak artan bir yaşam mücadelesi içeren göçün tarihi, insanlık 

tarihinin başlamasına dayanır. Etkilendiği faktörler ve altta yatan sebeplere göre çok fazla çeşitlenmekle 

birlikte birçok alt başlığa ayrılır. Serbest- zorunlu göç, işçi göçü, iç-dış göç, mülteci, transit ülke, hedef 

ülke gibi pek çok kavram göçün alt başlıklarından sayılabilir (Altıntaş, 2014). Dünyanın içinde 

bulunduğu küreselleşme sonucu göç hareketlerinin yoğunlaştığı ve bu durumun gelişmekte olan ülkeleri 

göç alıp veren ülkeler arasına dahil ettiği bilinmektedir (Güllüpınar, 2012). Göç tarihinin çok eskilere 

dayanmasına rağmen bu meselenin uluslararası ortamda ele alınması çok geç olmuştur ve 20. Yüzyılın 

başlarında ‘mülteci çalışmaları’ ile önem kazanmaya başlamıştır. Türkiye 1960’lı yıllarda göç veren bir 

ülke konumundayken; 1990’lı yıllardan itibaren geçiş ülkesi olarak düzenli ve düzensiz göçlerin hedefi 

olmuştur (Lordoğlu, 2005). Son yıllarda ülkemize gelen göçmenlerin çoğunu ülkelerinde çıkan iç savaş 

nedeniyle güvenilir bir hayat sahası arayışında olan göçmenler oluşturmaktadır.  

Birçok farklı nedenlerle ülkesinden ayrılarak başka bir ülkeye göç eden göçmenler pek çok sorunla karşı 

karşıya kalmaktadır. Bu sorunların temelinde ekonomik yetersizlik, toplum tarafından itibar görememe, 

dışlanma, sosyal izolasyon, kamu hizmetlerinden yararlanamama gibi sebepler yer alır. Göç edilen 

ülkedeki dil farklılığı, diğer göçmen sorunlarını besleyen temel sorun olarak değerlendirilmektedir. 

Ülkemize gelen göçmenlerin büyük çoğunluğu Türkçe bilmemektedir. Günlük hayatı zorlaştıran bu 

durum çalışma hayatı ve resmi dairelerle iletişimi de olumsuz yönde etkilemektedir. Kimlik belgesi 

edinme, kayıt olma, hastane, okul, adliye gibi kamu hizmetlerinden yararlanamama başlıca zorlanılan 

alanlar arasındadır. Göçmenler ayrıca kendileriyle ilgili hak ve ödevleri hususunda ilgili mevzuatı 

bilmedikleri veya anlayamadıkları için hakları ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi değillerdir. 

Sosyal hayatta tabelaları okuyamama hastane işleri ve diğer kamu hizmetlerinde ilerleyişi 

zorlaştırmaktadır (Aslan ve Güngör, 2019). Ayrıca yaşlanma ile beraber gelen sağlık sorunları ve bu 

sorunları çözmede sağlık olanaklarını etkili kullanamamak da önemli sorunlar arasındadır (Yüksel ve 

Hiçdurmaz, 2019). 

Göç olgusundan her yaş grubu etkilense de 50 yaş üstü bireylerin yaşam dönemi sorunları göç sonrası 

süreci daha sorunlu hale getirebilmektedir. Bu yaş dönemindeki bireyler hem kendi çocuk ve 

torunlarının bakımını yürütürken hem de yaşlanan ebeveynlerine bakım verebilmektedir. Bu dönemde 

yeni bir dil öğrenmek, yabancı olduğu düzene alışmak daha zor olmakta ve göç nedeniyle hatıralarını 

geride bırakmak acı verebilmektedir. Ek olarak 50 yaş süreci bir geçiş dönemi olarak menapoz, andrapoz 

gibi dönemleri barındırmakta ve pek çok kronik hastalık yaşama dahil olabilmektedir. Bu çalışma ile 

Kırşehir ilinde yaşayan 50 yaş üzeri göçmenlerin yaşadığı sorunların araştırılması ve çalışma sonucunda 

göçmenlerin psikososyal durumlarının iyileştirilmesi, topluma kazandırılması amacıyla ortaya 

konulabilecek çalışmalara ışık tutması hedeflenmiştir. 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmanın evrenini Kırşehir ilinde geçici ikamet eden mülteci statüsündeki göçmenler oluşturmaktadır.  

Kırşehir ilinde resmi kayıtlara göre ikamet izni olan 1.767 mülteci statüsünde göçmen birey 

bulunmaktadır.  Bu çalışma Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kırşehir Milli Eğitim İl 

Müdürlüğü ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen 2019-1-TR01-KA204-

077013 Nolu ‘Aktif Yaşlanma Kapsamında Mültecilerin Yaşam Kalitesinin Arttırılması’ Adlı 

Proje Kapsamına dahil edilen 50 yaş üstü mültecilerin bazı sosyodemografik özelliklerini ve sağlık 

sorunlarını incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Şubat 2020’de araştırmaya katılmaya 

gönüllü olan 50 mülteciye çevirmenler eşliğinde araştırmacılar tarafından hazırlanan, toplam 46 sorudan 

oluşan Sosyodemografik Bilgi Formu ve Sağlık Sorunları Anketi ile veriler toplanmış, bulgular 

tanımlayıcı istatistiklerle (sayı, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma) sunulmuştur.  

BULGULAR 

Araştırmaya katılan göçmenlerin 58 ±7,55 yaş ortalamasında, %76’sı erkek, %28’i üniversite mezunu, 

%88’i evli, %76’sı Irak doğumlu, aylık gelir ortalamalarının 1096 ±681 TL olup, %100’ü gelirlerinin 

giderine yetmediğini belirtmişlerdir. Tamamının evi kira olup, çoğunluğunun aynı evde 5-10 kişi olarak 

kaldığı, arkadaş ve komşuları olduğu, bunların da çoğunluğunun kendi uyruğundan olduğu saptanmıştır 

(Tablo 1). 

Tablo 1. Göçmenlerin tanıtıcı bilgilerine göre dağılımları (n=50) 

   n %    n % 

Yaş 

50- 59 32 64  

Türkiye'ye gelme yılı 

2011 1 2 

60-69 15 30  2014 8 16 

70 ve üstü 3 6  2015 15 30 

Cinsiyet 
Erkek 38 76  2016 11 22 

Kadın 12 24  2017 11 22 

Eğitim Durumu 

İlkokul 12 24  2018 4 8 

Ortaokul 12 24  
Türkiye'ye gelme 

nedeni 

Savaş  43 96 

Lise 12 24  Siyasi 3 6 

Üniversite  14 28  Güvenlik 3 6 

Medeni Durum 

Bekar 3 6  Aile bakımı 1 2 

Dul  3 6  Türkiye'den 

memnuniyeti 

Evet 48 96 

Evli 44 88  Hayır 2 4 

Doğum yeri 

Irak 38 76  Ülkesine geri 

dönmeyi isteme 

Evet  4 8 

Suriye 8 16  Hayır 45 90 

Afganistan 4 8  Kısmen 1 2 

Gelir- gider 

durumu 

Gelir<gider 50 100  

Kullandığı anadil 

Arapça 30 60 

Gelir=gider 0 0  Kristiyanca 11 22 

Gelir>gider 0 0  Farsça 5 10 

Yardım alma 

durumu 

Evet 14 28  Türkmence 4 12 

Hayır 36 72  
Türkçe konuşabilme 

Evet 9 18 

Kalınan evin 

durumu  

Kira  50 100  Hayır  29 58 

Ev Sahibi 0 0  Kısmen 12 24 

Aynı evde 

yaşayan kişi 

sayısı 

2-4 kişi 10 20  
Türkçe anlayabilme 

Evet 9 18 

5-10 kişi 34 68  Hayır 19 38 

11 -17 kişi 6 12  Kısmen 22 44 

Arkadaşı olma 
Evet 47 94  Cep telefonu 

kullanma 

Evet 47 94 

Hayır 3 6  Hayır 3 6 

Arkadaşın 

Uyruğu 

Kendi 

uyruğumdan 29 58  İnternet erişimi Evet 32 64 

Başka uyruktan 18 36  Hayır 18 36 
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Türkiye’ye gelme nedenlerini %96’sı savaş olarak belirtmiş ve %30’u 2015 yılında Türkiye’ye 

gelmiştir. Türkiye’de kalmaktan memnuniyet düzeyleri %96 olup, %90’ı ülkesine geri dönmek 

istememektedir. Göçmenlerin %60’ının ana dili Arapça olduğu, çoğunluğunun Türkçe konuşamadığı ve 

Türkçeyi anlamadığı görülmektedir. Göçmenlerin %94’ünün cep telefonu kullandığı ve %64’ünün 

internet erişimi olduğu belirlenmiştir (Tablo 1).  

Türkiye’deki yaşamlarında en çok hastane işlerinde zorlandıklarını (%56) ve %38’i tabela- hastane 

yönergelerinin anlamadıklarını belirtmiştir. Göçmenlerin %22’si Müslüman olmadığını, bununla 

birlikte çoğunluğunun manevi ihtiyaçlarını, ibadet yapmada, cenaze ve özel günlerini kutlamada sorun 

yaşamadıklarını bildirilmişlerdir (Tablo 2). Göçmenlerin sağlık sorunları değerlendirildiğinde; 

%44’ünün bir sağlık sorunu olduğu, %62’sinin görme ve %14’ünün işitme problemi olduğu 

görülmüştür. Kronik hastalıkları değerlendirildiğinde sırasıyla; Hipertansiyon, Tip II Diabet, Kalp 

Hastalıkları, Kanser, Kronik Böbrek Yetmezliği ve Astım’dır. Göçmenlerin %28’inin yeterli ve dengeli 

beslenemediği, %60’ının egzersiz yapmadığı ve %78’inin sigara içtiği belirlenmiştir (Tablo 2). 

Tablo 2. Göçmenlerin karşılaştıkları sorunlar ve sağlık durumlarına göre dağılımları (n=50) 

     N %       n % 

Türkiye'de zorluk 

yaşanan durumlar  

Market 

alışverişi 11 22  
Sağlık sorunu 

varlığı 
Evet 22 44 

Pazar alışverişi 10 20  Hayır 28 56 

Postane 11 22  Görme sorunu 

varlığı 

Evet 31 62 

Hastane 28 56  Hayır 19 38 

Adliye-

emniyet 10 20  
İşitme sorunu 

varlığı 
Evet 7 14 

Belediye 10 20  Hayır 43 86 

Okul- eğitim 11 22  Kronik hastalık 

varlığı 

Evet 22 44 

Tabelaları, hastane 

yazıları vb. anlama 

Evet  9 18  Hayır 28 56 

Hayır 19 38  

Kronik hastalığın 

türü 

Tip II diyabet 6 12 

Kısmen 22 44  HT 9 18 

Müslüman olma 

durumu 
Evet  39 78  

Kalp 

hastalıkları 3 6 

Hayır 11 22  KBY 1 2 

Manevi ihtiyaçlarını 

giderme 

Evet 50 100  Kanser 2 4 

Hayır 0 0  Astım 1 2 

İbadet yapma 
Evet 49 1  Sağlıklı beslenme 

durumu 

Evet 36 72 

Hayır 1 2  Hayır 14 28 

Cenaze işleri 
Evet 40 80  Düzenli egzersiz 

yapma durumu 

Evet 20 40 

Hayır 10 20  Hayır 30 60 

Özel günleri 

kutlama 

Evet 42 84  Sigara kullanma 

durumu 

Evet 39 78 

Hayır 8 16  Hayır 11 22 

 

TARTIŞMA 

Araştırmaya katılan göçmenlerin çoğunluğunun erkek, üniversite mezunu, evli, Irak doğumlu olduğu, 

tamamı gelirlerinin giderine yetmediğini ve evlerinin kira olduğunu, arkadaş ve komşuları olduğu, 

bunların da çoğunluğunun kendi uyruğundan olduğu saptanmıştır. Göçmenlerin çoğunluğunun ana 

dilinin Arapça olduğu, Türkçe konuşamadığı ve Türkçeyi anlamadığı görülmektedir. Ülkesinden 

ayrılmak durumunda kalan göçmenlerin maddi olarak hazırlıklı veya hazırlıksız olarak geldikleri 

ülkelerde genel olarak ciddi geçim sıkıntısı çektikleri saptanmıştır. Maddi sıkıntı altında olarak düşük 

ücretle ağır şartlarda çalışan göçmenler ev kirası ödemek için temel ihtiyaçlarından kıstıklarını 
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belirtmişlerdir. Orta yaş, yaşlı, engelli bireyler ve kadınlarsa iş hayatına katılamadıkları için geçim tek 

bir kişiye yüklenmektedir  (Aslan ve Güngör,2019). Ekonomik sorunların ortaya çıkardığı bir diğer 

sorun ise barınma sorunudur. Göçmenlerin genel olarak kötü koşullarda barınma ihtiyaçlarını 

karşılamaya çalıştıkları yüksek kira bedeline rağmen fiziki olarak yetersiz ve alt yapı yetersizliği olan 

evlerde pek çok ailenin bir arada kalabalık bir şekilde yaşadığı gözlemlenmiştir. İstanbul bölgesinde 

Suriyeli göçmenler üzerinde yapılan bir çalışmada ziyaret edilen evlerde düşük gelir, kirli ve dağınık bir 

ortam, kötü koku, yetersiz ısıtma, besinlerin muhafaza edilmesinde yetersizlik gibi durumlarla birlikte 

evlerin %95,6’sında küflenme sorununa, %63,7’sinde böcek ve kemirgenlere rastlanılmıştır (Esin ve 

ark, 2014). Yalnızlık ve sosyal izolasyon gibi psikososyal sorunlara göçmenlerde sık rastlanmaktadır. 

Dil bilmemek bu sorunların temelini oluşturmaktadır. Mültecilerin genellikle Türklerle arkadaşlık 

yapma, komşuluk ilişkisi kurma, birbirine gidip gelme durumlarının olmadığı saptanmıştır (Aslan ve 

Güngör, 2019). Dil bilmemek bu sorunların başı gibi görülse de yapılan bir çalışmada belediye 

kurslarında Türkçe öğrenen Suriyeli kadınlar Türk toplumunda karşılaştığı kötü davranış, dışlanma ve 

yargılanma sebebiyle Türklerle ilişkisini geliştiremediğini belirtmişlerdir (Duğan ve Gürbüz, 2018). 

Sosyal ve kültürel farklılıklar, düşük ücrette çalıştırıldıkları için Türk işçiler arasında artan işsizlik, 

ülkenin düzenini bozma gerekçesiyle önyargı gibi faktörler negatif etkileşim oluşturmakta ve 

göçmenlerin izole bir hayat yaşamalarına sebep olmaktadır (Karasu, 2016; Yıldırımalp ve ark, 2017).  

Araştırmada göçmenler Türkiye’ye gelme nedenini savaş olarak belirtmiş ve çoğunluğu 2015 yılında 

Türkiye’ye gelmiştir. Türkiye’de kalmaktan memnuniyet düzeyleri yüksek olup, ülkesine geri dönmek 

istememektedir. Göçmenlerin köken ülkelerine dönme isteği farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. 

Göç ettikleri ülkede yaşadığı bütün sorunlara rağmen köken ülkeye dönmemeleri veya dönememeleri 

paradoksal bir durum oluşturmaktadır. Bu durum bir çifte kopuş olarak nitelendirilmektedir. Yani 

göçmenler gittikleri ülkede yalıtılmış fakat köken ülkeleriyle de duygusal bağlarını koparmamışlardır 

(Sayad, 2001). Göç edilen ülkeden köken ülkeye dönme isteğini anlamak için yapılan bir araştırmada 

köken ülkede kalan aile ve yakınlarıyla olan ilişki türü yaşlanan göçmenin ülkede kalma durumunu 

meşrulaştırmaktadır (Madoui, 2015). Yaşlı göçmenler için ölüm ve bununla birlikte dini ritüeller ve 

gömüldüğü yer algısı da dönme isteği için bir neden olarak düşünülmektedir (Samaoli, 1989). 

Araştırmada göçmenlerin Türkiye’deki yaşamlarında en çok hastane işlerinde zorlandıklarını ve tabela- 

hastane yönergelerinin anlamadıklarını belirtmiştir. Göç edilen ülkedeki dil farklılığı diğer göçmen 

sorunlarını besleyen temel sorun olarak değerlendirilmektedir. Ülkemize gelen göçmenlerin büyük 

çoğunluğu Türkçe bilmemektedir. Günlük hayatı zorlaştıran bu durum çalışma hayatı ve resmi dairelerle 

iletişimi de olumsuz yönde etkilemektedir. Kimlik belgesi edinme, kayıt olma, hastane, okul, adliye gibi 

kamu hizmetlerinden yararlanma başlıca zorlanılan alanlar arasındadır. Göçmenler ayrıca kendileriyle 

ilgili hak ve ödevleri hususunda ilgili mevzuatı bilmedikleri veya anlayamadıkları için bilgi sahibi 

değillerdir. Sosyal hayatta tabelaları okuyamama hastane işleri ve diğer kamu hizmetlerinde ilerleyişi 

zorlaştırmaktadır (Aslan ve Güngör,2019). 

Araştırma kapsamına alınan bazı göçmenler Müslüman olmadığını, bununla birlikte çoğunluğunun 

manevi ihtiyaçlarını, ibadet yapmada, cenaze ve özel günlerini kutlamada sorun yaşamadıklarını 

bildirilmişlerdir. Göçmenlerin sağlık sorunları değerlendirildiğinde; en fazla görme sorununa sahip 

oldukları, bununla birlikte bazı kronik hastalıkların varlığı (Hipertansiyon, Tip II Diabet, Kalp 

Hastalıkları, Kanser, Kronik Böbrek Yetmezliği ve Astım) ile birlikte çoğunluğunun egzersiz yapmadığı 

yeterli ve dengeli beslenmediği ve sigara içtiği belirlenmiştir. Yaşlılıkla beraber sağlık sorunlarının ve 

duyu kayıplarının yaşanması kaçınılmazdır. Bu sağlık sorunları genel olarak kötü hayat şartları, 

yaşanılan savaşlar ve beraberinde getirdiği travmatik durumlar, ekonomik zorluklar, beslenme 

konusunda yapılan hatalar ile ilişkilidir (Gallou, 2005). Ekonomik düzeyin kötü olması beslenme için 

ayrılan bütçeyi kısıtlamakta ve yetersiz ve dengesiz beslenmeyi beraberinde getirmektedir. Yetersiz ve 

dengesiz beslenme uzun vadede ciddi kronik hastalıkları beraberinde getirir. Hipertansiyon, Tip II 

diyabet, kalp hastalıkları bu hastalıklara iyi birer örnektir (Baysal ve ark, 2014).  Farklı bir ülkeye gelme 

ve yeni ülkede yaşanılan zorluklar, yaşlılık, savaş ve travmatik olaylar gibi stres faktörleriyle başa 

çıkmak için ve uyumlarını kolaylaştırmak için bireyler sigaraya yönelirler (Morissette ve ark 2006). 

Yaşlı göçmenler de yaşantılarında sosyal, ekonomik, psikolojik olarak birçok stres faktörüyle baş 

etmektedirler.  
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SONUÇ 

Sonuç olarak göçmenlerin savaş nedeniyle ülkemize geldiği, geri gitmek istemedikleri, ülkemizde 

yaşamaktan memnun oldukları görülmektedir. Türkçe konuşma ve anlamakta sorun yaşadıkları, en çok 

hastane işlerinde zorlandıkları görülmüş ve bu yaş grubunun sahip olduğu sağlık sorunları 

düşünüldüğünde bu durumun sağlıkla ilgili olumsuz riskleri artırdığı düşünülmektedir. Bu bağlamda 

göçmenlere kendi dillerinde hastane kullanımını kolaylaştıran, sağlığı koruyan ve geliştiren 

programların verilmesi önerilmektedir. 
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ÖZET 

Pandemi ile birlikte uygulanan kısıtlılıklar normal rutinleri engellemenin yanı sıra evde bu rutinlere birer 

alternatif geliştirilmesine de fırsat tanımaktadır. Evde geçirilen süre içerisinde egzersiz hem vakit 

doldurmak hem sağlık hem de form tutmak için iyi bir seçenek haline gelmiştir. Bu araştırma ile evde 

egzersiz yapan yetişkinlerin benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı türde 

tasarlanan araştırmanın verileri 5-30 Nisan 2021 tarihleri arasında çevrimiçi anket linki gönderilerek 

toplanmış, gönüllü olan 114 kişi çalışmaya katılmıştır. Veriler toplanırken Tanıtıcı Bilgi Formu ve 

Cooppersmith Benlik Saygısı Ölçeği Kısa Formu kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 25.0 programı 

kullanılarak yapılmıştır. Verilerin sayı, yüzde, min-max ve ortalama değerleri hesaplanmış olup, 

bağımsız örneklerde t testi ve ANOVA istatistiksel yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularında, 

evde egzersiz yapan erkeklerin benlik saygısı puanlarının 68.98±18.98 olduğu, üniversite ve üzeri eğitim 

düzeyi olan kişilerin benlik saygısı puanlarının 67.67±18.73 olduğu, evde yoga ve pilates yapanların en 

yüksek benlik saygısı puanına sahip olduğu (72.66±20.07), bir egzersiz seansı 30 dakika üzerinde 

olanların 70.15±18.15 benlik saygısı puanı olduğu ve bu puanların istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

bulunmuştur (p<0.05). Araştırma sonuçlarına göre cinsiyetin, eğitim düzeyinin, egzersiz türü ve 

süresinin benlik saygısı puanı açısından fark oluşturduğu; yaşın, medeni durumun, çalışma durumunun, 

sıklığın ve egzersiz yapma nedeninin benlik saygısı puanı açısından fark oluşturmadığı görülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, benlik saygısı, egzersiz 

 

INVESTIGATION OF THE SELF-ESTEEM OF ADULTS WHO EXERCISE AT HOME IN 

PANDEMIA RESTRICTIONS 

 

ABSTRACT 

The restrictions applied with the pandemic not only prevent normal routines, but also provide an 

opportunity to develop alternatives to these routines at home. During the time spent at home, exercise 

has become a good option for filling time, health and keeping fit. The aim of this study was to examine 

the self-esteem levels of adults who exercise at home. The data of the research, which was designed in 

descriptive type, was collected by sending an online survey link between 5-30 April 2021, and 114 

volunteers participated in the study. Introductory Information Form and Coopersmith Self-Esteem Scale 

Short Form were used while collecting the data. Data analysis was done using SPSS 25.0 program. 

Number, percentage, min-max and mean values of the data were calculated and statistical methods were 

used in independent samples t-test and ANOVA. According to the research findings, the self-esteem 

scores of the men who do exercises at home are 68.98±18.98, the self-esteem scores of the people with 

a university or higher education level are 67.67±18.73, the ones who do yoga and pilates at home have 

the highest self-esteem scores (72.66±20.07), and that It was found that those who had a session over 

30 minutes had a self-esteem score of 70.15±18.15 and these scores were statistically significant 

(p<0.05). According to the results of the research, gender, education level, type and duration of exercise 

make a difference in terms of self-esteem score; It is seen that age, marital status, working status, 

frequency and reason for exercising do not make a difference in terms of self-esteem score. 

 

Keywords: Pandemic, self-esteem, exercise     
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GİRİŞ 

Öngörülmez bir şekilde ortaya çıkan Covid-19 enfeksiyonu ve beraberinde gelen pandemi, dünya 

genelinde tüm insanların alışılagelmiş yaşam rutinini bir anda değiştirmiştir. Ülke düzeyinde alınan 

zorunlu kısıtlama ve tedbirler ile bireyler eve kapanmak zorunda kalmış ve evde geçirilen süre artmıştır. 

Ek olarak toplu şeklinde bir arada bulunulmasını engellemek için eğitim, toplantı, konser, eğlence, spor, 

vb. etkinliklere ara verilmiş ve teknolojik imkanlar bu boşluğu doldurmak amacıyla daha çok tercih 

edilmiştir. Bireylerin sürekli hastalık tehdidi ile yaşaması kadar evde geçirilen sürenin artması, 

hareketsiz yaşam tarzı ve yoğun teknoloji kullanma zorunluluğu fiziksel ve ruhsal sağlığı olumsuz 

etkilemiştir (Brooks ve ark., 2020). Yapılan çalışmalarla pandemide fiziksel sağlık sorunlarının arttığı, 

bunula birlikte stres, anksiyete, uykusuzluk, depresyon vb. ruhsal sorunların yaygınlaştığı bildirilmiştir 

(Brooks ve ark., 2020; Duncan ve ark., 2020). Pandemide fiziksel ve ruhsal sağlık sorunların 

önlenmesinde önemli katkısı olan egzersiz ve diğer fiziksel aktivitelerin de istenilen düzeyde 

yapılmadığı görülmektedir (Caner ve ark., 2020). 

Düzenli yapılan egzersizin mortaliteye sebep olan faktörleri azaltmasının yanı sıra, özellikle Covid-19 

dahil pek çok hastalık üzerindeki faydaları, stresi azaltması, kısa ve uzun vadede zihinsel sağlık 

üzerindeki iyileştirici etkileri göz önünde bulundurulduğunda pandeminin olumsuz etkileri ile 

mücadelede oldukça önem taşımaktadır (Burtscher ve ark., 2020; Burtscher ve Burtscher, 2019; Nieman 

ve Wentz, 2019; Mikkelsen ve ark., 2017). Egzersizin çocukluk çağından itibaren haftada 3-5 gün ve 

günde 30-60 dakika süre ile yapılması sağlıklı bir beden ve sağlıklı bir yaşam için önerilmektedir (Özen, 

2020). Egzersizin olumlu etkileri egzersizin yoğunluğu, süresi, şiddeti ve bireyin fiziksel uygunluk 

düzeyine göre değişkenlik göstermektedir (Dubbert ve ark., 2004). Egzersiz yapan bireylerin fiziksel 

sağlıkları kadar olumlu duygularının ve benlik saygılarının da yüksek olduğu araştırmalarla 

bildirilmektedir (Bowker, 2006; Richman ve Shaffer, 2000). 

Benlik saygısı kişinin kendine dair yetenek ve yeterliliklerini değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır 

(Harter, 1999). Benlik saygısının sıklıkla kişilerin iyi oluş durumunun bir göstergesi olarak kullanıldığı, 

böylelikle yüksek benlik saygısına sahip kişilerin psikolojik olarak daha sağlıklı oldukları farz edilirken, 

düşük benlik saygısına sahip olanların ise psikolojik açıdan problem yaşayabildikleri ifade edilmektedir 

(Erkmen, 2017). Egzersiz yapanların algıladığı fiziksel yeterliliğin ve kendilik değerinin yüksek benlik 

saygısı tarafından yordandığı bildirilmiştir (Bowker, 2006; Richman ve Shaffer, 2000). Egzersiz ile 

gelişen fiziksel görünüm ve artan benlik saygısının genel benlik saygısını etkilendiği ve egzersiz 

yapmanın benlik saygısı üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu ifade edilmektedir (Waldron, 2009). 

Normal yaşam sürecinde insanlar egzersiz için dış mekanları daha çok tercih etmektedir, ancak pandemi 

döneminde evde egzersiz yapılaması iyi bir alternatif olarak gündeme gelmiştir. Evde kalınan sürenin 

artması ile gün içerisinde egzersiz keyifli vakit geçirme, iyi hissetme, sağlıklı olma ve form tutma 

amacıyla yapılabilmektedir. Bu araştırma ile pandemi koşullarında evde egzersiz yapan bireylerin benlik 

saygısı düzeylerini incelemek amaçlanmıştır. Bu sayede pandemi koşullarında getirilen kısıtlamalar, 

kapatılan spor salonları ya da sokağa çıkma yasakları varlığında evde yapılan egzersizin etkileri 

hakkında bilgi sahibi olunacaktır.   

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu araştırma ile evde egzersiz yapan yetişkinlerin benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel türde tasarlanan araştırmanın verileri 5-30 Nisan 2021 tarihleri 

arasında çevrimiçi anket linki gönderilerek toplanmış, gönüllü olan 114 kişi çalışmaya katılmıştır. 

Veriler toplanırken Tanıtıcı Bilgi Formu ve Cooppersmith Benlik Saygısı Ölçeği Kısa Formu 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25.0 programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler için sayı, 

yüzde, ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmış, analiz için bağımsız gruplarda t testi ve tek 

yönlü varyans analizi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık değeri olarak p<0.05 kabul edilmiştir. 
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BULGULAR 

Araştırma kapsamına alınan bireylerin yaş ortalaması 29.12 ± 8.79, BKI ortalaması 24.28 ± 3.40, benlik 

saygısı puan ortalaması 65.66±19.10’dur. Evde egzersiz yapan bireylerin %53.5’i erkek, %72.8’i evli, 

%74.6’sı üniversite ve üstü eğitim düzeyinde, %61’i kısmi zamanlı çalışma biçimine sahiptir.  

Tablo 1. Katılımcıların sosyo-demografik verilerine göre benlik saygısı puanları 

 

Bağımsız gruplarda t testi, Tek yönlü Varyans analizi, p<0.05 

 

Katılımcıların çoğunluğunun evde yaptığı egzersizin koşu bandı ile yürüyüş olduğu, haftada 3-4 kez 

sıklıkta, 30 dakika ve daha az süre ile yaptığı ve en çok sağlıklı olmayı amaçladıkları saptanmıştır. 

Katılımcıların tanıtıcı bilgilerine göre benlik saygısı puanları incelendiğinde erkek olanların, üniversite 

ve üstü eğitime sahip olanların istatistiksel olarak önemli düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir 

(p<0.05). Yapılan egzersize yönelik karşılaştırmada egzersiz türünde yoga-pilates yapanların, yürüyüş 

yapanlara göre, 30 dakikadan fazla yapanların, 30 dakikadan az yapanlara göre benlik saygısı 

puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05).  

TARTIŞMA 

Pandemi nedeniyle zorunlu olarak artan inaktivasyon yaşamı tehdit edecek olumsuz sağlık sorunlarına 

gebe bir durumdur. Bu nedenle dış mekanda olduğu gibi bireylerin evlerinde, kendisine uygun bir 

egzersiz programını düzenli olarak uygulaması ayrı bir önem kazanmıştır. Evde egzersiz yapan 

bireylerin yaş ortalaması 29.12±8.79 ve BKI ortalaması 24.28±3.40’dir. Araştırma kapsamında egzersiz 

yapan bireylerin genç olduğu ve BKI’nin ‘normal’ sınırlar içinde olduğu görülmektedir. Bu durumun 

genç bireylerin teknolojik gelişimlerinin yüksek olması ile ev içinde egzersiz yapmayı kolaylaştıran 

dijital imkanları, ekipmanları iyi kullanmalarının ve düzenli egzersiz yapmanın sonucu olduğu 

söylenebilir. Evde egzersiz yapan bireylerin çoğunluğu erkek, evli, üniversite ve üstü eğitim düzeyinde 

ve kısmi zamanlı çalışma biçimine sahiptir. Bir çalışmada pandemi nedeniyle öğrencilerin düzenli 

fiziksel aktivite yapma oranının azaldığı, genel fiziksel inaktivite oranının arttığı ve fiziksel aktivite 

 Cooppersmith benlik saygısı ölçeği 

n  %  X̄ ± SS Test değeri/ p 

Cinsiyet  Kadın 53  46.5 61.35 ± 17.00 t=-2.244 

.027 Erkek 61 53.5 68.98 ± 18.98 

Medeni durum Evli 83 72.8 65.06 ± 19.00 t=-.358 

.721 Bekar 31 27.2 66.45 ± 16.99 

Eğitim durumu Lise ve altı 29 25.4 58.89 ± 15.99 t=-2.256 

.026 Üniversite ve üstü 85 74.6 67.67 ± 18.73 

Çalışma 

durumu 

Çalışmıyor ya da evden çalışıyor 45 39.5 61.86 ± 16.46  

F= 2.901 

0.059 

Kısmi zamanlı  61 53.5 69.11 ± 19.29 

Tam zamanlı 8 7.0 57.50 ± 17.49 

Egzersiz türü Yürüyüş  49 43.0 59.02 ± 17.23 

F= 4.265 

0.007 

Kardiyo (Zumba, Taibo) 22 19.3 66.72 ± 14.93 

Yoga-pilates 30 26.3 72.66 ± 20.07 

Diğer (Eliptik Bisiklet vb)  13 11.4 70.76 ± 17.54 

Egzersiz sıklığı  Haftada 1-2  18 15.8 63.30 ± 19.84 
F=1.286 

.281 
Haftada 3-4 56 49.1 65.00 ± 18.11 

Haftada 5 ve üzeri 40 35.1 71.55 ± 15.39 

Egzersiz süresi 30 dakikadan az 62 54.4 61.48 ± 17.81 t=2.976 

0.012 30 dakikadan fazla 52 45.6 70.15 ± 18.15 

Egzersiz yapma 

nedeni 

Sağlıklı olmak 48 42.1 62.58 ± 16.53 
 

F=2.370 

.074 

Kilo kontrolü sağlamak 43 37.7 69.48 ± 19.73 

İyi hissetmek 11 9.6 71.27 ± 17.14 

Diğer 12 10.5 57.00 ± 18.69 

Yaş min-max:  18-55 x̄ ± SS             29.12 ± 8.79 

BKI min-max:  17.58-37.20 x̄ ± SS              24.28 ± 3.40 
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yapmaya devam eden bireylerin ise ev içinde yapılabilecek egzersizlere yöneldikleri bildirilmiştir 

(Ercan ve Keklicek, 2020). Eğitim seviyesi arttıkça egzersiz yapma oranlarının artmakta olduğu, eğitim 

ile gelişen bakış açısının ve sağlıklı yaşam sürme isteğinin egzersiz yapma oranlarını olumlu etkilediği 

söylenebilir. 

Katılımcıların çoğunluğunun evde yaptığı egzersizin koşu bandı ile yürüyüş olduğu, haftada 3-4 kez 

sıklıkta, 30 dakika ve daha az süre ile yaptığı ve en çok sağlıklı olmayı amaçladıkları saptanmıştır. Özel 

spor salonlarına üye olan 658 kişinin katıldığı bir çalışmada üyelerin egzersizden beklentileri sağlıklı 

olmak, hareket etmek, stres atmak ve zayıflamak yönünde olduğu bildirilmiştir (Akça & Sunay, 2012). 

Pandemide egzersize yönelik bir çalışmada katılımcıların en çok yürüyüşü tercih ettiği bulunmuştur 

(Ercan ve Keklicek, 2020). Egzersizin psikolojik sağlamlıkla ilişkisine bakıldığında egzersiz yapan 

katılımcıların haftalık egzersiz yapma sıklıkları ile psikolojik sağlamlık puanları arasında pozitif bir 

korelasyon olduğu bildirilmiştir (Demir & Çiftçi, 2020). Egzersizin sıklığının ve süresinin artmasının 

hem fiziksel hem de ruhsal olarak olumlu etkileri arttırdığı ifade edilmekte olup (Caner ve ark., 2020), 

çalışma bulgularının literatürle uyumlu olduğu görülmektedir.  

Katılımcıların tanıtıcı bilgilerine göre benlik saygısı puanları incelendiğinde genel olarak katılımcıların 

benlik saygısının yüksek olduğu; erkek olanların, üniversite ve üstü eğitime sahip olanların istatistiksel 

olarak önemli düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Yapılan egzersize yönelik karşılaştırmada 

egzersiz türünde yoga-pilates yapanların, yürüyüş yapanlara göre; 30 dakikadan fazla yapanların, 30 

dakikadan az yapanlara göre benlik saygısı puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). Bir 

çalışmada fitness sporu ile ilgilenen sporcuların ortalama benlik saygısı düzeylerinin, yaş, medeni 

durum ve aylık gelir değişkenlerine göre pozitif yönde anlamlı farklılıklar gösterdiği saptanmıştır 

(Kırkbir, 2019). Obez bireylerle yapılan bir çalışmada ise BKİ kategorisine göre obezite arttıkça benlik 

saygısının azaldığı bulunmuştur (Hamurcu, 2014). Yapılan bir çalışmada üniversite öğrencilerin spor 

etkinliklerine katılımının bedenlerine ve kendilerine verdikleri değerin, bununla birlikte benlik 

saygılarının artmasını sağladığı bildirilmiştir (Turkay, 2020). Evde egzersiz yapmanın hareketsiz 

kalmak kadar pandeminin olumsuz etkileri ile baş etmeyi sağladığı düşünüldüğünde evde egzersiz yapan 

bireylerin süre arttıkça daha olumlu sonuçlar aldığı ve bu durumun benlik saygısını olumlu etkilediği 

söylenebilir. Ek olarak, yoga, plates gibi anaerobik egzersizlerin evde videolar ya da online üyelikler ile 

bir eğitmen veya sanal gruplarla yapılabilmesinin diğer gruplara göre fark yarattığı söylenebilir. 

SONUÇ 

Pandeminin getirdiği sorunlarla baş etmede egzersiz önemli bir ilaç olarak tanımlanmakta, değişen 

kısıtlar nedeniyle dış mekanlarda yapılamayan egzersizin evde yapılması tavsiye edilmektedir. Evde 

egzersiz yapan bireylerin BKI ortalamalarının ‘normal’ sınırlarda olması ve benlik saygısı puanlarının 

yüksek olması evde egzersiz yapmanın faydalarını ortaya koymaktadır. İnaktivitenin yarattığı sorunlar 

düşünüldüğünde bireylerin evde egzersiz yapması önemlidir. Örneklemi daha geniş olan, egzersiz 

yapmayan bireylerin de dahil edildiği ileri düzey çalışmaların yapılması önerilmektedir.  
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COMPARISON OF ENGLAND AND ITALY IN THE FIGHT AGAINST COVID 

 

Nicol VAN DAELE 
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ABSTRACT 

The Covid era has shaken every country deeply. It caused social, psychological, economic and political 

damages. States have taken and implemented various measures since the beginning of the process. In 

addition, the statements and directions of leaders and political figures have also had a significant impact 

on people. Whether people take the virus seriously has affected how far they follow the rules. 

This research compares the policies implemented by states in Italy and the UK, and also analyzes the 

discourses of prominent political leaders. 

The periods when the number of cases increased and decreased were compared. The health policies they 

chose, the policies of informing the public, the measures taken in the economic and social fields were 

evaluated in a holistic manner. The reasons for the increase or decrease in the number of cases, the 

effects of political figures on this issue and the current situation of the countries are compared. 

 

Keywords: COVID-19, UK, Italy, Policy 
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GOOD PRACTICE EXAMPLES OF PANDEMIC 

 

Talina KRÜGER 
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ABSTRACT 

This research focuses on Germany, Canada and Israel, which have been relatively successful in 

combating covid. Especially after the second peak period, the policies they implemented and the way 

they followed in the field of vaccination led these countries to come to the fore in the fight against 

COVID. In addition, the policies these countries followed in the process are an indicator of this. 

In this research, data on COVID of three countries were examined. Daily cases, monthly cases, daily 

deaths, and the number of patients recovered were analyzed. In addition, the number of hospitals, the 

number of doctors, and the number of beds and intensive care units were also included in the analysis. 

Not only the state health practices, but also the support and place of civil society on this issue are within 

the scope of the study and are evaluated as secondary. 

 

Keywords: Good practice, covid, pandemic 
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THE EFFECTS OF COVID-19 PANDEMIC ON THE MICRO-ECONOMY 

 

Caimile ADESINA 

Faculty of Economic and Commercial Sciences, University of Boumerdès, Boumerdès, Algeria 

 

ABSTRACT 

With the sudden rise in Covid-19 disease from Wuhan, Hubei province of China since December 2019, 

the whole world is facing the plight of massive transmission and loss of lives. To fights the perils of the 

disease the Indian government called for a complete lockdown in the country since March 24, 2020. The 

economic, political and cultural effects of COVID-19 were felt intensely. All the sectors were highly 

impacted due to the pandemic and lockdown, and microfinance sector is no exception to that. This study 

focuses on the impact of the pandemic and lockdown on the income, expenditure, savings, and loan 

repayment of the microfinance beneficiaries with a before and after approach. 

 

Keywords: Covid-19, Lockdown, Microfinance. 
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COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNİN ÇOCUKLARIN KAYGI, DEPRESYON VE 

ATILGANLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

 

İskender GÜLER 

AÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü (iskender.guler@amasya.edu.tr) 

Dr. Nihan OSMANAĞAOĞLU 

AÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü (nihan.osmanagaoglu@amasya.edu.tr) 

 

ÖZET 

Koronavirüs hastalığı (COVİD-19), SARS-COV2’den kaynaklanmakta, küresel halk sağlığı sorunu 

olarak potansiyel ölümcül bir hastalığın etkenini temsil etmektedir. Erken dönemlerde görülen kaygı ve 

depresyon farklı psikolojik problemler için de risk faktörü oluşturduğu gibi hayattan geri çekilme, 

günlük işlevselliğin bozulması ve düşük yaşam kalitesi gibi sorunlara da yol açabilmektedir. Bu 

araştırmada, Covid 19 pandemi sürecinin çocukların kaygı, depresyon ve atılganlık düzeylerine etkisinin 

belirlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlandı. 

Araştırmaya, ilkokul 3. sınıfında okuyan 8 yaşında 24 sağlıklı öğrenci gönüllü (aile onayı ile) katıldı. 

Verilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesinde Çocuklarda Revize Edilmiş Çocuk Anksiyete ve 

Depresyon Ölçeği ve Çocuklar İçin Atılganlık Envanteri kullanıldı. Çalışmanın ilk verileri farklı bir 

çalışmanın parçası olarak, Türkiye’deki ilk COVID-19 vakası henüz görülmediği 2020 yılını Mart ayı 

başında toplanmıştır. İkinci veriler ise COVID-19 vakalarının artmaya başladığı 2020 yılının Haziran 

ayında toplanmıştır.  

Tüm verilerin istatistiki değerlendirmelerinde; tanımlayıcı istatistik olarak ortalama, standart sapma, 

minimum ve maksimum değerlerinden, çıkarımsal istatistik olarak grupların ön test ve son test 

ortalamaları arasındaki farklar için Eşleştirilmiş Gruplarda t Testinden yararlanıldı. Yapılan 

değerlendirmelerden hareketle çocukların anksiyete ve atılganlık puanlarının COVİD 19 öncesi 26,73 

ve 16,30; sonrası 24,95 ve 15,75 olduğu tespit edildi. Covid 19 öncesi ve sonrası atılganlık ve anksiyete 

puanları arasında anlamlı bir fark (p>0,05) olmadığı gözlendi. 

Bu çalışma Covid 19 sürecinin çocukların anksiyete ve atılganlık düzeylerini etkilemediği sonucunu 

ortaya çıkarmıştır. Araştırmanın en güçlü yanı COVID-19 sürecinin öncesinde toplanmış bir veri 

grubunun, COVID-19 süreci devam ederken toplanan bir veri grubu ile karşılaştırılabilmiş olmasıdır. 

Fakat araştırmanın en zayıf tarafı, örneklemin 24 katılımcı ile sınırlı kalması olmuştur. Bu durumda, 

daha büyük bir örneklemde ortaya konabilecek bir etkinin, bu örneklem ile ortaya konamamış olması 

olasılığı da göz önünde bulundurulmalıdır.  

 

Anahtar kelimeler: Çocuklar, Covid-19, Atılganlık, Kaygı ve Depresyon. 

 

THE EFFECT OF THE COVID-19 PANDEMIC PROCESS ON CHILDREN'S ANXIETY, 

DEPRESSION AND ASSERTIVENESS LEVELS. 

 

ABSTRACT 

Coronavirus (COVID-19), stemming from SARS-COV2, is a potentially fatal disease as a global public 

health problem. The anxiety and depression seen in the early stages are risk factors for different 

psychological problems, as well as problems such as withdrawal from life, impairment of daily 

functionality and low quality of life. This study aimed to determine and evaluate the effect of the Covid-

19 pandemic process on children's anxiety, depression and assertiveness levels. 

The sample consisted of 24 healthy 8-year-old (3rd grade) students who voluntarily (with their families 

consent) participated in the study. We have used The Revised Child Anxiety and Depression Scale in 

Children and Assertiveness Inventory for Children for data collection. The first data was collected in 

March, 2020 before the first Covid-19 case was seen in Turkey. The second data set was collected in 

June, 2020 in which the Covid-19 cases were increasing in Turkey.  

Data was examined in terms of descriptive statistics, mean, standard deviation, minimum and maximum 

values. The paired groups t-test was used for the differences between the pre-test and post-test averages 

of the groups. Based on the evaluations made, the anxiety and assertiveness scores of the children before 
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COVID-19 were 26,73 and 16,30 respectively and after COVID-19 were 24.95 and 15.75. There was 

no significant difference (p> 0.05) between assertiveness and anxiety scores before and after Covid-19. 

This study revealed that the Covid 19 process did not affect children's anxiety and assertiveness levels. 

The strongest aspect of the study is that a data set collected before the COVID-19 process was compared 

with a data set collected while the COVID-19 process was ongoing. However, the limited sample size 

(24 participants) is the weakest part of this study. Therefore, the possibility that a significant effect of 

COVID-19 on assertive and anxiety that could be demonstrated in a larger sample should also be 

considered. 

 

Keywords: Children, Covid-19, Assertiveness, Anxiety and depression. 

 

GİRİŞ VE AMAÇ 

 

Koronavirüs hastalığı (COVİD-19), SARS-COV2’den kaynaklanmakta, küresel halk sağlığı sorunu 

olarak potansiyel ölümcül bir hastalığın etkenini temsil etmektedir. Çin’in Wuhan şehrindeki deniz 

ürünleri ve ıslak hayvan pazarına maruz kalan çok sayıda enfekte insan ve filogenetik analize 

dayanılarak, bu virüsün zoonotik kökenli olabileceği ileri sürülmektedir. COVID-19 hastalığı, hızlı 

yayılabilen salgın bir hastalık olup, hastalığın başlangıcında en sık görülen semptomlar ateş, öksürük ve 

yorgunluk olup, balgam, baş ağrısı, hemoptizi, ishal, dispne ve lenfopeni diğer semptomlar arasındadır 

(Ataoğlu, 2020; Önyılmaz 2020). Yayılımı önlemek için etkileşimi azaltma gibi ivedi önlemler alınması 

gerektiği bildirilmektedir. Bunun için yavaş yayılım ile tıbbi yardım ve gelişmelerin insanlığa yardımda 

önemli olabileceği belirtilmiştir. Fekal oral yayılım, yüzeylerde ve çevrede bulunma durumu, seyahat 

kısıtlamasının etkinliği, tedavi seçenekleri, hastalığın klinik seyri ve steroid tedavisi gibi pek çok konuda 

belirsizlikler olduğu belirtilmiştir (Önyılmaz 2020). 

Kaygı ve depresyon çocukluk döneminde sıklıkla görülebilen psikolojik problemlerden biridir (Kessler 

ve ark., 2005). Kaygı bir kişinin tehlike anında kendini koruması için gerekli adaptif mekanizmaları 

ortaya çıkarabileceği gibi, patolojik boyutlarda da görülebilir. Benzer şekilde depresyon da kompleks 

problemlerin çözümü için adaptif bir süreç olabileceği gibi, psikopatolojik boyutlara da ulaşabilir. Erken 

dönemlerde görülen kaygı ve depresyon farklı psikolojik problemler için de risk faktörü oluşturduğu 

gibi hayattan geri çekilme, günlük işlevselliğin bozulması ve düşük yaşam kalitesi gibi sorunlara da yol 

açabilmektedir (Costello ve ark., 2003; Kessler ve ark., 2009). 

Atılganlık, bireylerin kendi haklarını korumada duygu, düşünce ve inançlarını doğrudan, dürüst ve 

uygun yollarla başkalarının haklarını gözeterek ortaya koyma biçimi olup; bir bireyin başka birey veya 

bireylerle olan ilişkilerinde sağlıklı katılım için temel öğedir. Atılganlık, sosyal iletişim ve etkileşim 

kurmadaki en etkin ve sağlıklı davranış biçimi olarak nitelendirilmektedir. Atılgan bireyler etkin ve 

sağlıklı bir biçimde dinleyerek, değerlendirerek, tartışarak başkalarında iş birliği içinde olma isteği 

uyandırır (Arslantaş ve ark., 2013).  

Yaşam için gerekli olan birçok alışkanlığın ve gelişimin temelini, çocukluk dönemi oluşturmaktadır. 

Çocuklar gelişmek için sevgiye, ilgiye, eğlenmeye ve oyun oynamaya ihtiyaç duyarlar. Çocukların 

sorumluluk alması, başkalarıyla iş birliği yapması, hoşgörülü davranması, adil olması ve öğrenmeye 

ihtiyaç duyması eğitimle sağlanmaktadır. Sosyal bir ortamda; paylaşmayı ve sorumluluk almayı, 

özgüven kazandırmayı, grup bilinci ve birlikte hareket edebilme yetisini, kendine güven ve ifade 

yeteneğini, yeteneklerinin farkına varabilmeyi ve paylaşımcı olabilmeyi kazandırma gibi özelliklerin 

çoğunu içinde barındıran hareket eğitimi uygulama çalışmalarının arttırılması büyük önem taşımaktadır. 

Çocukların çocukluk döneminden itibaren güvenebileceği, saygı duyulabileceği, kendini ifade 

edebileceği ve ait olduğunu hissedebileceği güvenli bir ortamda yapılacak eğitimi çalışmalarıyla 

sağlanacak olan aktif yaşam şekli kazandırmanın hem sağlıklı hem de mutlu bir toplumun 

oluşturulmasında önemli bir adım olduğu düşünülmektedir. Hareket ve oyun eğitimi gibi çeşitli eğitim 

programlarının çocuğun fiziksel-fizyolojik, bilişsel (kognitif), duyusal ve hareket (devinim) gelişiminde 
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istendik tür etkiler oluşturabileceği bilinen ve beklenen bir olgu olup; okul öncesi ve ilkokul çağlarındaki 

çocuklar için hareketi keşfetme ve öğrenmenin etkili bir aracıdır. Benzer şekilde kaygı ve depresyon 

belirtilerinin azaltılmasında da hareket ve spor önemli bir etkendir. Çocukların hareket edebilme ve oyun 

oynama istekleri kısa sürede ve etkin öğrenebilme imkanı sağladığı gibi bu özelliklerine bağlı kalıcı 

öğrenme de gerçekleştirirler. Hareketlerine ne kadar çok duyusal uyaranlar eklerlerse ilişkilendirme ve 

etkin öğrenme düzeyleri o kadar artar. Hareket programları yoluyla çocuğun alan kavramı, boyutsal yön 

belirleme, dokunsal beden farkındalığı ve mekansal oryantasyon gibi koordinatif yetenekleri gelişerek 

akademik ve entelektüel yetilerin gelişmesinin zemini oluşturulur (Akçınlı Yurdakul ve ark., 2012; 

Gallahue ve ark., 2014; Garn ve Byra, 2002; Gökmen ve ark, 1995; Özer ve Özer, 2000). Oysa Covid 

19 pandemi süreciyle bu imkanlardan yoksun kalan çocukların kaygı ve depresyon yaşayabileceği 

olasılığı önemli bir konu olarak dikkati çekmektedir. Çocuklarla yapılan araştırmalar eğitim faaliyetleri, 

fiziksel egzersiz ve aktivitelerin kaygı ve depresyon semptomlarını azalttığını ve yaşam kalitesini 

yükselttiğini göstermektedir (Newman ve Motta, 2007, Krauss ve ark., 2012). 

Bu araştırmanın amacı, çocuklarda Covid 19 pandemi sürecinin kaygı, depresyon ve atılganlık 

gelişimine etkilerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. 

 

YÖNTEM 

 

Araştırma, Amasya 75. Yıl İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Beyazıt İlkokulu öğrencilerinde 

gerçekleştirildi. Ön test uygulaması Mart 2020 (Covid 19 karantina öncesi) içerisinde yapılmıştı. Son 

test uygulamaları, 20 Mayıs-20 Haziran 2020 tarihlerinde e-mail üzerinden velilerden çocuklarına 

anketleri doldurtmaları istendi. Etik kurul onayı, uygulanacak çalışma programı, test ve istatistiki 

değerlendirmeler aşağıda ayrıntılı şekilde açıklanmaktadır:  

1. Etik Kurul Onayı 

Araştırmaya ilişkin etik kurul onayı Amasya Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulunun 11 Haziran 2020 tarihli 7 nolu toplantısında ve 39 nolu kararıyla alındı. 

2. Araştırma Grubu 

Araştırmada yapılması planlanan analizler göz önüne alınarak örneklem büyüklüğünü belirlemek adına 

G Power (Güç Analizi) programı ile gerekli analizler yapıldı. Katılımcıların uygulamadan önce ve 

sonraki değerleri karşılaştırıldığında yapılan ölçümler arasında anlamlı bir fark bulabilmek için α= 0.05, 

1-β= 0.80, d=0.5 iken grupta olması gereken katılımcı sayısı 85 olarak belirlendi. Araştırmanın kısa 

süren bir boylamsal çalışma olması ve katılımcı kaybı riski yaşanma olasılığı 8-9 yaşlarında toplam 84 

(42 erkek ve 42 kız) sağlıklı öğrencinin katılımı belirlendi. Çalışmaya katılan 84 (42 erkek, 42 kız) 

araştırma grubu öğrencilerine çalışmanın başlangıcında ön testler yapıldı ve Covid 19 Pandemi süreci 

içerisinde ve eğitim öğretim sonunda öğrencilerden yeterli katılım sağlanamadığından ancak 24 (16 

erkek,8 kız) öğrenciye son testler yapılabildi. Araştırmaya katılan denekler için gereken izinler Amasya 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve katılımcıların 18 yaş altı olması sebebiyle her öğrenci 

ebeveyn/velilerinden ayrı ayrı alındı. Bununla birlikte velilerden de e-mail yoluyla çocuklara ilişkin 

demografik bilgi formunu doldurmaları talep edildi. 

3. Verilerin Toplanması 

Araştırma grubuna ilişkin olarak covid 19 pandemi süreci ile çocuklarda kaygi, depresyon ve atilganlik 

gelişim ilişki ve yönlerinin belirlenebilmesi açısından aşağıda özellikleri açıklanan Çocuklarda Revize 

Edilmiş Çocuk Anksiyete ve Depresyon Ölçeği ve Çocuklar İçin Atılganlık Envanteri uygulandı. 

Anketler; ön test için öğrencilerle yüz yüze sınıflarda gerçekleştirildi, son testler için ise e-mail yoluyla 

öğrenci velilerine gönderilerek çocuklarına doldurtmaları ve tekrar tarafımıza göndermeleri istendi. 

- Revize Edilmiş Çocuk Anksiyete ve Depresyon Ölçeği: 8-17 yaş arası çocuk ve ergenler için 

kullanılan bu ölçek 47 maddeden oluşur ve 4 derecelik likert-tipi (0 =asla, 1 = bazen, 2 = sık sık ve 3 = 

daima) bir ölçek ile puanlanır. Revize Edilmiş Çocuk Anksiyete ve Depresyon ölçeği Chorpita ve ark. 
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(2000) tarafından geliştirilmiştir. Görmez ve ark. (2017) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ölçeğin ayrılık 

kaygısı (7 madde), genel kaygı (6 madde), panik bozukluk (9 madde), spesifik fobi (9 madde), obsessif-

kompulsif bozukluk (6 madde), majör depresyon (10 madde) olmak üzere 6 alt testi vardır. Türkçe’ye 

uyarlanan ölçeğin güvenirlik katsayısı .95 iken her bir alt test için yapılan analizler sonucu güvenirlik 

katsayısı .75 ve .86 arasındadır (Görmez ve ark., 2017). 

- Çocuklar İçin Atılganlık Envanteri: Envanter, Topukçu (1982) tarafından geliştirilmiş olup, 

envanterdeki cümlelerin hammaddeleri Ankara’nın Bala ilçesindeki ilkokul öğrencileri ve 

öğretmenleriyle yapılan görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Envanterde çocuğun okulda, evde ve 

çevresinde gösterdiği veya gösterebileceği davranışlarla ilgili 45 cümle bulunmaktadır. Öğrenci her 

cümle için “Evet” veya “Hayır” seçeneklerinden birini işaretleyebilmektedir. Bir öğrencinin 

envanterden aldığı atılganlık puanı 4, 9, 13, 18, 22, 27, 31, 36, 40 ve 45 numaralı cümlelerin “evet” 

cevabına ve diğer cümlelerin de “hayır” cevaplarına 1’er puan verilerek hesaplanmaktadır. Bu durumda 

bir öğrencinin envanterden alabileceği en yüksek atılganlık puanı 45, en düşük puan ise 14 olmaktadır. 

Atılganlık envanterinin geçerliliği .74 olarak, güvenirliği ise .80 olarak saptanmıştır (Kılınç, 2011). 

4. İstatistiksel Değerlendirme 

Tüm datalara ilişkin verilerin istatistiki değerlendirmelerinde; tanımlayıcı istatistik olarak ortalama, 

standart sapma, minimum ve maksimum değerleri ile çıkarımsal istatistik olarak çocukların anksiyete 

ve atılganlık ön test ve son test ortalamaları arasındaki farklar için Eşleştirilmiş Gruplarda t Testi yapıldı. 

 

BULGULAR 

 

Araştırmaya ilişkin bulgular aşağıdaki tablolarda sunuldu: 

 

Tablo 1. Araştırma grubunun kişisel özellikleri 

Değişkenler n X±Sd Minimum Maksimum 

Yaş (yıl) 24 8,00±0,00 8 8 

Anksiyete ön test (puan) 22 26,73±11,54 2 53 

Anksiyete son test puan) 22 24,95±15,10 1 70 

Atılganlık ön test (puan) 24 16,30±6,36 10 33 

Atılganlık son test puan) 24 15,75±6,56 9 37 

 

8 yaşındaki ilkokul çocuklarının COVİD 19 öncesi ve sonrası anksiyete ve atılganlık puanları, adı geçen 

sıraya göre, 26,73 ve 16,30; 24,95 ve 15,75 olarak tespit edildi (Tablo 1). 

 

Tablo 2. Araştırma grubunun COVİD 19 öncesi ve sonrası atılganlık düzeyleri dağılımı 

 

Değişkenler 

 

n 

Atılganlık Düzeyi  

P  COVİT 19 öncesi 

X±Sd 

COVİT 19 sonrası 

X±Sd 

Anksiyete (puan) 22 26,73±11,54 24,95±15,10 0,69 

Atılganlık (puan) 24 16,30±6,36 15,75±6,56 0,78 

*p<0,05; **p<0,01 

Tablo 2 değerlendirildiğinde çocukların COVİD 19 öncesi ve sonrası anksiyete ve atılganlık puanları 

arasında anlamlı bir fark (p>0,05) olmadığı gözlendi. 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

 

Türk Milli Eğitiminin temel amaçlarından birisi, Türk Milleti’nin tüm fertlerini beden, zihin, ahlak, ruh 

ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel 

düşünme gücüne sahip, üretici ve verimli kişiler olarak yetiştirmektir (Küçükahmet, 1997). Modern 

toplumun eleştirici ve üretici, yeni buluşlar ve keşifler yapan ve toplumsal değişmeyi başlatmayı isteyen 
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bireylere gereksinimi vardır. Kuşkusuz ki kendisini sürekli yenileyebilen bireylerin yetişebilmesinde 

okullarda verilen etkili eğitimin önemi tartışılamaz. Bunun için eğitim sisteminin kendisini yeniliklere 

uyarlaması gerekmektedir (Tezcan, 1997). Ancak, Covid 19 pandemi süreci okullarda verilen etkili 

eğitimle kendisini sürekli yenileyebilecek bireylerin yetişebilmesini engellemiştir. Çünkü, evde kalma 

süresi uzadıkça fiziksel olarak aktif kalmak adına zorluk oluşturmaktadır. Düşük fiziksel aktivite 

bireylerin sağlık ve yaşam kaliteleri üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO), tüm küçük çocukların en az 60 dakikasını orta ve şiddetli yoğunlukta olan her yoğunlukta çeşitli 

fiziksel aktiviteleri içeren günde en az 180 dk geçirmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Tüm çocuklar 

ve ergenlerin de günde en az 60 dk olmak üzere haftada en az 3 gün kas ve kemikleri güçlendiren 

aktiviteleri içeren orta veya şiddetli yoğunlukta fiziksel aktivite yapmaları gerektiğini önermektedir. 

Hatta günlük 60 dakikadan fazla fiziksel aktivite yapmaları, ek sağlık yararları sağlayacaktır 

denmektedir. Yetişkinleri için ise, haftada 150 dk’lık normal düzeyde veya 75 dk’lık yüksek düzeyde 

fiziksel aktivite ya da her ikisinin birlikte yapılmasını önermektedir. Ek sağlık yararları için ise, orta 

yoğunluktaki fiziksel aktivitelerini haftada 300 dakikaya veya eşdeğerine çıkarmaları gerektiğini salık 

vermektedir (WHO, 2021). Bu dönemde televizyon veya internet gibi medya iletişim araçlarından 

egzersiz programları takip edilebilir, ev içerisinde veya bahçede yürümek aktif kalmaya yardımcı 

olabilir ve oturmak yerine mümkün olduğunca ayakta durmak hareketsiz kalınan zamanın azaltılmasını 

sağlayan önlemler olarak uygulanabilir. 

Covid-19 pandemi sürecinde ev karantinasında fiziksel aktivite düzeyinin yaşam kalitesine etkisinin 

araştırıldığı bir araştırmada, yüksek yaşam standartlarının ve gelişen teknoloji ile ilişkili olarak fiziksel 

aktivitem düzeyinin düşmesi, sedanter yaşam tarzının yaygınlaşması ve fiziksel hareketsizliğin birçok 

hastalığı tetiklediği tespit edilmiştir. Ayrıca, WHO’nun pandemi sürecini başlatmasıyla birlikte dünya 

genelinde sağlıklı bireylerin evlerinde kalmaları istenmiş, uzun süre evde kalan bireylerin fiziksel olarak 

aktif kalmak için önemli zorluklar yaşadıkları vurgulanmıştır. Düşük fiziksel aktivite bireylerin sağlık 

ve yaşam kaliteleri üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Kendi kendine karantinada kalmayla 

birlikte pandemi haberleri de ek stres kaynağı oluşturabilmekte ve tüm bireylerin ruh sağlığı olumsuz 

etkilenebilmektedir (Tural, 2020). Depresif belirtileri olan kadınlarda fiziksel aktivite, yürüme ve yaşam 

kalitesinin araştırıldığı diğer bir çalışmada, kadınların yaptığı yüksek düzeylerdeki fiziksel aktivite ve 

yürüyüşün daha iyi yaşam kalitesiyle ilişkili olduğu, yeterli fiziksel aktivite ya da yürüyüş yapan 

kadınların fiziksel fonksiyon, vitalite ve sosyal işlevsellik ile güçlü ilişki içinde oldukları ifade edilmiştir 

(Heesch ve ark., 2015). Bu çalışmada, bu görüş ve düşünceyi destekleyebilecek sonuca ulaşılamasa ve 

pandemi sürecinde evde kalan çocukların kaygı ve atılganlık düzeylerinde bir değişme olmasa da, uzun 

süre evde kalan ve düşük fiziksel aktivitede bulunan bireylerin fiziksel sağlık ve yaşam kaliteleri 

üzerinde olumsuz etkileri yaşadıkları gerçeğini değiştirmemektedir. 

Düzenli fiziksel aktivitenin, günlerin rutin bir davranışa dönüştürülmesine yardımcı olabilekte, aile ve 

arkadaşlarla iletişim halinde kalmanın bir yolu sayılabilmektedir. Aynı zamanda, genel duyguları 

iyileştirmek, depresyon riskini azaltmak, bilişsel gerileme ve bunamanın başlangıcını geciktirmek adına 

ruh sağlığı için de iyi gelmektedir (WHO, 2021). Okullarda gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetleri, 

beden eğitimi ve spor dersleri ve etkinlikleri tüm öğrencilere; işbirliği içerisinde çalışma ve birlikte 

davranma alışkanlığı edinebilme, kedine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme, dostça 

oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve haksızlığın karşısında 

olabilme, görev ve sorumluluk alma, liderlere uyma ve liderlik yapabilme, demokratik hayatın 

gerektirdiği tavır ve alışkanlıklar edinebilme gibi davranışları (Yıldıran ve Yetim 1996) kazandırmayı 

amaç edinmiştir. Bu amaçların yerine getirilmesi ve kazandırılması, aynı zamanda çocukların kaygı 

bozukluğu ve depresyon gibi rahatsızlıklarını ortadan kaldırabilir, atılgan davranışlarını da geliştirebilir 

(Chorpita et al, 2000). Covıd-19 sürecinde uzaktan öğretme süreci ile ilgili ilk ve ortaöğretim 

öğrencilerinin algıları ve duygularına yönelik bir analiz çalışmasında, pandemi sürecinde öğrencilerin 
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yalnızca %36,4’ünün çevrimiçi öğretim sürecinde öğrenmeyi gerçekleştirebildikleri, bu oranın 

ilkokuldan liseye doğru ciddi bir düşüş göstermekte olduğu bildirilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin “zevk, 

kaygı, yalnızlık ve sıkılma” duyguları öğrenme algılarına göre analiz edilmiş, öğrencilerin öğrenmeyi 

gerçekleştirdikçe süreçten de zevk aldıkları saptanmış, uzaktan öğretim sürecinde öğrencilerin süreçten 

zevk almalarının sağlanması gerektiği, zevk almalarının sağlanmasının da ancak öğrencilerin sürece 

etkin katılımı ile gerçekleştirilebileceği vurgusu yapılmıştır (Orhan ve ark., 2021). Dolayısıyla, 

ilköğretim okullarında beden eğitimi ve spor dersleri ve faaliyetlerine gereken önem verildiğinde, 

çocukların atılganlık özelliklerinin gelişimi de sağlanabilir (Topukçu 1982). Verilen tüm bilgi ve 

görüşlere karşın, bu çalışmada ulaşılan sonuçlar yukarıda bildirilen durumları yansıtmamakta, 

çocukların COVİD 19 öncesi ve sonrası anksiyete ve atılganlık puanları arasında anlamlı bir fark 

(p>0,05) olmadığı görülmektedir (Tablo 2). 

Sonuç olarak, bu çalışmada Covid 19 sürecinin çocukların anksiyete ve atılganlık düzeylerini 

etkilemediği görüldü. Ancak daha fazla denek grubuyla çalışılmasında yarar olduğu kanısına varıldı. 
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ABSTRACT 

COVID-19 pandemic has affected the food and beverage sector as it affected many sectors and became 

a crisis. A study was carried out to learn how food and beverage businesses were affected by this crisis 

and the attitudes and behaviors of businesses in this process were determined. In this context, it aimed 

to show how businesses can take measures in a possible similar crisis in the future by examining the 

changes they made to overcome this crisis. 

In this study, first of all, it was explained the comprehensiveness of the food and beverage industry and 

businesses, and it was shown what this term included. Then, it was mentioned how the Covid-19 

pandemic affected humanity and therefore many sectors, including the food and beverage industry. 

Finally, the data obtained from the one-on-one interviews with the people in the field were examined, 

and based on the results, more fundamental solutions were developed for possible future crises. 

 

Keywords: Covid-19 Pandemic, Food, and Beverage Industry, Crisis 

 

INTRODUCTION  

The sudden emergence of the COVID-19 virus and the devastating respiratory disease caused by it in 

late 2019, in Wuhan, China made an enormous impact on humanity as a whole. In all aspects of society, 

especially the industry which is so crucial in our globalized modern society, that it is commonly stated 

by historians as “the sole thing that caused the vast difference between humanity and the previous 

generations” got hit the hardest. Some industries got devastated by the virus on an even worse scale 

and the hospitality industry is, without a doubt, got affected by COVID-19 pandemy in a hard way, in 

fact, according to many researches, it took the hardest hit by far, losing 48% of its payrolls and having 

more than 500% increase of unemployment (Dvorkin, 2020; Lin et al., 2016). 

The food and beverage industry is a subsector of hospitality. Lockdowns and limitations for food and 

beverage establishments by goverments and customer's decision to limit their social eating habits 

created crisis for the sector, all over the world (Dunn et al., 2020). 

This project aimed to examine the effects of the COVID-19 pandemic on the food and beverage 

industry and the reasons behind these effects, and to examine the kinds of control measures taken by 

businesses and higher organizations according to previous studies. Besides this, it is aimed to learn the 

things businesses have to change in order to overcome this crisis and how they cope with it. 

Through this study, what is learned from this crisis was figured out and summarized, and that would 

be a guide for possible crisis situations in the future for reducing the number of damaged businesses.  

MATERIALS AND METHODS  

In this study, a qualitative method was used and interviews were made with restaurants, cafes, and 

hotels hence the businesses in the food and beverage sector (Bucak and Yiğit, 2020; Özhasar, 2019). 

The interviews were made with the chiefs or managers of the businesses either face-to-face or over the 

phone. For the interview, questions related to learning the attitudes of businesses and the measures they 

take in this crisis period were prepared, and the opinions obtained from the total of the literature 

readings made in the preparation of the questions were also effective. These questions are given below. 

1- What is your business type? 

2- Did you have any measures or action plans for this kind of crisis? If there is, what are these? 
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3- What methods have you used to control the crisis? 

4- What kind of a problem did you have economically during the crisis? 

5- What kind of changes have you done to the menu? 

6- Have you made any changes in the style of service? 

7- How did you maintain the price balance in order to survive with the changes made in this process - 

menu, production, etc.? 

8- How do you see the course of your business according to your pre-crisis situation? 

9- How did the expectations of customers change? Do you have any work towards these expectations? 

10- What lasting changes do you think this crisis caused in the food and beverage industry  

11- What are your plans for post-crisis? 

12- Have you received any support from the state to survive in this process? What kind of support 

would you like to see? 

Reasoning for the Questions 

To prepare interview questions, a widespread literature review and analysis were done to determine 

what was important and relevant while being general enough to be asked as a question in interviews. 

Under this title how each question ended up in the interviews and reasoning for them was explained: 

Previous Measurements and Action Plans 

One of the main objectives of the study was to determine how effective the previous action plans and 

measurements have proven wrong or correct and to open a new path for the future of crisis planning 

by taking lessons from this sudden and long crisis period, thus “Did you have any measures or action 

plans for this kind of crisis? If there is, what these are?” asked as the first question on interviews.  

Used Methods to Control the Crisis 

Although this question seems almost identical and thus, unnecessary at first, “What methods have you 

used to control the crisis?” asked as a question to learn if the previous measurements and action plans 

were used properly as planned or not to measure the effectiveness of said plans properly and to learn 

if businesses used other methods outside of their plans. 

Economic Problems during the Crisis 

Since the food and drink industry businesses like restaurants are prioritized as the main interview 

targets are completely profit-driven, like most of the businesses. The question “What kind of a problem 

did you have economically during the crisis?” was asked in the interviews because it was one of the 

key reasons for the research to determine the significance and importance of the economic effects of 

the COVID-19 crisis. 

Changes on Menu Items and Ingredients 

Since focus targets were mostly the restaurants, research wanted to find out how the crisis situation 

impacted the quality and usage quantity of the menu items and ingredients and how much they 

impacted the menu prices thus the question  “What kind of changes have you done to the menu?” asked 

on interviews.  

Changes on Service Styles 

According to literature analysis and also overall observations, most of the businesses that are still 

standing despite the COVID-19 crisis, changed their service style swiftly to take-out and home 

delivery, the rest who could not adapt to it mostly suffered massive economical backlash most of the 

time. To learn how interview targets changed their service style or adapted to the crisis situation in 

some other way we could not observe. “Have you made any changes in the style of service?” asked on 

interviews. 
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Maintaining the Price Balance 

Since economic hardships are almost impossible to avoid in a crisis like that under normal 

circumstances, to learn how restaurants maintained the price balance of their menus and recipes to 

avoid more harm on their profit margin or maybe, even gain profit from the crisis “How did you 

maintain the price balance to survive with the changes made in this process - menu, production, etc.?” 

asked on interviews. 

Pre-Crisis 

To compare the pre-crisis situation and the current crisis situation to evaluate the damage and harm the 

crisis caused is one of the key reasons of research so of course, “How do you see the course of your 

business according to your pre-crisis situation?” asked on interviews for that reason. 

Changing Expectations 

Since the food and drink industry is a competitive, customer-based one, learning how the expectations 

of the customers changed is one of the keys to the betterment of businesses in this crisis. Thus, “How 

did the expectations of customers change? Do you have any work towards these expectations?” asked 

to learn are restaurants thinking the same way and working on it. 

Hypothetically Permanent Changes 

Of course, it is common sense even the least affected businesses had some changes in their business 

due to government regulations or just to adapt to the crisis environment but changes mostly came from 

the businesses' own decisions and will. “What lasting changes do you think this crisis caused in the 

food and beverage industry?” asked on interviews. The reason for asking this question was to learn if 

these manual changes were found to be so effective even outside of the crisis environment and would 

be permanent even after the end of the crisis or vice-versa. 

Plans for the Post-Crisis 

Since this massive crisis affected businesses more than anything before, it is safe to assume it will 

affect the future even after its end. knowing what businesses expect for the future and what are their 

plans for the future of their businesses and the industry is one of the key reasons of this research thus 

“What are your plans for post-crisis?” asked on interviews. 

State Support and Regulations 

List of state regulations and support conditions regularly announced and improved throughout the 

timeline of  COVID-19 crisis to the public but having assumptions purely based on government 

announcements would be flawed so “Have you received any support from the state to survive in this 

process? What kind of support would you like to see?” asked to the target businesses to learn how the 

process of this promised support went and also, wanted to learn if they had any other regulations that 

missed the public eye. 

RESULTS and DISCUSSION  

In this section, the data obtained as a result of the surveys and interviews conducted with 16 different 

businesses operating in the food and beverage industry were evaluated. The results were given and 

discussed. 

Among the businesses that accepted to participate in the study, four were cafes, four were hotels, and 

eight were restaurants (Table 1). An almost equal number of different types of businesses were asked 

to participate in the research, although as many restaurants as the other businesses combined responded 

to the request. From this alone, it can be inferred that the medium-size businesses, restaurants, suffered 

more from the crisis. However, this will be addressed in more detail in future questions and answers. 
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Table 1: Business Type 

 

 
Number of Businesses Percentage (%) 

Restaurant 8 50 

Café 4 25 

Hotel 4 25 

Total 16 100 

 

 In the second question, the participants were asked whether they have taken any precautions against 

such crises before or prepared an action plan against such crises (Table 2). One business chose not to 

answer the question, 11 businesses declared that they never received an important plan and were caught 

completely unprepared, two of these businesses stated that they are now taking both long and short-

term measures and preparing action plans, these two businesses were one café and restaurant business. 

The remaining 5 businesses stated that they took precautions or made plans in advance.      

Table 2: Previous Measurements and Action Plans 

Answers Number of  

Businesses 

Percentage 

(%) 

We didn't have a plan 11 68,75 

We had a plan 5 31,25 

Total 16 100 

 

These measures and plans are as follows; 

Staff were pre-trained on social distance and food safety: 2 

(One of the businesses that gave this answer was a hotel and the other was a cafe, the hotel in 

question was also the only hotel business that stated that it took any precautions.) 

There were plans entirely to economically mitigate crisis damage: 1 (Restaurant) 

There was infrastructure for the transition to service to homes: 1 (Restaurant) 

Backlog set aside for use in times of crisis: 2 (One of the businesses that gave this answer was a 

restaurant and the other was a cafe business.) 

From these responses, it can be deduced that most of the industry was either too optimistic or 

underestimated the prospect of a crisis, as predicted prior to the COVID-19 crisis. A small number of 

enterprises that took action, on the other hand, mostly completely took economic measures or tried to 

reduce the economic damage that may come. The number of enterprises that take importance on issues 

such as personnel training, social distance, hygiene, and aim to ensure business continuity during the 

crisis has remained weak compared to the previously mentioned enterprises. The number of enterprises 

that did not have any plans or measures before, but took lessons from the crisis and initiated forward-

looking plans and measures remained lower than expected. In addition, the number of hotels that have 

taken measures remained low compared to cafes and restaurants. 

In the third question, “What methods did you use to keep the crisis under control?” The answers to this 

question were more varied than expected, but unfortunately, the majority of the answers were 

dominated by “We reduced the number of personnel” with six answers. After that, answers about 

hygiene and social distance came with four answers each, followed by stock control with three answers. 
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The remaining answers were a wide variety of alternatives given only once or twice. In this section, 

these answers were also mentioned one by one (Table 3).  

Three hotels answered this question, one of whom declared that they kept the crisis under control by 

avoiding possible contamination and ensuring the continuity of the business, paying as much attention 

as possible to social distancing among all employees and of course among the customers. In addition, 

the other hotel stated that they use the method of serving food in closed boxes on top of these. The 

third hotel business replied that its employees were given detailed training on the crisis and that the 

existing rules were hardened or stretched according to the situation. 

Table 3: Used Methods to Control the Crisis 

Methods 
Number of  Answers Percentage (%) 

Social Distance 4 25 

Personnel and supplier 

tracking 

1 6,25 

Reducing the number of 

personnel 

7 37,5 

Training for staff 1 6,25 

Price increase on menu 1 6,25 

Reducing variety in the 

menu 

1 6,25 

Make promotion 2 12,5 

Stock control 3 18,75 

Business policy change 1 6,25 

Service Style change 1 6,25 

Going out of the industry 1 6,25 

Hygiene 4 25 

 

A total of four cafes answered our question. Three of these cafes stated that they fired staff, one of 

these two cafes stated that they fired more than half of their employees and that they did not experience 

any difficulties as the customer capacity decreased by the same rate. The other cafe stated that he 

started to work in order to cut costs instead of the employees he fired, and because this business is also 

a small business, this method reduced the economic impact of the crisis to a great extent. Two cafes 

stated that they stand out with hygiene by placing disinfectants in visible places. Only one business 

stated that they started to generate additional income for the cafe by selling non-food products such as 

masks, disinfectants, and basic foods. 

A total of eight restaurants answered our question, half of these restaurants said they resorted to firing 

staff. The most varied answers came from restaurants. Three restaurants stated that they changed their 

stock control methods and made them stricter, one of whom said they completely eliminated storage 

and resorted to daily shopping. One restaurant stated that they directly increased the menu prices, one 

restaurant reduced the variety in the menu instead of increasing prices, the other stated that the 

operating policy was completely changed and switched to the “price-performance” method instead of 

“not compromising on quality”. Only one of the restaurants stated that they changed the service method 

completely and switched to service by delivery. The two restaurants said they were trying to attract 

customers with various promotions. One restaurant stated that he had trained his entire team from the 

beginning about working in times of crisis. 
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Only one restaurant stood out with the high number and variety of measures it took to contain the crisis, 

these were; 

   ‘’We paid attention to wearing a mask, having distance, and following hygiene (mask, distance, and 

hygiene rule) for staff and incoming guests and restructured the restaurant in this way. 

-Staff have been warned and followed to pay attention to their distance by providing maximum 

attention in the kitchen. 

- A warning was given to change the mask every 2 hours and it was followed up. 

-The kitchen and the general hall are frequently ventilated at specified periods. 

- While the personnel entered the workplace, the temperature measurement was checked and these 

were kept in daily forms. 

- A separate form was created in the family of the personnel and their health status was noted weekly. 

-Disinfectant dispensers were placed at many points in the kitchen and general hall, and their controls 

were provided and noted. 

- It was ensured that each employee and supplier coming from outside was taken inside by using shoe 

covers, bonnets, temperature measurement, and hand disinfectants. 

-Separate sections were created for raw meat & fish, vegetables & fruits and soft drinks in the kitchen 

purchasing section for suppliers, and they were sterilized before being stocked and noted.’’ 

In general terms, this was our question with the most varied and highest number of different answers. 

From this, we can deduce that even though the vast majority of businesses were caught unprepared for 

the crisis, none of them gave up easily and tried to save their business by any means they could. 

Especially since restaurants are the most diverse businesses in terms of business size, we can say that 

the most different methods came from here. However, unfortunately, despite the prohibitions of 

dismissing personnel, we also see that firing personnel is the most popular method of struggle among 

all business types and the regulations on this issue remained meaningless. 

 In the fourth question, we asked how businesses were affected economically during the crisis (Table 

4). 14 of the 15 businesses that answered our question stated that they experienced a loss of income. 

Only one business stated that they did not experience a big loss in revenue and doing even better than 

before, this business was a large hotel business. In addition to the loss of income, 3 businesses stated 

that they now had difficulties in paying rent, salary, invoices, and taxes, while 2 businesses reported 

that they experienced a huge decrease in cash flow, and this caused difficulties because they mostly 

switched to online sales, and these two businesses complained about the commission charged by 

mobile applications. In addition, 4 businesses stated that they lost their personnel in the management 

team due to economic problems. 

Table 4: Economic Problems during the Crisis 

 
Number of  Business Percentage (%) 

Loss of income 14 93,33 

Loss of staff 4 26,66 

Difficulty in paying rent-

invoices-tax 
3 20 

Decrease in hot money 

inflow 
2 13,33 
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 Our fifth question was “Have you changed the menu content and ingredients?” Of the 15 businesses 

that answered this question, 12 answered yes and 3 answered no. Two of the businesses that answered 

“no” were cafes and one was a restaurant. 

One of the hotel businesses that answered yes stated that they made restrictions on the menu and that 

the quality was very low compared to previous years, while the other two hotels stated that they 

changed their menus completely and made them simpler and started to focus on local products and 

dishes. 

Two of the restaurants that answered yes stated that they only reduced the variety of products on the 

menu. One of them stated that they also declined in material quality. The restaurant, which completely 

switched to the takeaway method, stated that one-third of its menu disappeared because it could not 

send every product. 

All but one of the cafes that answered yes stated that they went to a reduction in both the quality of the 

material and the variety of the menu. One of the cafes stated that they had reduced the number of red 

meat products considerably. Another café stated that everything except the main products was removed 

from the menu. 

In the sixth question, businesses were asked “Have you ever changed your service method?” While 11 

businesses answered yes, only 3 businesses answered no. One of these businesses was a restaurant and 

two of them were cafe businesses. 

Three of the hotel businesses declared that they want to prevent possible contamination by keeping the 

maximum possible distance between the staff and the customer, and one of these businesses also said 

that they offer service materials such as plates, forks, and spoons in closed boxes using disposable 

products. 

All three restaurant businesses that answered yes stated that they have switched to take away service 

to a large extent, one of these businesses complained that they were stuck in the takeaway method. He 

said that the delivery was too costly and did not make a profit. 

Six of the six cafe businesses that answered yes stated that they had largely switched to takeaway. 

Those still serving inside said they use disposable service products, just like hotels. 

In the seventh question, the question was asked, “How did you maintain the price balance in order to 

survive with the changes made?” The majority of the answers given to this question consisted of price 

increase on menu items, this answer was given 10 times. Immediately after, reducing the variety of 

food on the menu and firing staff followed this with 4 answers each. Reducing the quality of the 

material with 3 answers was also among the answers given. 

One of the three hotel businesses responded that they directly increased the menu, while the other 

replied that they could only balance it by removing products directly from the menu. The third business 

declared that it was able to achieve the balance without making much change in price. 

Three of the four restaurant businesses that responded replied that there was an increase in the products 

using those ingredients in the menu due to the increase in the price of ingredients, but it was also stated 

that they had difficulty in keeping the price balance since the product could not be increased as much 

as the ingredients. 

Increasing the price according to the ingredients and reducing the quality of the ingredients were also 

popular answers among the cafes. In addition, one cafe stated that while they used to advertise on social 

media regularly, they have now stopped doing so. 

In our eighth question, our participants were asked the question “How do you see the status of your 

business compared to before the crisis?” Of the 15 businesses that chose to respond, 13 said that the 

situation is much worse than before and they expect it to get worse. There were only 2 answers that 

could be called positive. One of these businesses stated that as long as there was no shutdown, things 

were going well and that once the shutdowns were over, things would be back on track, this business 

was a mid-margin restaurant. The other positive response came from a big hotel to our question exactly; 

He replied, “The pandemic period has been a period of turning the crisis into an opportunity for us.” 
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Almost all of the remaining businesses declared that even before the pandemic, their business was 

going badly due to the economic crisis and that they do not expect a recovery anytime soon even after 

the crisis is over. 

In our ninth question, the question “How did customer expectations change and what methods did you 

implement to satisfy these changes?” was asked. This time, unlike our previous question, the number 

of positive and negative answers was very close to each other. Eight of the 15 businesses that responded 

said: “No change was observed in customer expectations.” The remaining seven businesses stated that 

they observed a change. 

Two of the hotels stated that they observed a change in customer expectations, but they did not make 

any changes in this regard, except for the hygiene issue, as customer expectations require being outside 

the standards they have. The other hotel replied that the only change in expectations was about hygiene. 

Both restaurants, which answered yes, stated that the only change in customer expectation was about 

the price, but they could not make a change for the customer under these economic conditions. 

Cafes that answered yes stated that customers wanted contactless payment as a payment method and 

they were dealing with this issue. What they said about the expectations about the price was the same 

as the restaurants. 

In our tenth question, we asked, “What permanent changes do you think this crisis has caused in the 

food and beverage industry?” Except for one business, all businesses answered “yes” to this question. 

One hotel replied that it now believes that large hotel businesses can no longer operate efficiently and 

that boutique hotels will now flourish on a large scale. Another hotel replied that they think there will 

be permanent, irreversible, compulsory job change decisions in the sector. Our last hotel gave a smaller 

response than the others. He replied that he thought the only permanent change would be the 

development of better takeaway and delivery services. 

Two of the restaurants replied that they expect people's outdoor preference to continue even after the 

pandemic, and they also said that they think they will continue to not compromise on hygiene and 

social distancing. Apart from this, a separate restaurant stated that the changes will be permanent in 

the wholesale market as well. Our last restaurant stated that they thought that this sector would decline 

and they would never be able to earn as much money as before. 

The vast majority in cafes said delivery services will continue or even increase even after the pandemic. 

Four out of eight cafes gave this answer. Social distance, hygiene, and the continued interest in the 

open air were also very common answers, 3 cafes gave this answer. There were also two cafes that 

answered that the habit of eating out would decrease a lot. A cafe stated that now people's eating habits 

have completely changed and they think that recovery will not be possible. A cafe, unlike everyone 

else, said that he thought this pandemic and crisis would have no lasting effects. 

In our eleventh, the penultimate question; “What are your plans for the post-crisis?” we asked. 

Although the answers were not very diverse, 4 companies stated that they would change the sector, 4 

companies stated that they did not make any plans, and 7 companies stated that they were planning to 

switch to the old order quickly. 

One of the hotels stated that they were not very affected by the crisis and did not have a plan, the other 

stated that they wanted to make an urgent and quick transition to the old order, and the last one stated 

that they were planning to take over the hotel business they are currently in charge of. 

A wide variety of responses came from restaurants, one participant stated that he wanted to change the 

industry. Increasing the outdoor tables was a common answer among restaurants, this answer was given 

3 times. Other than that, expanding the menu again and lowering the promotions were the answers 

twice. In addition, two restaurants said they plan to invest in advertising but are still unsure if this is 

possible. 

The situation in cafes was a bit more pessimistic, with three of the responses stating that they wanted 

to change industries, and this was the most common response among cafes. Apart from that, the quick 

return to the old order was also given twice. Investing in mobile applications, increasing menu 
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diversity, making campaigns, changing table layout and increasing outdoor tables were among the 

answers given. 

Our twelfth and final question is, “Did you receive any support from the state in order to survive in this 

crisis? What kind of support would you like to see?” Eight enterprises answered this question 

negatively and seven enterprises answered positively. 

One hotel stated that it did not receive any government support, the other hotel stated that they only 

benefited from the “Short Working Allowance” during their closure period, adding that he also thought 

that similar benefits should be provided to interns and seasonal workers. The last hotel, on the other 

hand, stated that the state has more than fulfilled its duty and refrained from giving details. 

When we came to the restaurants, two restaurants stated that they did not receive any support. One 

restaurant simply stated that their staff received a “Short Working Allowance”. One restaurant, on the 

other hand, said that they received a grant for only 2 months and said, “We would like the government 

to pay rent, invoices, postpone taxes, and give the minimum wages of the staff.” Another restaurant 

gave the same answer. 

In cafes, just like restaurants, there were requests for debt relief, more rent benefits, insurance support, 

and tax benefits. Cafes, which stated that they received help, stated that they received “Short Working 

Allowance” and rent support for a few months. 

 

CONCLUSION  

As a conclusion, some important inferences can be made based on the data obtained in the light of the 

survey and interviews. 

First of all, restaurants were the overwhelming majority of businesses that agreed to participate in our 

research through interviews or surveys, although permission was sought from an almost equal number 

of different businesses. It can be said about this study that the interest is mostly in restaurants, which are 

smaller than hotels and larger than cafes, except in marginal situations, and therefore it can be said that 

the crisis mostly affected medium-sized enterprises. 

As can be deduced from the second question, it is seen that most of the enterprises do not take any 

precautionary measures or do not have an action plan regarding the crises. What matters is, for the most 

part, only short-term economic measures. 

From the variety of answers to the third question, it can be deduced that there is a general panic situation 

in the enterprises due to unpreparedness and that the enterprises make hasty and inefficient changes 

without thinking much about it due to time constraints. The majority of the answers to the Fifth and 

Seventh questions prove that businesses are trying to reach the solution by increasing the price and 

reducing the quality, but it is essential that this orientation harms the businesses in the long run. In our 

fourth question, the fact that all businesses, except a large and corporate hotel, reported a loss of income 

can be shown as evidence for this. As can be understood from the answers to the ninth question, nearly 

half of the enterprises have made these changes, even though they know that increasing the price and 

reducing the quality is completely opposite to customer expectations. These changes can be attributed 

to the state of panic and despair caused by the unplanned entry into the crisis. The rest could not read or 

care about customer expectations. 

As for the positive changes made, it can be said that the takeaway and delivery systems were one of the 

biggest mitigating effects, if not a solution to the crisis, although it was hastily established by most 

businesses during the crisis. All businesses said positive things about this service method, except for 

one business that was close to the courier cost. As it can be understood from the answers given to our 

tenth question, businesses think that, in addition to the popularity of outdoor service, takeaway and 

delivery service are now permanent in this sector, as people's eating outside habits disappearing 

permanently. However, despite the success of the takeaway and delivery, all businesses that have 

implemented it have reported declines in revenue. 
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State aid was a controversial issue among businesses, with just over half of the businesses receiving aid, 

while the rest complained that the conditions offered for receiving aid were unreasonable and therefore 

unable to receive it. In addition, the businesses that received assistance stated that even if they received 

assistance, they also asked for assistance in matters such as rent, salary, and insurance, and this could 

only be sufficient. 

Finally, the fact that almost all of the answers to the eighth question were negative shows how much 

despair the wounds of the crisis have caused. However, almost half of the answers to our eleventh 

question answered that they plan to quickly return to the old order at the end of the crisis, which shows 

that at least half of the enterprises still do not lose hope despite everything. Thanks to the experiences 

and lessons learned in this crisis, there is a positive opinion that the resistance of the sector against crises 

will naturally strengthen in the future.  

In accordance with one of the aims of the thesis, based on the answers given and the data received, 

preparation suggestions for future crises and crisis management suggestions were prepared. 

1- Businesses should establish a reliable delivery service system. 

2- Businesses should have savings for emergencies such as crisis times. 

3- The state should prepare a separate budget every year for the purpose of helping businesses just in 

case of a crisis. 

4- Businesses should read customer expectations well and determine policies accordingly. 

5- Businesses should avoid panic and sudden decisions in times of crisis. 

6- Businesses should take care not to compromise on quality as much as possible, even in a crisis 

period. 

7- Businesses should take care to establish emotional bonds with customers. 

8-Businesses should design spare menus suitable for the delivery system, which businesses can easily 

switch to at any time, in order to put them into circulation during the crisis. 

9-Businesses should take seriously the reality of crisis possibilities and make their own individual plans 

accordingly. 
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ABSTRACT 

Artificial neural network (ANN), real neural network A calculation based on its structure, functions 

model. Data carried over ANN It affects the operation of ANN. However artificial neural network with 

inputs, outputs and hidden layers foundation is being established. On ANN to be designed with the 

mathematical model to be determined data management is provided. Inputs are raw data. This data in 

ANN learning of ANN by processing with weights provided. Activation functions inputs and weights 

will determine the output of the ANN. It is the equation. Net to enter the cell on ANN mathematical 

input given on ANN. It is calculated with definitions and formulas. From here incoming information 

by weight defined on itself by the activation function defined by multiplying is being processed. 
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EIN VERGLEICH ZWISCHEN PERFORMATIVEN UND KONSTATIVEN SPRECHAKTE 

SPRECHAKTTHEORIE 

 

Nico LISCHKE* 

Tilmann BRAUNE* 

*University of Koblenz-Landau, Koblenz and Landau, Renanya-Palatina, Germany 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Sprache ermöglicht direkte oder indirekte Kommunikation. Ob freiwillig oder nicht, wir verwenden 

viele sprachliche Elemente im täglichen Leben. Manchmal merken wir gar nicht, ob wir diese 

Sprachelemente verwenden oder nicht. 

Die Sprache dient dem Ausdruck von Gedanken. Daneben sind die Grundeinheiten der menschlichen 

Kommunikation nicht nur Wörter oder Sätze, sondern bestimmte Sprechhandlungen, die durch 

Äußerung von Wörtern und Sätzen des Sprechers vollzogen werden. Sie werdenillokutionäre Akte bzw. 

Sprechakte genannt (vgl. Bußmann 2002: 643). 

Sprachliche Ausdrücke sind ziemlich umfangreich. Es ist möglich, viele Dinge mit Sprache zu tun. Wir 

können Befehle erteilen, drohen, Dinge direkt oder indirekt erzählen und sogar können wir versprechen. 

Die Sprache dient dem Ausdruck von Gedanken. Daneben sind die Grundeinheiten der menschlichen 

Kommunikation nicht nur Wörter oder Sätze, sondern bestimmte Sprechhandlungen, die durch 

Äußerung von Wörtern und Sätzen des Sprechers vollzogen werden. Sie werden illokutionäre Akte bzw. 

Sprechakte genannt (vgl. Bußmann 2002: 643). 

Als Geburtsjahr der Sprechakttheorie kann das Jahr 1955 betrachtet werden, in dem John L. Austin an 

der Harvard-Universität eine Vorlesungsreihe mit dem Titel ‘How to Do Things with Words’ hielt. Sie 

wurde postum im Jahre 1962 veröffentlicht; eine deutsche Übersetzung erschien 1972 unter dem Titel 

Zur Theorie der Sprechakte. Wesentlich verantwortlich für die Verbreitung sprechakttheoretischer Ideen 

ist das von John Searle, einem Schüler Austins. 

Das heißt, obwohl J.L.Austin und Searle die beiden wichtigsten Vertreter dieser Theorie sind, dachte 

Searle nach einer Weile etwas anders.  
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TESTING FOR CORONAVIRUS SARS-COV-2 IN RUSSIA 

 

Mahirə NABIYEVA 

Azerbaijan Technical University, Baku, Azerbaijan 

 

ABSTRACT 

Individuals with a normal temperature, without clinical manifestations of acute respiratory infections, 

who have not visited countries and regions affected by coronavirus infection in the last 14 days, have 

not been in contact with persons who have visited countries and regions affected by coronavirus 

infection, have not been in contact with with patients with coronavirus infection who are not on self-

isolation, quarantine or home treatment for coronavirus infection. 

 

Keywords: Coronavirus, Russia, Civic Problems  
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REVIEW OF KAZAKHSTAN HEALTH MINISTER MIKHAIL OKHLOPKOV COVID-19 

REPORTS 

 

Nadirbek KARIMOVA 

Kazakhstansko-Nemetskiy Universitet, Almaty, Kazakhstan 
 

ABSTRACT 

According to unconfirmed information, the patient is a deputy of the Legislative Assembly of the 
Republic of Kazakhstan. “There is such a thing as personal information protection,” said Mikhail 
Okhlopkov. - It doesn't matter for us who he is: a deputy or not. First of all, he is sick. I don’t want to 
start a witch hunt - not one or the other. The data in the information system "ProMed" is impersonal, we 
focus only on the history of the disease. " 
As the head of the department added, the ministry clearly understands the epidemiology and norms of 
the incubation period of a particular disease. According to Okhlopkov, the patient did indeed cross the 
border in early January, but fell ill only at the end of March. Therefore, the trip could not lead to 
infection. As for the movements within the country, they are not limited, the minister summed up. 
 
Keywords: Kazakhstan, Covid-19, Health Minister Reports.  
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COVİD-19 PANDEMİSİNİN PRENATAL, MATERNAL, NEONATAL SONUÇLARI VE 

ZORLUKLARI 
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ÖZET 

Giriş ve Amaç: Genel olarak Covid 19 Pandemisi’nde gebeliğin yönetimiyle ilgili riskler endişe 

kaynağı olmuştur. Fizyolojik değişiklikler nedeniyle solunum yolu hastalıkları, kardiyovasküler 

fonksiyon, bağışıklık sistemi ve pıhtılaşma faktörlerine ilişkin gebeler dezavantajlı durumdadır. Mevcut 

pandemide virüsle temas etmiş ya da karşılaşmamış gebeliklerin yönetimi hakkında bilgi boşluğu var. 

Bu derleme literatüre bilgi sağlama ihtiyacından hazırlandı. Bu derlemede, Covid 19 pandemisinin 

sonuçları ve zorlukları hakkında literatür bilgilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem: COVID-19 Pandemi’sinde doğum öncesi bakım ve öngörülen zorluklar hakkında literatür 

bilgilerini irdelemek için, “PubMed, Cochrane Library ve Google Akademik” kullanarak 31 Temmuz 

2021'e kadar kapsamlı bir literatür taraması yapıldı.  

Bulgular: Literatür bilgilerine göre Covid 19 Pandemisi’nde gebelerin virüsle temas etme endişeleri 

yaygındı. Ayrıca çalışma sonuçlarından prenatal izlemlerin aksatıldığı anlaşıldı. Prenatal sonuçlarda 

abortuslar, prematürütelik ve Covid 19 semptomları doğum yaygındı. Maternal sonuçlarda çoğunlukla 

sezaryen doğum, maternal mortalite ve yoğun bakım endikasyonu ön plana çıkmaktaydı. Son olarak 

neonatal sonuçlarda; neonatal asfiksi, yenidoğan yoğun bakım endikasyonu ve yenidoğan ölüm 

sonuçları vardı.  

Sonuçlar: Bulgulardan anlaşılan Covid 19 pandemisi prenatal, perinatal ve maternal sonuçları olumsuz 

etkilemiştir. Covid 19’un olumsuz sonuçlarını en aza indirmek için daha fazla çalışmaya gereksinim 

duyulmaktadır. Ayrıca gebelik öncesi aşılanmanın önemi hakkında gebelik planlayan ailelere 

danışmanlık vermek önem taşımaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Gebelik, Pandemi, Postpartum, Yenidoğan 

 

PRENATAL, MATERNAL, NEONATAL CONSEQUENCES AND DIFFICULTIES THE 

COVID-19 PANDEMIC 

 

ABSTRACT 

Introduction and Aim: The risks associated with the management of pregnancy in the Covid 19 

Pandemic have been a cause for concern in general. Due to physiological changes, pregnant women are 

at a disadvantage regarding respiratory diseases, cardiovascular function, immune system and 

coagulation factors. There is an information gap about the management of pregnancies that came into 

contact or did not face with the virus in the current pandemic. This review was prepared out of the need 

to provide information to the literature. In this review, it was aimed to search the literature information 

about the consequences and difficulties of the Covid-19 pandemic. 

Methodology: A comprehensive literature search was conducted using PubMed, Cochrane Library, and 

Google Scholar until July 31, 2021 to examine the literature on prenatal care and anticipated challenges 

in the COVID-19 Pandemic. 

Findings: According to the literature, the concerns of pregnant women about contacting the virus were 

common in the Covid-19 Pandemic. In addition, it was understood from the study results that prenatal 

follow-ups were disrupted. Abortions, prematurity, and delivery with Covid-19 symptoms were 

common in prenatal outcomes. Cesarean delivery, maternal mortality and intensive care indications were 

mostly prominent in maternal outcomes. Finally, neonatal asphyxia, neonatal intensive care indication 

and neonatal death outcomes were present in neonatal outcomes. 
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Conclusion: It was understood from the findings that the Covid-19 pandemic adversely affected 

prenatal, perinatal and maternal outcomes. More studies are needed to minimize the negative 

consequences of Covid-19. In addition, it is important to provide families planning pregnancy with 

counseling about the importance of pre-pregnancy vaccination. 

 

Keywords: Covid-19, Pandemic; Pregnancy, Postpartum, Newborn 

 

GİRİŞ 

COVID-19 pandemisi 2019 yılının son aylarında sahip pek çok insanın sağlığını olumsuz 

etkilemiş ve pek çok ölüme neden olmuştur. Covid 19 bir dizi coronovirüs pnömonisi olup, solunum 

sistemini ve bağışıklık sistemleri başlıca olmak üzere tüm organ sistemlerini deprese eden bulaşıcı bir 

hastalıktır (World Health Organization, 2020). Bu pandemi ile dünya genelinde gelişmiş ya da 

gelişmekte olan tüm ülkelerin sağlık sistemleri olumsuz etkilendi ve bu virüs küresel bir sağlık krizini 

tetikledi (Diriba ve ark., 2020; Zaigham ve Andersson, 2020). 

Özellikle gebeler gebelikten kaynaklanan artan oksijen tüketimi ve vücudun değişen 

fonksiyonları nedeniyle solunum patojenlerine karşı savunmasızdırlar (Diriba ve ark., 2020; Wenling 

ve ark., 2020). Bu bakımdan Covid 19 virüsü hem anne hem de fetüs için ölümcül olabilir (Diriba ve 

ark., 2020). Öte yandan yenidoğanların, bağışıklık sistemi henüz gelişmediğinden ve zamanla 

gelişeceğinden doğum sonrası dönemde yenidoğanların viral patojenlere karşı savunmasız olduğunu 

söylemek mümkündür (Juan ve ark., 2020). Henüz COVID-19’un gebelik, maternal ve yenidoğan 

üzerindeki etkileri hakkında bilgiler oldukça sınırlıdır (Juan ve ark., 2020). Özellikle gebelerin tedavisi 

hakkında yeterli kanıt yoktur. Bu nedenle, gebeliklerin yönetimi ve klinik bakım hakkında COVID-

19'un mevcut terapötik uygulamalarına yönelik gözlemsel kanıt sağlamak zorunludur (Dubey ve ark., 

2021). Literatürdeki bilgi kısıtlılığına karşılık literatür bildileri ile bu bilgi boşluğunu doldurma 

ihtiyacından bir derleme çalışması gerçekleştirdik. Bu derlemede, COVID-19 salgınının prenatal, 

maternal, neonatal sonuçlarını ve bakımda karşılaşılan zorlukları literatür bilgileriyle paylaşmak 

amaçlanmıştır. 

COVİD-19 PANDEMİSİNİN PRENATAL SONUÇLARI 

Gebelik esnasında COVID-19 ile temas eden pek çok gebeliğin olumsuz sonuçları görülmüştür. 

Olumsuz gebelik sonuçlarının yanı sıra gebelikte virüsle enfekte olan gebelerde tipik koronavirüs 

septomları (ateş, öksürük, nefes darlığı/nefes darlığı, yorgunluk) ve şiddetli miyalji görülmektedir 

(Dubey ve ark., 2020; Dubey ve ark., 2021). Yapılan bir çalışmada plasenta yolu ile coronavirüsün 

geçtiği anlaşılmıştır. Bu bakımdan düşünülecek olursa koronavirus hem anne için hem de fetus için 

hayati bir risk taşımaktadır (Stefanovic, 2020; Dubey ve ark., 2021). Virüsle enfekte olan bazı gebelikler 

intrauterin fetal ölüm, abortus ve abortusa eşlik eden tıbbi küretajla sonuçlanmıştı (Juan ve ark., 2020; 

Zaigham ve Andersson, 2020). Covid 19’un plasental etkisinin araştırıldığı bir vaka çalışmasında 

incelen plasentalarda pıhtılaştırmayı arttıran fibrin faktörü ve plasental enfarktüsler gözlenmişti (Chen 

ve ark., 2020; Dubey ve ark., 2021). Ancak bu sonuçların Covid 19’un plasentada iskemiye neden olup 

olmadığı henüz bilinmemektedir. Bir metanaliz çalışmasında ise COVID-19 enfeksiyonu; erken doğum, 

preeklampsi, yüksek sezaryen ve yüksek perinatal ölüm durumlarıyla ilişkilendirilmişti (Di Mascio ve 

ark., 2020). 

COVİD-19 PANDEMİSİNİN MATERNAL SONUÇLARI 

Genel olarak COVID 19 pandemisi erken doğum, yoğun bakım ünitesine yatış ve maternal 

ölüme neden olmuştur. Obez gebelerde ise prognoz daha şiddetli seyrediyordu (Dubey ve ark., 2021). 

Maternal sonuçlar arasında en öne çıkan sorun tipik Covid 19 prognozunun yanı sıra sezaryen doğum 

oranı tedrici şekilde yükselmiştir ve bu durum herhangi bir kanıta dayanmamaktadır (Stefanovic, 2020). 

Koronavirüsle enfekte kadınların diğer intrapartum sonucu erken doğum riskiydi. Ayrıca bu kadınlarda 
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entübasyon endikasyonu ve yoğun bakım kabulünde artış görülmekteydi (Han ve ark., 2020). Maternal 

ölüm ise Covid 19 ile enfekte olmuş şiddetli vakalarda gözlenmişti (Dubey ve ark, 2020).  

COVİD-19 PANDEMİSİNİN YENİDOĞAN SONUÇLARI 

Covid 19’un yenidoğana damlacık yoluyla solunum sistemi ile geçtiği biliniyor. Fakat henüz 

anne sütüyle Covid 19’un bulaşıcılığı konusunda kanıta dayalı bilgilere gereksinim duyulmaktadır. 

Ancak emzirme esnasında damlacık yolu ile bulaş ihtimaline karşılık koruyucu önlemler almak önem 

taşımaktadır (Allah Kalteh ve ark., 2020; Chen ve ark., 2020). Çalışmalardaki bulgulara göre, 

koronavirüsle enfekte yenidoğanların çoğunluğu düşük doğum ağırlığında (<2500 gr), prematür 

yenidoğan, yenidoğan yoğun bakım ünitesine kabulde artış gözlendi (Han ve ark., 2020). Çalışmalarda 

şiddetli Covid 19 vakalarında neonatal asfiksi ve yenidoğan ölümleri de bildirilmiştir (Juan ve ark., 

2020). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Covid 19 salgını küresel olarak tüm sektörlerde olduğu gibi, sağlık sistemlerinde krize neden 

olmuştur. Bu derlemede genel olarak Covid 19 pandemisi hakkındaki bilgilerin sınırlı olduğu 

anlaşılmıştır. Covid 19 salgınının prenatal, fetal, maternal ve neonatal olumsuz sonuçları; kronik 

hastalıkların prognozunu kötüleştirmesi, hamile olmayan diğer bireylerle benzer klinik tablolar, 

hastanede kalış süresini artması, yoğun bakım ünitesinde bakım gerektirdiği ve ölümcül sonuçlarıdır. 

Literatürdeki bilgilere göre, erken gebelik dönemlerinde enfeksiyon kapmamaları için daha sık 

izlenmeleri gerektiğini düşünülebilir. Ayrıca, gebelikte bir kadın SARS-CoV-2 ile enfekte olursa, 

olabildiğince erken tespit edilmesi önem taşımaktadır.  

Doğum öncesi izlemlerde ya da obstetrik bakımda hastaneler ve tıbbi personelle olan temaslar 

Covid 19 virüsüyle karşılaşma bakımından risk oluşturmaktadır (Jeganathan ve ark., 2020). Amerikan 

Kadın Doğum ve Jinekologlar Koleji, doğum öncesi izlem randevularının hastane ve tıbbi personelle 

olan temas nedeniyle enfeksiyon riskini azaltmak ve güvenli doğum öncesi bakıma güvenli erişimi 

sağlamak amacıyla izlem randevuların “tele-sağlık” şeklinde ayarlanmasını önermektedir (Jakubowski 

ve ark., 2021). Tele-sağlık hizmetleri hem sağlık profesyonelleri hem de obstetri hastalarının 

memnuniyetle karşıladığı bir uygulamadır (Jeganathan ve ark., 2020). 
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ABSTRACT 

The annexation of Crimea has affected Russian and Ukrainian relations in many ways, regionally and 

even globally. Historically, Ukraine was a member of the Union of Soviet Socialist Republics. During 

the Cold War, Ukraine consistently followed pro-Soviet policies. After the collapse of the Soviet Union 

in 1991, Ukraine continued to pursue pro-Russian policies. As the world politics shifted from the bipolar 

order to the multipolar order, it was seen that Ukraine began not to follow more pro-Russian policies. 

In this context, some regional disputes arose between Ukraine and Russia, for example the Crimean 

Crisis. After this crisis, the relations between Russia and Ukraine have become very strained. Even 

though Russia and Ukraine are former allies, it is obvious that they have become adversaries after the 

Crimean Crisis and a number of political and social events before. The aim of this study will be on the 

evaluation of relations between Russia and Ukraine in the context of the Annexation of Crimea. 

 

Keywords: Crimea, Annexation, Russia, Ukraine. 
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ABSTRACT 

With the end of the Cold War, important changes have occurred in the international system. As a result 

of the changing dynamics, it has also led to new searches in Turkish Foreign Policy. One of the most 

important factor in Turkey-Central Asia Relations, is the Turkey's changing foreign policy preferences. 

Various studies have been carried out on these changes.  In his article discussing Turkey's orientation, 

evaluates the negative situations and new opportunities arising as a result of changing balances. During 

this period, Turkish decision-makers developed a policy with political, strategic, economic and cultural 

dimensions. Central Asia directly affects Turkey's national interests and national security. Therefore, 

the strengthening of relations between Turkey and the Turkish Republics, political, economic, cultural, 

and security issues are emerging as a necessity to go to the multi-faceted cooperation, including. 

Underway between the Central Asian Turkish Republics and Turkey political, economic and cultural 

relations; It should be tried to be developed in a way that will prepare the ground for political and 

economic integration.  

 

Keywords: Turkic Republic, Turkey, COVID-19 
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ABSTRACT 

This research analyzes alcohol consumption experiences of alcohol consumers during their home closure 

periods in European countries. The measures taken due to COVID have radically changed people's daily 

lifestyles. More time has begun to be spent at home. One consequence of this is increased boredom. 

Increasing such problems may inevitably increase the use of elements that will distract or make 

individuals feel enjoyable. This research examines whether alcohol consumption is increasing in 

European countries. The data between March 1, 2020 and January 31, 2021 were obtained from the 

reports, databases or statistical institutions of the respective countries. 

Relevant data are being analyzed and have not been fully reached yet. However, preliminary analysis 

shows that alcohol consumption tends to increase, especially during the second closure period. Factors 

such as increased family problems, job loss, and future anxiety have also been found to have an 

important role in the increase of alcohol consumption. 

 

Keywords: Covid, alcohol consumption, Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. INTERNATIONAL  

COVID-19 AND CURRENT ISSUES CONGRESS 
AUGUST 7-8, 2021 

 

Proceedings Book 149 https://www.multidisciplinarycovidcongress.com/ 

 

PANDEMİ SONRASI TASARIM: KENTSEL VE MEKANSAL DÖNÜŞÜM 

 

S. Armağan GÜLEÇ KORUMAZ 

Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü-KONYA 

 

ÖZET 

Doğal afetlerin kentleri hem fiziksel hem de sosyal yönden etkilediği, kent tasarımında aktif rol aldıkları 

ve tasarım sürecinde önemli belirteçler oldukları artık hepimiz tarafından bilinmektedir. Peki salgın 

hastalıklar kent dinamiklerini, mekan üretimlerini nasıl etkiliyor? Zaman içerisinde dünyada görünen 

salgınlarda, mimar ve plancılar değişen bu durumlara her dönemde bir çözüm arayışı içinde olmuşlardır. 

Tasarım bağlamında gerek sağlık sektörüne gerek de kentsel kamusal ve özel alanlara destek olma 

çabası, küresel anlamda mimarideki yönelimleri de etkilemiştir. Bugün içinde bulunduğumuz ortamda 

COVID-19’un yaşantımıza getirdiği değişiklikler sadece sosyal hayatımızda değil, mimarlık ve kentsel 

tasarım alanlarında da görülmeye başlanmıştır. Evler, ofisler, kamusal açık ve yarı açık alanların 

tasarlanmasında artık sağlık faktörü de göz önünde bulundurulmaktadır. Bu çalışma kapsamında 

geçmişte görülen salgınların kentler ve mekan üretimi üzerindeki etkileri, mimar, tasarımcı ve 

planlayıcıların reaksiyonları ile günümüz salgınında mimarların ürettikleri çözümler ve fikir önerileri 

örnek projeler üzerinden incelenmiştir. Çalışma sonunda bu projeler üzerinden pandemi sonrası tasarım 

parametrelerine yönelik genel bir değerlendirme yapılmıştır.  

 

1.Giriş 

 

Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılı Aralık ayında başlayıp tüm dünyaya hızla yayılan ve 12.03.2020 

tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID-19 salgını hala 

toplumsal yaşamı farklı boyutlarda etkilemeye ve değiştirmeye devam etmektedir. Günümüzde 

kentlerimizin giderek “tüketim” odaklı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, pandemiyle birlikte 

“terkedilmiş” halini alan kentlerimiz önemli ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele etmektedir. 

Pandemi süreciyle birlikte gelen karantinalar, tedavi süreçleri, çalışma koşulları, kısıtlamalar ve 

önlemler mekanın hem kentsel hem de kendi içinde mekânsal olarak dönüşümünün zorunluluğunu 

kaçınılmaz kılmıştır.  

 

Tarih boyunca da pandemilerin oluşumunda kentleşmenin etkisine, pandemilerin de kentleşme 

üzerindeki etkisine tanık olunmuştur. Kentlerdeki kontrolsüz büyüme, niteliksiz yerleşim alanları, 

giderek artan nüfus yoğunluğu pandemi ile kent arasındaki etkileşimin önemli değişkenlerinden 

olmuşlardır. Pandeminin ortaya çıkması ve yayılması için kent ve insan ağı gerekmektedir. Bugün içinde 

bulunduğumuz süreçte de gözlemlediğimiz gibi pandemi yoğun nüfus olan kentlerde ve uygun iklim 

koşullarının olduğu yerlerde daha hızlı yayılmaktadır. Özellikle kentlerdeki sosyal gruplar ve yapılı 

çevre üzerinde etkileri olan pandemi mekan üretimini de doğrudan etkilemektedir. 

 

2. Kentleri dönüştüren salgınlar: Antik Dönem 

Dünya salgınlarla daha önce de büyük mücadeleler vermiştir. Geçmişten bugüne insan sağlığını tehdit 

eden, toplu can kayıplarına sebep olan salgın hastalıkların ve aldığı canların sayısı hiç de az değildir. 

Tarihte ilk bilinen salgın milattan önce Atina’da ortaya çıkan veba salgını, 1000 kişinin ölümüne neden 

olurken, 1300’lerdeki Kara veba Salgını toplumsal ayaklanmaları da tetikleyerek, döneme maskesiyle 

damga vurmuştur. 1918’de H1N1 virüsü, 2012’de batı Afrika’da ortaya çıkan Ebola virüsü ve 2009’da 

ortaya çıkan ve uluslararası soruna dönüşen Domuz Gribi bunlardan sadece birkaçıdır. 
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İnsanlık tarihi açısından aslında hiç de yeni bir deneyim olmayan pandeminin varlığı M.Ö.430’lara 

uzanmaktadır. Salgın hastalıkların yaşanan süreç içinde kentsel alanları değiştirdiği ve bu süreç 

yönetiminde bilgi düzeyinin belirleyici olduğu görülmüştür (14). 

Antik çağda kentlerin ortaya çıkışından sonra özellikle Yunan, Mısır, Çin, Hitit ve Mezopotamya’da 

önemli salgın hastalıklar görülmüştür. Görülen bu salgınlar sonrasında kentleşmeye dair önemli 

değişiklikler de meydana gelmiştir. Mezopotamya’da sulama ve atık su kanalları yapılırken, Hitiler de 

Anadolu’nun ilk baraj ve su kanallarını yapmıştır. Antik Roma döneminde ise Roma’nın salgın 

hastalıklarla mücadele edemediği görülmektedir. Özellikle katı atık sorunuyla birlikte nehirlerin 

kirlenmesi ve savaşlarla gelen hastalıklar salgınlara neden olmuştur. Orta Çağ Döneminde tarihin ilk 

bilinen salgınları vebadan kaynaklanmıştır. Özellikle Jüstinian vebası, tarihte bilinen ilk pandemidir 

(15).  

3.Orta Çağ Avrupa’sında veba salgını ve kent yapısına etkileri  

Ortaçağ boyunca Avrupa’da insanlar bulaşıcı hastalıkların oluşturduğu salgınlarla mücadele etmişlerdir. 

Nüfus, ekonomi ve sosyal açıdan yaşanılan kayıpların yanı sıra bulaşıcılığın önlenmesi fikrinin gelişimi, 

toplumun her alanında yeni politikaların üretilmesine neden olmuştur.  

Ortaçağ’ın kale içinde yer alan kent yapısı içerisinde ticaretin gelişmesi, kent çeperlerinde banliyöleri 

oluşturmuş, bu da burjuvazinin doğmasına neden olmuştur. Yıllarca farklı dönemlerde tekrar tekrar 

ortaya çıkan veba salgınında kaçarak kırsal bölgelere giden insanlar salgının yayılmasını hızlandırmıştır. 

Bu dönemlerde limanlar ve hamamlar gibi yoğun giriş-çıkışların ve ticaretin yoğun olduğu kamusal 

alanlar kapatılmış, karantina uygulamaları başlamıştır (19).  

14. ve 15. yy. da başlayan ve farklı zamanlarda aralıklarıyla görünen veba salgınları, 16. ve 17. yy.da 

da devam etmiş, karantina uygulamalarının kurumsallaşmasına neden olmuştur. Tüm bu salgınlar, 

Avrupa ülkelerinde kent planlama süreçlerinin yeniden ele alınmasına neden olmuştur. Özellikle 

kamusal alanlardaki fonksiyonlar, kent planlaması ve mekânsal düzenlemeler salgınla mücadele 

edilmesinde önemli bir etken olarak görülmüştür (16).  

Kent sınırlarının yeniden ele alındığı Rönesans dönemi, salgın hastalıklarla birlikte kentsel ve mekânsal 

dönüşümün yaşandığı bir dönem olmuştur. Kentleşmenin de doğduğu dönem olan Rönesans’ta 

Leonardo da Vinci’nin çizimleriyle de ele aldığı “ideal kent” te, salgınla mücadelenin de dikkate 

alındığını göstermektedir (17). 

19. yüzyılda Hindistan’daki Ganj nehri kıyılarından dünyaya yayılan Kolera, tam olarak altı defa 

pandemiye dönüşmüştür. Osmanlı döneminde İstanbul, bu salgınla tanıştığında henüz bir sağlık 

kurumu/kurumsallaşması bulunmamaktadır. Ganj nehri kıyılarından yayılan bu salgın, Doğu olarak 

nitelendirilen coğrafyanın modernleşme ile birlikte daha keskin sınırlarla ayrıştırılmasına neden 

olmuştur. Bu salgının ortaya çıkardığı krize bir yanıt olarak kanalizasyon sistemleri geliştirilmiştir (1). 

19. yüzyılda kırdan kente göçün artması, kent yönetim kapasitesini zorlamış, kentlerde gruplar arası 

ayrışımlara ve çatışmalara neden olmuştur. Yeni çizilen sınırlar özellikle göçmenler üzerinden yapılarak 

mekanda yeni bir toplumsal-mekansal ayrışmaya neden olmuştur (1).  

1893 yılında İstanbul’da ortaya çıkan kolera salgını sonucunda, bu alanda yer alan ve geçici hastaneye 

dönüştürülen Takiyüddün Paşa konağı hastaneye çevrilmiş ve bu konaktan sonra kamulaştırmalar 

başlamıştır. 20. yüzyıl başlarından itibaren de geçici hastanelerin kalıcı hastanelere dönüştürülmesi 
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kararı alınmıştır. Hasta sayısının artmasıyla birlikte gelişen ihtiyaçtan ötürü genişleyen hastane sınırları 

bugünkü Cerrahpaşa’yı oluşturmuş ve şehrin bir bölümü bu salgınla şekillenmiştir (3). 

 

4.Sanayi devrimin pandemiye etkisi 

Salgın hastalıklarla mücadele, her dönem kent politikalarının üretilmesinde ve kentleri şekillendirmede 

belirleyici olmuştur. Sanayi devrimiyle birlikte artan nüfus, kentlerin yapısını da değiştirmiştir. Artan 

ticaret sirkülasyonu, uluslararası ulaşımdaki artış ve göçlerin yanı sıra kentleşme sürecindeki hız, 

mekanlarda niteliğin düşmesine ve sağlıksız ortamların oluşmasına zemin hazırlamıştır. Özellikle erken 

dönemlerde sanayi üretim birimlerinin yakınlarında yer alan ve işçi sınıflarının kaldığı sağlıksız 

koşullardaki konutlar zamanla gecekondu bölgelerini oluşturmuştur. Hızla artan kentsel nüfusla birlikte 

sıkışık ve niteliksiz konut düzenleri tüberküloz ve kolera gibi salgınların yayılmasını hızlandırmıştır 

(18). Koleranın kentsel mekana yansıması, göçmen ve yoksul mahallelerinin hastalık merkezleri olarak 

görülmesine, bu da devamında sosyal-mekansal ayrışmaya sebebiyet vermiştir. Sanayileşme sırasında 

Avrupa’da aşırı kalabalık gecekondu bölgelerinde solunum hastalıklarına karşı bir önlem olarak 

konutlarda ışık ve hava ile ilgili düzenlemeler getirilmiştir. Demiryollarının ulusal kentsel sistemler 

üzerindeki etkileri, otomobil sektörüne de sıçramış, otomobilin seri üretimi, geniş kent bölgeleri 

yaratarak genişleyen banliyölere sorunsuzca akan şehirlere yol açmıştır (2).  

Avrupa’nın toplumsal hafızasına korku ve felaket dönemleri olarak kazınan 19. yüzyılın veba 

salgınlarının sosyal, siyasal ve ekonomik alanlardaki tezahürü küçümsenmeyecek boyutlardadır. 

Hastalığın yayılmasında tıpkı bugünkü gibi insan hareketliliği esas rolü oynamıştır. Düzensiz kentler ve 

pisliğin yanı sıra uzun süren savaşlar, toplu göçler, fakirlik ve artan ticaretle Avrupa’ya kısa sürede 

yayılan veba nedeniyle ölenleri gömmek için büyük çukurlar kazmak zorunda kalınmıştır. Bunun 

yanında birçok yazar ve düşünür, salgının artan nüfusu engellediği için günümüz Avrupa’sının bugünkü 

refah seviyesine geldiğini, feodalizmi yıktığını, kent mimarisini değiştirdiğini ve ormanları koruduğunu 

savunmaktadır. O zaman için alınan tedbirler, toplumun alışkanlıklarını ve yaşam biçimlerini 

değiştirerek kalıcı hale gelmiştir. Pazar yerleri yeniden düzenlenmiş, kentsel kamusal alanlara belirli 

periyotlarla temizlik şartı getirilmiştir. İlk kanalizasyon yapılmış ve çöplerle ilgili yeni düzenlemeler 

getirilmiştir. 1800’lerde yaşanan kolera salgınının yıkıcı etkilerinin devamında Paris ve Londra’nın 

altyapıları yeninden yapılandırılmıştır. İlk halk sağlığı yetkilileri gerekirse fuar ve sokakları kapatma ve 

özel mülkiyetleri yakma yetkisiyle donatılmıştır. Veba kentleri hayalet kasabalara çevirirken, hasta olan 

zenginler evlerinde, halk ise ya kalabalık hastanelerde ya da veba evlerinde toplu halde kalmaya 

zorlanmıştır. Bu uygulama o zamanlarda oldukça adaletsiz görünse de, kasaba ve şehirlerde salgının 

yayılmasını engellemiştir (2).  

Avrupa’nın veba salgınlarından ve salgınların bir daha tekrarlanmamasının önemli nedenlerinden birisi, 

mevcut yapı stoklarının iyileştirilmesi ve sağlıklı yeni yapı stoklarının üretilmiş olmasıdır. Veba 

Avrupa’da mimariyi ve yapılarda kullanılan teknikleri, temel malzemelerini önemli ölçüde 

değiştirmiştir. Evler yeniden planlanmış, cadde ve nehirler temizlenmiş, şehirler sürekli temiz tutulmuş, 

şüpheli insanlar kentlere sokulmamıştır. Salgın, ulusal sınırların oluşmasını, merkezi ve disiplinli 

önlemler alınmasını sağlamıştır. Ekonomik ve sosyal hayatın tümüyle duraklamasına yol açan veba, 

diğer taraftan tıp bilimi ve canlılarla ilgilenen bilimlerin gelişmesine de katkıda bulunmuştur (2). 

5.Salgınların Modernist Dönemdeki Yansımaları 

Son yıllarda hızlı bir ivme gösteren dijitalleşme ile birlikte artık kentlerde gezinme ve seyahat etme 

şekillerimiz de değişti. Dijital çağda toplulukların nasıl harekete geçerek kentlerimize yön 
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verebileceğini hepimiz biliyoruz. COVİD-19 salgınıyla birlikte evden çalışma ve uzaktan eğitim normal 

hale gelmiş ve artık hayatımızın bir parçası olmuştur. Bu değişikliklerin yeni kentsel tasarım alanlarına 

nasıl yansıyacağını görmeye başladığımız bir dönem içerisindeyiz. 

 

Korona pandemisinden önce de, bulaşıcı hastalıklar, yaşadığımız yerleri, mimari tasarım ve şehir 

planlaması yoluyla, kalıcı yollarla zaten şekillendirmiştir. Aslında bu mekânsal müdahalelerin uzun bir 

geçmişi var. Özellikle 20. yüzyıl modernizm akımıyla ortaya çıkan binalarda bu müdahalelerin varlığı 

açıkça görülmektedir. Kolera, tüberküloz ve grip salgınlarının ölümcül uyanışlarında,20.yy.ın başındaki 

mimarlar, tasarımı, kalabalık kentlerin tedavisine ilaç olarak görmüşlerdir.  

 

1918-1920 yılları arasında görülen grip salgını yaklaşık 10 milyon insanın ölümüne sebep olmuştur. 

Sadece 19. Yüzyılda altı defa görülen kolera salgını yüzbinlerce yaşama mal olmuştur. 1810-1815 yılları 

arasında görülen tüberkülozun New York’taki yansımaları, aşırı kalabalık ve pis yaşam koşulları 

nedeniyle kentteki ölümlerin %25’inden fazlasının sebebiydi. Robert Koch’un 1882 yılında bulaşıcı 

tüberkül basilini bulması, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sanatoryum hareketine yol 

açmıştır. Hastaları barındırmak, tedavi etmek ve izole etmek için tasarlanan bu kurumlar, sıkı hijyen, 

güneş ışığı ve bol oksijen ilkelerine göre tasarlanmıştır. Bu klinik ortamlar yeni modern mimariye de 

ilham vermiştir. İsveçli mimar Le Corbusier’in yaptığı “Bir ev sadece ışık ve hava dolu olduğunda 

yaşanabilir.” vurgusu, yukarıda bahsedilen ilkelere atıf yapar hatta vurgular niteliktedir (4). 

 

Mimarlıkta 1920’lerde başlayarak 1970’lere kadar baskın bir urumda olan modernist akım, genellikle 

formun saflığını, katı geometrileri, modern malzemeleri savunurken süslemenin reddini teyit eden bir 

dizi tasarım ilkesi üzerine kurulmuştur. Bu ilkeler 20. Yüzyılın ilk yarısını tanımlayan savaş ve hastalık 

yıkımlarına cevap veriri niteliktedir. Tüberküloz sanatoryumları gibi, bu dönemin mimarisinin temiz ve 

pürüzsüz yüzeyleri hastalık ve travmaya anestezik bir çözüm olmuştur. Adolf Loos’tan Alvar Aalto’ya 

kadar modernist mimarlar, bu iyileştirici, tedaviye yardımcı mekanları, fiziksel ve sembolik olarak 

hasatlık ve kirden arınmış mekanlar olarak tasarlamışlardır. Le Corbusier, insanları evlerindeki ağır halı 

ve mobilyaları kaldırmaya ve özellikle zemin ve duvarları temiz tutmaya davet etmiştir. Ultramodernist 

denilebilecek Villa Savoye’un bu estetiği ve tasarım anlayışının villanın klinik beyazla boyanan 

duvarları ve zemin katta boşaltmalarla oluşturduğu yaşam alanlarında somutlaştığını görebilmekteyiz 

(Şekil1-2).  

 

     
Şekil 1 ve 2. https://www.arkitektuel.com/villa-savoye-2/ 

 

Mimarlık alanındaki bu anlayış, modernist mobilyalarda da bu endişeleri yansıtacak şekilde var 

olmuştur. Minimalist tasarımlar, yalın ve tozun yerleşip uzun süre kalabileceği oymalı ahşap ve 

döşemelerin yerini almıştır. Modernist mimarinin temel unsurlarından olan, teraslar, balkonlar ve düz 

çatılar estetik çekiciliğinin ötesinde, ışığın, havanın ve doğanın iyileştirici etkilerine açık olarak 

tasarlanarak modernist akımın endişelerini somutlaştırmıştır. 1920’de babası influenzadan ölen, Adolf 

https://www.arkitektuel.com/villa-savoye-2/
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Loos’un yanında çalışan modernist mimar Richard Neutra, tasarımlarında, yaşanabilir her alanda, güneş 

ve doğal havalandırmanın olması noktasında takıntılı olmuştur (4). 1935 yılında Los Angeles’ta inşa 

ettiği okulunda, her sınıfın dışarıdaki bahçelerle doğrudan ilişkinin olmasını sağlayabilmek için sınıf 

duvarlarında teleskopik cam duvarlar kullanmıştır (Şekil 3-4-5-6)  

 

   
Şekil3              Şekil4 

Şekil 3: Pastel boya kullanılarak yapılan eskizde görülen etkinlik eğitimi 

Şekil 4: Projeden perspektif 

http://www.mindeguia.com/dibex/Neutra_Emerson-e.htm 

.              

Şekil 5          Şekil 6 

Şekil 5: Açıkhava sınıflarından bir görünüm 

Şekil 6: Sınıf cephelerinde güneş koruyucular 

http://www.mindeguia.com/dibex/Neutra_Emerson-e.htm 

 

Benzer ilkeler, Alvar Aalto’nun 1928-1933 yılında Finlandiya’daki Paimio Sanantoryumu’nda da 

tasarımın temelinde yer almıştır. Sanatoryumun klinik estetiği, uluslararası modernizmin bir işareti 

olarak bu sağlık anıtıyla ifade edilmiştir. Aalto tasarımında her katta güneşlenme balkonları ve daha 

sağlıklı hastaların güneşlenebileceği bir çatı güneşlenme terası ile içeride ve dışarıda bir köprü 

kurmuştur. Pencereli odalar ormanın geniş manzarasına bakarken, yürüyüş parkurları da hastalara 

manzaraya erişme imkanı sunmuştur (Şekil 7-8).  

 

http://www.mindeguia.com/dibex/Neutra_Emerson-e.htm
http://www.mindeguia.com/dibex/Neutra_Emerson-e.htm
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Şekil 7                                  Şekil 8 

Şekil 7: Daha sağlıklı hastalar için çatı katı güneşlenme terası  

Şekil 8: Hastaların olduğu bölüm ve sağda balkonları 

http://www.paimiosanatorium.fi 

 

6.Günümüz pandemisinin kente ve mekana yansımaları  

 

Her yönüyle hissettiğimiz küreselleşme, ulusal ve uluslararası hareketlilik, göç, nüfus artışı ve ticari 

hareketliliğin yanı sıra bugün pandeminin hızla yayılmasında en büyük etkenlerden biri olarak 

turizmdeki hareketlilik görünmektedir. Buna ilave olarak artık sınırları kalmayan kentler yaşadığımız 

pandeminin yayılmasını kolaylaştırmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından alınan karantina kararları, 

getirilen yasaklar kısıtlamalar tüm dünyada küresel anlamda bizleri etkilemeye devam etmektedir. 

Sosyal ilişkilerin, ticaret anlayışının, erişimin, çalışmanın sorgulandığı ve yeniden yapılandığı bu 

dönemde kentsel ve mekânsal fonksiyonlar da dönüşüme uğramaya başlamıştır. İçinde bulunduğumuz 

durum itibariyle tasarımın ana kriterleri değişmeye başlamıştır. Sosyal mesafe, minimum 

temas/temassızlık, hijyen, doğal havalandırma ve aydınlanma gibi kriterler tasarım süreçlerinin bir 

parçası haline gelmiştir. Mevcut soruna çözüm arayışları hem kentsel hem de mekânsal tasarım 

alanlarında devam etmektedir.  

 

Bugün COVID-19 salgını, mimarlar ve tasarımcılar arasında yeni tasarım teorilerinin tartışılmasını 

başlatmıştır. Architectural Digest’e göre birçok tasarımcı ve mimar, bulaşmaya karşı tedbir amaçlı 

kamusal alanlarda sesle çalışan asansörler, ahizesiz ışık anahtarları ve cep telefonu kontrollü otel odası 

girişi gibi otomatik ve dokunmasız teknolojilerin uygulanmasını beklemektedir (5). Yaşadığımız 

pandemi sürecinde yoğunluğun en az olduğu yerler kent içi parklar, kentlerimizin her zaman kalbinde 

yer alması gerektiğini savunduğumuz kentsel boşluklar, yeşil alanlar, ormanlar ve parkların ne denli 

önemli olduğunu bir kez daha anladık. Korona sonrası kentsel yaşantımıza şekil verecek kamusal alan 

tasarımları mimarlık gündemini meşgul etmeye başlamıştır. 

 

Avusturyalı tasarım ofisi Studio Precht, koronavirüs pandemisi sırasında sosyal mesafeyi korurken 

insanların açık havada olmasına izin veren yüksek çitlerle bölünmüş labirent benzeri bir “Parc de la 

Distance/Sosyal Mesafe Parkı” tasarlamıştır. 90 cm genişliğinde çitlerle bölünmüş park, çok sayıda 

rotadan oluşmaktadır. Studio Precht, parkın özellikle yeşil alan açlığı olan kentlerde faydalı 

olabileceğini ve hareketli kentsel alanlar için benzersiz bir deneyim sunduğunu söylüyor ve kısa bir 

yalnızlık zamanı ve geçici bir tecritle düşünmek, meditasyon yapmak ve doğada yalnız yürüyebilmek 

için bir alternatif olduğunu savunmaktadır(6,7) (Şekil 9-10).   

http://www.paimiosanatorium.fi/
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Şekil 9                  Şekil 10 

Şekil 9: Parkın üstten görünüşü 

Şekil 10: 90 cm genişliğindeki yeşil çitler 

https://www.dezeen.com/2020/04/16/studio-precht-parc-de-la-distance-social-distancing-coronavirus/  

 

Hollandalı stüdyo Shift Architecture Urbanism ise salgında çokça tartışılan ve belirli bir süre kapatılan 

semt pazarlarına alternatif olabilecek bir çözüm üretmiştir. Kentlerde yer alan gıda pazarı için insanların 

koronavirüs pandemisi sırasında birbirleriyle temas etmeden taze ürünler alabilecekleri bir model 

geliştirmiştir. Tasarım, herhangi bir mahalle veya şehrin halka açık meydanlarında kolayca kurulabilen, 

insanların sosyal alışveriş kurallarını uygularken yerel alışveriş yapmasına izin veren 16 kare 

ızgaralardan oluşmaktadır (Şekil 11-12). Shift Architecture bu tasarımı, önermiş olduğu Rotterdam da 

dahil olmak üzere dünyanın birçok kentinin kamu pazarlarını kapatma ya da sınırlandırma kararına 

alternatif olarak geliştirdiğini söylemektedir (8).  

 

           
Şekil 11                  Şekil 12 

Şekil 11-12: Gıda pazarının sosyal mesafeyi dikkate alan ızagara yapısı (www.dezeen.com)  

 

https://www.dezeen.com/2020/04/16/studio-precht-parc-de-la-distance-social-distancing-coronavirus/
http://www.dezeen.com/
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               ..  

Şekil 13       Şekil 14 

Şekil 13: İnsanların sosyal mesafe kurallarını uygularken taze ürünler de satın almalarına olanak veren 

sistem(www.dezeen.com)  

Şekil 14: Tasarıma göre kentin farklı bölgelerine kolayca kurulabilecek bu sistemle insanlar evlerine en 

yakın pazarlara yürüyerek gidebilecek(www.dezeen.com) 

 

Yeni koşullarda kamusal alanda sosyalleşmeye imkan tanıyan bir başka tasarım da Londra merkezli 

tasarımcı Paul Cocksedge’in “Here Comes to Sun” battaniyesidir. COVID-19’a bağlı sınırlamalar 

kalktıktan sonra insanların dışarıda “güvenli ve güvenle sosyalleşme”sine olanak tanıyacak bir tasarım 

sunmaktadır. Bir dairenin sınırları üzerine yapılmış tasarımda daire içine kesilmiş dört ayrı kumaş 

parçası belirli aralıkla yerleştirilmiştir. Battaniye, insanların piknik yapmak ve ya arkadaşlarıyla vakit 

geçirmek, güneşlenmek gibi sosyal durumlar için önerilen iki metrelik mesafeyi koruyan bir özelliğe 

sahiptir (9).  

 

 

  
Şekil 15                        Şekil 16 

Şekil 15: Battaniyenin parkta kullanımı(www.dezeen.com)  

Şekil 16: Battaniye tasarımı (www.dezeen.com) 

 

Kongre merkezlerinden futbol stadyumlarına kadar her şey, koronavirüs pandemisi sırasında geçici tıp 

merkezlerine dönüştürüldü. Buckingham Sarayı'nı bir komplekse dönüştüren firma olan Münih merkezli 

Opposite Office’den Benedikt Hartl, bu acil durum uyarlamalı yeniden kullanım biçiminin 

tamamlanmamış havaalanı terminallerinde kullanılabileceğini savunmuş ve 2006 yılında yapımına 

http://www.dezeen.com/
http://www.dezeen.com/
http://www.dezeen.com/
http://www.dezeen.com/
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başlanan ve 2012’de tamamlanması öngörülen Berlin Brandenburg Havalimanı’nı hastalar için özel 

tedavi birimleri olarak hizmet verecek yuvarlak modüler çelik kabinlerle doldurmayı önermiştir (Şekil 

17-18-19). 220.000 m2 lik bir alana sahip olan ana bina, hastalara acil tıbbi bakım sunmaktadır (12).  

 

 
Şekil 17: Havalimanında hasatlar için tasarlanan özel bölümler 

 

 

 
Şekil 18      Şekil 19 

Şekil 18-19: Hastalar için tasarlanan yuvarlak modüler çelik kabinler 

https://www.admiddleeast.com/architecture-interiors/architecture/german-studio-opposite-office-

proposes-plan-to-convert-unfinished-airport-into-a-superhospital  

 

Pandemi sürecinde değişen alışkanlıklara cevap veren mekan ihtiyaçlarına bir alternatif de Woods 

Bagot’tan gelmiştir. Mimarlık firması Woods Bagot, insanların günleri boyunca bir dizi etkinliğini 

destekleyen” AD-APT adlı çok yönlü bir modüler-yaşam sistemi tasarlamıştır. Yemek yeme, uyuma 

gibi temel günlük ihtiyaçların yanı sıra egzersiz, eğlence, izole olmadan odaklanma alanlarının olduğu 

bu sistem, ihtiyaca göre şekillenebilen esnek bir tasarım sunmaktadır(Şekil 20). Hızla değişen dinamik 

ortama cevaben üretilmiş bu tasarım “açık plan daireleri” olarak yeni bir alternatif olarak görülmektedir 

(6).  

 

https://www.admiddleeast.com/architecture-interiors/architecture/german-studio-opposite-office-proposes-plan-to-convert-unfinished-airport-into-a-superhospital
https://www.admiddleeast.com/architecture-interiors/architecture/german-studio-opposite-office-proposes-plan-to-convert-unfinished-airport-into-a-superhospital
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Şekil 20. Günlük, gecelik ve eğlenme modlarına dönüşebilen açık plan daireleri 

https://www.woodsbagot.com/projects/ad-apt/  

 

Gün boyu modelinde bölünmüş çalışma mekanı ve mutfağıyla yaşam ve yemek yeme imkanları sunan 

sistem, gece modunda, yaşama mekanında yer alan hareketli bir duvar ile, ikinci bir yatak odası 

oluşturabilmektedir. Oyun moduna da uyarlanabilen daire, eğlence, toplantılar ya da grup dersleri için 

geniş bir açık alana dönüşebilmektedir (10). 

 

Hızla artan hasta sayısıyla başa çıkmak adına bir öneri de Hollandalı Tasarım firması Studio 

Prototype’dan gelmiştir. Özellikle virüs kaynaklı hastalıklarla başa çıkmak için tasarlanmış bir sağlık 

tesisi olan Vital House’u tasarlamıştır (Şekil 21). Prefabrik ünitelerden oluşan “Hayati Ev”, hastalar 

tecrit halindeyken, ziyaretçileriyle görüşebilecekleri özel bir iletişim odası içermektedir (Şekil 22) 

(10).Tasarımda virüsün havaya yayılmasını önlemek için hava basıncı sürekli olarak izlenmektedir. 

Stüdyo, koronavirüsün insanlığa çarpan son virüs olmadığını ve olmayacağını, bu nedenle kendimizi 

yeni, daha iyi ve akıllı bir altyapı ile donatmamız gerektiğini savunmakta ve eklemektedir: “Mimar 

olarak insanları değiştiremeyiz, ancak gelecekte bu işleri daha kolay ve keyifli hale getirebilmek için bir 

katkı sunabiliriz” (11-13).  

 

 
Şekil 21. Prefabrik ünitelerden oluşan “The Vital House”. 

https://www.designboom.com/architecture/studio-prototype-vital-house-virus-hotel-covid-19-03-25-

2020/  

https://www.woodsbagot.com/projects/ad-apt/
https://www.designboom.com/architecture/studio-prototype-vital-house-virus-hotel-covid-19-03-25-2020/
https://www.designboom.com/architecture/studio-prototype-vital-house-virus-hotel-covid-19-03-25-2020/
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Şekil 22. Hastaların tecrit halindeyken ziyaretçileriyle görüşebilecekleri “iletişim odası” 

https://www.designboom.com/architecture/studio-prototype-vital-house-virus-hotel-covid-19-03-25-

2020/  

 

7.Sonuç: Korona sonrası dönüşüm 

 

Sosyal ilişkilerimizden mekan deneyimleyişimize, kamusal alanda var oluş biçimimizden özel alandaki 

eylemlerimizi gerçekleştirmemize kadar her şeyimizin değişeceği bu salgın döneminden sonra, mimari 

alanda nasıl bir anlayış ve tasarım bizleri bekliyor hep birlikte göreceğiz. Aalto’nun sanatoryumunun 

modernist binalara ilham vermesi gibi, günümüz tasarımları da kamusal mekanlarda doğal 

havalandırma, maksimum güneşlenme ve anti-bakteriyel malzeme kullanımı gibi kriterlerin 21. yüzyıl 

tasarım anlayışını etkilememesi artık düşünülemez. Sosyal mesafenin kentsel tasarıma yansımasıyla 

ilgili, mimarların daha küçük mekanlar ve daha fazla açık alanlar tasarlayabileceği mimari platfromlarda 

öne sürülen konular arasında yer almaktadır.  

 

Sanal ortamda uzaktan çalışmanın pandemi döneminde ne kadar etkili olduğunun kanıtlanmasına paralel 

olarak, açık ofis tasarımlarının yeniden ele alınacağı yakın bir zamanda karşılaşacağımız bir gerçek 

olarak karşımıza çıkacaktır. Sosyal mesafe artık sade açık kamusal alanlarda değil, yarı kamusal ve özel 

alanlarda, ofis ve çalışma ortamlarında da bir tasarım paradigması olarak yer alacaktır. Sürdürülebilir 

kentsel tasarım, insanları kamusal alanları daha çok ev gibi düşünmeye teşvik ederek bulaşıcılık 

vektörlerine (çöp, kirlilik, aşırı kalabalık) karşı koymada yardımcı ve rehber olabilirken, yeni tasarım 

anlayışı daha derin bir küresel aidiyet duygusu geliştirebilir. Komşuluk ilişkileri ve sanatsal ihtiyaçların 

karşılanma biçimlerinin de sosyal ve kültürel yaşam üzerinde etkileri olacaktır. Artık insanlar 1000 

kişilik konserlere gitmek yerine, sanat ihtiyaçlarını daha küçük ortamlarda karşılayan tercih edecek, bu 

da yeni kültürel ve sosyal mekanların oluşmasına öncülük edecektir.  

Bu süreçte anlaşıldığı üzere, kentlerdeki yoğunluk kararları, yeniden üzerinde düşünülmesi gereken ve 

uzun vadede ele alınması gereken temel görevlerimizden biri olacaktır. Vaka sayılarına bakıldığında 

New York, İstanbul ve Londra gibi kentlerde salgının kontörlünün ne kadar zor olduğu açıkça 

https://www.designboom.com/architecture/studio-prototype-vital-house-virus-hotel-covid-19-03-25-2020/
https://www.designboom.com/architecture/studio-prototype-vital-house-virus-hotel-covid-19-03-25-2020/
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görülmüştür. Kalabalık nüfuslu kentlerde yoğunluk kararlarına ilave olarak kentsel yaşam 

standartlarının yeninden belirlenmesi gerektiği de kaçınılmaz bir gerçektir. İnsanların aynı metrolarda 

ya da otobüslerde sıkışıp kalmaması adına insanların alternatif olarak kullanabilecekleri küçük sokak ve 

patikalar, bisiklet yolları kentlerin yeniden planlama gündeminde yer alacaktır. Şehirlerde istenen 

bisikletle seyahat imkanlarının daha da arttırılması, korona sürecinde yaklaşık %25 oranında düşen 

karbon izini ve azalan hava kirliliğini destekleyecek, iklim tehdidiyle mücadelemizde baş yardımcımız 

olacaktır.  

 

Kentlerimizle ilgili hayal edilen hedefler ulaşmak sadece değişimle değil, dönüşümsel değişim olarak 

kentlerimizi nasıl inşa ettiğimiz, yönettiğimiz ve kentlerimizde nasıl yaşadığımıza kadar her şeyi 

etkileyecektir. Enerjiden konutlara, hareketlilikten sürdürülebilirliğe, ulaşımdan iletişime kadar her şey 

daha kapsayıcı ve uzun vadeli çözümlerle hayata geçirilebilir. İnsanların kentlerde nelerin mümkün 

olabileceğini talihsiz bir şekilde anladıkları şu dönemde, kent planlamalarına dair hedeflere ulaşma ve 

gerçekleştirme çabası gösterecek cesur bir vizyona sahip olmak gerekiyor. Yerel ve ulusal düzeyde acil 

müdahale ve iyileşme için başarılı bir yerel ve ulusal koordinasyon sağlamak ise kaçınılmaz 

görünmektedir. 

 

Bu süreci daha başarılı bir şekilde yönetebilmek için yerele uygun çözümlerin üretilmesi gerekmektedir. 

Pandemi döneminde açık yeşil alanların, parkların önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Açık alanlar 

sadece halka açık alanlar olarak değil, aynı zamanda kent içi kişisel sığınma alanları olarak bir başka 

önem kazanmıştır. Ayrıca bu tür alanların salgın ve afet dönemlerinde geçici hastaneler, barınaklar ya 

da lojistik destek merkezleri olarak kullanılması gerektiği de gün yüzüne çıkmıştır.  

 

Uzun karantina süreçleri konut tasarımında mekânsal dönüşümlere de neden olmuştur. İç mekânda yeni 

bölümler, esnek çözümler, dekorasyonda hijyenik malzemeler, doğal aydınlanma ve havalandırma, 

balkon ve teraslar pandemiyle birlikte konut tasarımında yeniden ele alınmaya başlamıştır. Çatı ve dikey 

bahçeler gibi binalarla entegre olabilen yeşil alanlar özellikle daha fazla vakit geçirilen konutlarda, 

bireyin psikolojik ihtiyaçlarından birini karşılayabilecek öneme sahip olmuştur.  

 

Pandemi döneminde gündeme daha çok gelen bir sorun da kent yoksulları ve evsizlerin barınma ve 

sağlık ihtiyaçları olmuştur. Tüm gruplara eşit sağlık ve barınma imkanlarının sunulması gerektiği 

pandemiyle birlikte bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu dönemde özellikle kente yakın banliyölere ilgi 

artmış, bu da konut ve arsa fiyatlarına yansımıştır. Kente yakın kırsal çevreyi kent içine tercih eden 

önemli bir kesim oluşmuştur.  

 

Pandeminin kentsel alanı etkileyerek değişimlere neden olmasının yerine kentlerin pandemiyi 

oluşturacak ve yayacak riskleri önceden tespit ederek bunları en aza indirgeyen yaklaşımlar planlaması 

ve üretmesi gerekmektedir. Bu nedenle pandemi sürecinde kentsel mekândaki değişimlerin analizi 

yapılarak eksiklikler tespit edilmeli, bu eksikliklere göre yeni planlama kararları alınmalıdır.  

 

İçinde olduğumuz süreçte bir kez daha planlamada bütüncül anlayışın önemi ortaya çıkmıştır. Kentsel 

bütünlüğü sağlayan fonksiyonların çok odaklı bölgelerle bir araya gelebilmesi, kent-kır ilişkisinin 

sağlanması ve kentlerin kontrolsüz gelişiminin önlenebilmesi açısından önemlidir. Erişilebilirliğin, 

yürüme mesafesindeki mahalle ünitelerinin bağlantılarının, toplu taşıma ve kontrollü araç 

sirkülasyonun, düzenli yaya ve bisiklet yollarının kentlerimizde aktif olarak yeniden planlanması 

gerekmektedir. Planlama ve mimarlık disiplinleri, kentsel mekânsal sorunları bir bütün içinde ele almalı, 

yeniden yorumlamalıdır.  
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HISTORICAL BACKGROUND OF RUSSIA WITH COVID-19 

 

Atabek NABIYEV 

Ganja State University, Ganja, Azerbaijan 

 

ABSTRACT 

The Soviet Union is one of the old political forces that coerced or voluntarily held together ethnic or 

religious origins. It is a power that has left a very deep history in its past. The bipolar system in the 

world came to an end after the Cold War. After this situation, ethnic conflicts increased and spread to 

the Soviet Union in the 1980s and caused great repercussions in the world. Conflicts occurring in the 

world have been a threat to security.These conflicts resulted in disintegration and in the early 1990s, the 

USSR was replaced by 15 new independent republics at the end of 1991. When the Soviet Union began 

to collapse after the Cold War, changes occurred in the system. The Caucasus region is important. 

Especially the North Caucasus region posed an important problems, as a result of the independence of 

Azerbaijan, Georgia and Armenia in 1991, instability occurred in the region. This article describes the 

historical relations between Armenia and Azerbaijan in the Caucasus region and the effects of foreign 

powers on these relations. 

 

Keywords: Covıd-19, Russia, Historical Background. 
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CYPRUS IN COMBATING COVID-19 

 

Mahigul IBRAGIMOV 

Azerbaijan Cooperation University, Baku, Azerbaijan 

  

ABSTRACT 

In our world, which is constantly updated and renewed and where countries always keep their interests 

at the highest level, our country and the countries of the region have different national interests, the 

initiatives in which countries have taken to procure these interests have also been different. However, 

our country has tried to improve its relations with many countries in the developing process, and these 

relations have been interrupted at times; some times it was completely broken for different reasons. In 

the world of international relations, many actors have followed different policies for the economic and 

political interests of their own country. Considering that countries always keep their economic interests 

at the highest level; As it is known, Eastern Mediterranean is located on the trade route connecting east 

and west due to its geographical location. Due to its richness in natural resources, it has attracted the 

attention of regional and global actors and there have been many powers that want to claim rights on it. 

Turkey in this process, didn’t remain unresponsive to the events developing, it has produced various 

Eastern Mediterranean policy has created and implemented in line with their own interests. When we 

look at the Eastern Mediterranean crisis, it is obvious that Cyprus is a strategic point. This research 

thesis aims to examine how the Cyprus issue affects the Eastern Mediterranean policies of the countries, 

what kind of plans the powers that want to establish sovereignty over the Eastern Mediterranean are 

involved in the events and their results. In addition, in the context of the Cyprus conflict, it aims to 

examine the power struggle in the Eastern Mediterranean, the policies followed by the countries, from 

an economic and legal perspective. 

 

Keywords: Cyprus, Eastern Mediterranean, COVID-19. 
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ABSTRACT 

The Eastern Mediterranean has attracted the attention of many states throughout history. Eastern 

Mediterranean, which was mainly on the political agenda in the past, became the focus of states 

economically with the beginning of the 2000s. As a result of the researches made by scientists, the 

existence of rich natural resources such as oil and natural gas has been determined in the Eastern 

Mediterranean. The existing energy potential in the region has prepared the political competition 

environment for the states. Tensions have risen between coastal countries because states that want to 

maximize their own economic interests reject the rights of other states. In particular, the failure to reach 

a consensus between Greece on the continental shelf and exclusive economic zone borders is the main 

cause of political tension. On the island of Cyprus, Greeks constitute the majority of the population. The 

Greek administration alone claims rights on Cyprus. Greek Government's granting drilling permits to 

European companies and unilateral economic agreements were found by Turkey to be contrary to 

international law has been ignored in the region. 

 

Keywords: Eastern Mediterranean, Middle East, Greek. 
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KALININGRAD IN EU – RUSSIA RELATIONS AFTER 2010 

 

Nazira YELDOSEV 

Kainar University, Almaty, Kazakhstan 

 

ABSTRACT 

Kaliningrad, the land part of Russian Federation in Europe. The geopolitical location of the region affect 

Russia and EU relations.  Kaliningrad oblast is also defined as pilot region. This definition means 

controlling or examining EU-Russia relationships. Historical development of the Kaliningrad different. 

Thus the region or location was under German control. After Second World War Soviet Union took 

control of the region. Russian Federation used advantage of land in Europe. It developed security policy 

by the way. The Kaliningrad oblast of Russia is currently an important focal point of disputes between 

the European Union and Russia. Although small in terms of geography and population, Kaliningrad has 

grown in importance due to the EU enlargement process. Since the break-up of the Soviet Union, the 

oblast has become an exclave of Russia, and it is now set to also become an enclave within the EU. 

European Union enlargement exposed the Kaliningrad problem. Baltic Sea countries became EU and 

NATO membersip so this situation annoyed Russia.  EU had concerns on some issues. such as the border 

problem, transportation and trade. It was tried to designate how the interdependence of Russia and EU 

on various issues affected relations with the Kaliningrad region. EU and Russia regional cooperation 

and decisions shape process. The Kaliningrad oblast due to its exclavity has to pay attention to the 

interests of the neighboring countries as well. Attempts to find a reasonable balance between the three 

groups of interests are reflected in all regional development strategies.  

 

Keywords: Russia, European Union, Relations 
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US-CHINA VACCINE RIVALRY AND RUSSIA'S COVID-19 STRATEGY 

 

Zarema ERKINEV 

Narxoz University, Almaty, Kazakhstan 

 

ABSTRACT 

The Trump administration is looking for ways to give Russia a role in its strategy to contain and isolate 

China. If Russia follows a policy in line with Trump's strategy, China, surrounded by its south and east, 

will also be surrounded by its north. In this context, Russia's attitude has an important place in the global 

policy of China, which is trying to resist this, as in the global policy of the USA. In other words, in the 

struggle of the two rival powers, the United States and China, Russia will have an advantage on 

whichever side it takes. In this context, both the USA and China are looking for ways to establish a 

special bond in order to keep Russia on their side. The need of both sides for Russia allows Russia to 

increase its geopolitical importance and bargaining power. 

 

Keywords: USA, China, Vaccine War 
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MIDDLE ASIA COVID-19 VACCINE POLICIES 

 

Zhannur ABDULAYEV 

Kainar University, Almaty, Kazakhstan 

 

Safar ABDULOV 

Kainar University, Almaty, Kazakhstan 

 

ABSTRACT 

Middle Asia had been witnessed power struggles between Chinese and Turks in a wide area for 

centruies. Specifically the struggle which started between Han Dynasty and Huns in 2nd  century BC 

continues today between People’s Republic of China and Uyghurs who live intensively in the west of 

the region in East Turkistan or Xinjiang Uyghur Autonomus Region. Uyghurs attempted to establish a 

sovereign state two times (1933 and 1944) but they failed. The region occupies an important role in 

international agenda with extremely human rights abuses and bloody terrorist actions by some structures 

which are structured inside of Uyghur people. In this context Amnesty International, Human Rights 

Watch and various non governmental organizations broadcasted a lot of reports about these human rights 

abuses which are performed by China against Uyghurs. There are no disincentive sanctions against 

China because of China’s economic power, military power and location in United Nations Security 

Council up to now. This academic study aimed to scrutinize experienced problems, international 

reactions and solutions offers by objectively mentioning historical development of area in a struggle for 

keeping aloof of sensuality and in view of the fact that principle of ‘Be steadfast witnesses for Allah in 

equity, and let not hatred of any people seduce you that ye deal not justly.’ (Maidah/8). The study tried 

to reach the facts with an objective angle by examining studies which written by scholars who are from 

different geographies. Finally, the reactions of the international community toward the events in the 

region were given. 
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FOREIGN POLICY ANALYSIS OF INTERNATIONAL RELATIONS AND SOFT POWER 

PRACTICE IN COVID-19 TERM 

 

Yazid CHIZIMU 
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ABSTRACT 

This study aims to present how states shape their decision-making mechanisms by being influenced by 

their soft power in Foreign Policy Analysis. Foreign policy analysis, which has a multi-disciplinary and 

interdisciplinary structure, assumes that decision-making processes are at least as important as foreign 

policy output. Foreign policy analysis, which strives to be analytical, is considered a sub-discipline of 

International Relations. Although there is no clear definition of the concept of Foreign Policy, debates 

on its position continue. For this reason, in the study, first of all, its place in International Relations 

Theories and soft power applications in a conceptual framework will be examined. The focus of the 

study will be "The Concept of Foreign Policy", "International Relations and Factors Determining 

Foreign Policy", "Foreign Policy Tools and Methods", "Theoretical Approaches", "Decision Making 

Approaches", "Soft Power, Non-State Actors".  

While dealing with these issues, prominent studies in the field were taken into consideration and 

criticisms were used. Based on these studies, it has been observed that Foreign Policy analysis has an 

evaluative and analytical structure as well as a share of states in shaping their economies as a result of 

the decisions and outputs taken. 

 

Keywords: Foreign Policy, Foreign Policy Analysıs, Soft Power, Decision Making Models 
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US-CHINA VACCINE RIVALRY AND RUSSIA'S COVID-19 STRATEGY 

 

Gadi AHADOV 

Baku Eurasia University, Baku, Azerbaijan 

 

ABSTRACT 

The Trump administration is looking for ways to give Russia a role in its strategy to contain and isolate 

China. If Russia follows a policy in line with Trump's strategy, China, surrounded by its south and east, 

will also be surrounded by its north. In this context, Russia's attitude has an important place in the global 

policy of China, which is trying to resist this, as in the global policy of the USA. In other words, in the 

struggle of the two rival powers, the United States and China, Russia will have an advantage on 

whichever side it takes. In this context, both the USA and China are looking for ways to establish a 

special bond in order to keep Russia on their side. The need of both sides for Russia allows Russia to 

increase its geopolitical importance and bargaining power. 

 

Keywords: USA, China, Vaccine War 
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VERGLEICH VON DEUTSCHLAND UND UKRAINE IM BEDINGUNGEN VON COVID-19 

 

Joshua KRIEGER 

Zeppelin Universität, Friedrichshafen, Germany 

 

Roman KREHL 

Zeppelin Universität, Friedrichshafen, Germany 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

Ich werde mich für den Direktor des Instituts für Kybernetik bewerben. Ein spezielles Blatt mit einem 

Rahmen von Rahmen, das mit einem Siegel bescheinigt ist, legt fest, in welchem Bereich ein Einführer 

vor dem Abitur mit abo pratsyu beginnen wird. Eine Liste veröffentlichter wissenschaftlicher Projekte 

und Weinfahrten; Widgets veröffentlichter Artikel / Abstracts (aus Gründen der Offensichtlichkeit); eine 

Zusammenfassung anderer Fachgebiete (für die Dauer wissenschaftlicher Arbeiten und Weinfahrten); 

eine Kopie des Diploms über das Ende der vorzeitigen Hypothek. eine Kopie der Bestätigung über die 

Vergabe der Identifikationsnummer; Kopie des Reisepasses; Bestätigung durch den 

Nachbearbeitungsprozess (gleichzeitig enthält der Pass keine Meldungen über die Wiederherstellung); 

internationales Erdbewegungszertifikat, das das Niveau von C1 - C2 (aus Gründen der 

Offensichtlichkeit) bescheinigt; Personen, die einen Einblick hinter die Absperrung erhalten haben, 

erhalten die Gleichwertigkeit des eingereichten Diploms gemäß der "Anordnung zur Anerkennung der 

Schritte der großen Bildung in der Ukraine in anderen irdischen Primärhypotheken", die von der 

Anordnung des Bildungsministeriums und des Bildungsministeriums genehmigt wurde Wissenschaft 

der Ukraine. 
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UKRAINE COVID-19 VACCINE POLICY  

 

Dilshat ALMASOV 

Karagandy State University, Karagandy, Kazakhstan 

 

ABSTRACT 

Within the framework of the implementation of a grant from the Institute of Public Policy No. 30RG91-
06491, for the Ukrainian Fund, an additional meeting was held for the The project is being implemented 
by the consortium of the Institute at the warehouse: University of King Danil; GO "Gromadsky Center" 
Etalon "spilno with the Directorates of the International Sports, European Integration, Tourism and 
Investment of the Ivano-Frankivsk ODA. Doslidzhennya "Portrait of a tourist ochim vlasniks in silsky 
green gardens in the period of the pandemic" was formed in 2 parts, and itself: 

With an analytical sound, the results of the follow-up can be followed by the results of VIDKRITI ZVIT. 
By the project "Portrait of a tourist ochim vlasnikiv silskih green gardens in the period of pandemic" є 
development of domestic tourism and promotion of social and cultural activity of the population of 
Ukraine. As part of the implementation of the project, an interactive online course has been broken up, 
which consists of 3 modules, and aims to help the owners of the sadibs at such feedings:"Finances and 
supply of vitality for the owners of green gardens". 

 

Keywords: Ukrain, COVID-19, Vaccine. 
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ZEITLICHER ZUSAMMENBRUCH DER DEUTSCHEN COVID-19-MAßNAHMEN 

 

Zoe SCHLAMME 

University of Giessen, Giessen, Hesse, Germany 

 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

Das neue Coronavirus (nCoV) ist ein neuer Stamm, der beim Menschen bisher nicht identifiziert wurde.  

Coronaviren sind zoonotisch, dh sie werden zwischen Tieren und Menschen übertragen. Als Ergebnis 

detaillierter Untersuchungen wurde festgestellt, dass SARS-CoV von Zibetkatzen auf Menschen 

übertragen wurde, MERS-CoV von Dromedarkamelen auf Menschen. Einige bekannte Coronaviren 

zirkulieren in Tieren, die den Menschen noch nicht infiziert haben. Anzeichen einer Infektion sind 

Atembeschwerden, Fieber, Husten, Atemnot und Atembeschwerden. In schwereren Fällen kann eine 

Infektion zu Lungenentzündung, schwerem akutem (schnell fortschreitendem) respiratorischen 

Syndrom (aggregierte Manifestation), Nierenversagen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und letztendlich 

zum Tod führen. 
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THE EVOLUTION OF OUTSTANDING DISEASES FROM THE INDUSTRIAL 

REVOLUTION TO THE COLD WAR: COMPARISON WITH COVID-19 

 

Juané FURAHA 

A. Baitursynov Kostanay State University, Kostanay, Kazakhstan 

 

Chuma NWADIKE 

A. Baitursynov Kostanay State University, Kostanay, Kazakhstan 

 

ABSTRACT 

The industrial revolution, which emerged with the effect of new inventions on production in Europe in 

the 18th and 19th centuries and the birth of the mechanized industry by steam-powered machines, and 

these developments increased the capital accumulation in Europe, is a development that changed the 

course of the whole world. In this study, we first discussed the changes in the social dynamics brought 

about by industrialization in industrialized societies and how and from where this change is involved in 

conflict processes. We tried to explain the evolutionary process of the war that emerged as a result of 

this drag, within the framework of theoretical approaches, that this transformation process, which was 

involved in war issues, also led to a transformation in the nature and functioning of wars. In the most 

general terms, what are the effects of changing world order, social transformation and technological 

development on relations between states; We sought answers to questions such as how it brought about 

changes in areas such as conflict and war. 

 

Keywords: Social Transformation, Industrial Society, Traditional Society, Evolution of War, 

Liberalism, Realism 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOCRACY AND COVID-19 IN NEW ERA AMERICA 

 

Veronka GÉZA* 

Méri BENJÁMIN* 

Óbuda University, Budapest, Hungary 

 

ABSTRACT 

In the United States of America, which claims to be the most liberal country in the world, liberalism, 

freedom, equality, private property, etc. all principles are applied. However, although America is not 

legally, it is not actually pluralistic. Because there is a consensus in American society on political issues. 

There is a consensus in the United States, much stronger than in European countries. Liberalism in 

Europe has developed against the settled aristocratic kingdom. In the United States, however, when the 

British rule collapsed, neither the aristocrat nor the conservative ideology that supported the aristocracy 

remained. Thus, the liberal ideology developed alone in the United States, with the participation of 

almost all sections. Since the social situation in America is democratic, the dominant feature of the 

political situation is also democratic. The main purpose of this study is to examine the exact content and 

basic paradigms of the word democracy and how it works, and to determine the instrumentality of 

institutions by addressing the relationship between non-governmental organizations and democracy. For 

this, an in-depth analysis of non-governmental organizations will be made. 

 

Keywords: Democracy, liberalism, non-governmental organizations 
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NEWCASTLE XƏSTƏLİYİ VİRUSU 

 

Qəhrəman HAZIYEVA 

Azerbaijan Medical University, Baku, Azerbaijan 

 

MÜCƏRRƏD 

Nyukasl xəstəliyi virusu quşçuluq sənayesində əhəmiyyətli bir virusdur. Öldürülmüş və ya zəifləmiş 

peyvəndin xəstəliyə qarşı istifadəsi immunoloji qorunmanı artırır. F geni, virüsün virulentliyini təyin 

edən əsas amildir. Buna görə də, bu işdə Razi LaSota-dan alınan və lövhədən təmizlənmiş NDV suşu 

IR12-nin F genini ardıcıllaşdırmağı və təhlil etməyi hədəflədik. Virus 10 günlük SPF embriyonlu toyuq 

yumurtalarına aşılandı və daha sonra allantoik maye ultra santrifüj istifadə edərək saxaroza qradiyent 

təmizlənməsinə məruz qaldı. Təmizlənmiş virus zolağı daha sonra genə xüsusi astarlardan istifadə 

edərək RNT ekstraktı və cDNA sintezinə məruz qaldı. PCR, F genini gücləndirmək üçün xüsusi 

primerlərdən istifadə edildi və daha sonra band jeldən çıxarıldı və 3 ilə 1 nisbətində pJet1.2 

plazmidlərinə klonlandı və uyğun bir hüceyrəyə çevrildi. Çıxarılan plazmid daha sonra BglII 

məhdudlaşdırma fermenti ilə həzm edildi və əlavə plazmid Sanger se oldu Nəticədə, gen ardıcıllığı F 

tamamilə sıralanmış və gen bankında tapılan lentogen suşlarla müqayisə edilmişdir. Ardından MEGA6 

istifadə edilərək ardıcıllıqla yığılmış, 112G-R-Q-G-R-L117-nin bölünmə yeri ardıcıllığı alınmış və 

sonra filogenetik ağac çəkilmişdir. Nəticədə F gen ardıcıllığı tamamilə sıralanmış və gen bankında 

tapılan lentogen suşlarla müqayisə edilmişdir. 

 

Açar sözlər: Nyukasl xəstəliyi virusu, LaSota suşu, Klonlama, Sıralama 
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MÜCƏRRƏD 

Yerli quşların ND və AI vəziyyətini öyrənmək üçün isti quru bir iqlimdə (Borxar və Nəcəf Abad 

şəhərləri) və soyuq-yaş bir iqlimdə (Xansar və Semirom şəhərləri) İsfahanın 60 kənd ailəsində 8-66 

həftəlik 900 yerli civciv vilayət paylandı və saxlanıldı, 8, 20, 32, 44 və 56 həftələrdə quşların% 15-i 

qanad damarından götürüldü və Newcastle və qrip xəstəliklərinə qarşı antikorları təyin etmək üçün HI 

üsulu ilə test edildi, bu vaxt kloakal və faringeal təmin edildi. çubuqlar, yüksək patogen qrip virusları 

H5 və H7 RT-PCR istifadə edilərək test edildi, Borkhar və Nəcəf Abad şəhərlərində anti-Newcastle 

antikorunun ortalaması sırasıyla 4.2 və 6.5, ortalama CV nisbəti% 63.7 və% 31.9; Xansar və 

Semiromdakı ortalama Newcastle antikoru 4,5, 5,8 və ortalama CV% 52,1 və 33,5% idi. Borkhar və 

Nəcəf Abaddakı Qrip əleyhinə antikorun ortalaması sırasıyla 5.21 və 0.6, ortalama CV% sırasıyla% 63.7 

və% 33.0 idi. Xansar və Semiromda qrip əleyhinə antikorun ortalaması sırasıyla 5.5, 6.2 və ortalama 

CV% 29.8 və 19.3% idi. H5 və H7'nin molekulyar test nəticələri də mənfi idi. Ümumilikdə isti və quru 

iqlimdə quşların yayılma nisbəti daha çox olmuşdur. İnfeksion agentlər və fiziki qəzalar / heyvan 

hücumları səbəbindən ölüm nisbəti sırasıyla% 9 və% 11 idi. Nəticədə, yerli toyuqlar üçün kombinə 

edilmiş nəzarət və profilaktik idarəetmənin tətbiq edilməsi tövsiyə olunur. 

  

Açar sözlər: Yerli Toyuq, Newcastle, Qrip, İqlim, İsfahan, Bərəkət 
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CONSTRUCTING DEMOCRACY IN LATIN AMERICA: US ECONOMIC SANCTIONS ON 

VENEZUELAN ECONOMY 

 

Tofiq Tahirsoy 

Azerbaijan Technical University 

 

ABSTRACT 

In this study published by Timothy Gill for the University of North Carolina-Wilmington, it was tried 

to be expressed how the USA is trying to improve democracy in Latin America against anti-democracy 

tendencies. It is mentioned that the USA supports opposition players in order to defeat the leaders on 

the left-wing and it is focused on trying to displace despotic leaders (Gill, 2018). Studies describing the 

conflict that the Venezuelan economy encounters the US economic sanctions can be listed as follows: 

(Service, 2019) (Ellner, 2015b) (Ellner, 2015a) (Ellner, 2013). In the 2019 report prepared by the 

Congressional Research Service; It focuses on the legitimacy of the leadership of President Maduro. 

Unlike other studies, in this study, the economic crisis, which shows the signs of economic contraction 

and excessive inflation experienced in Venezuela, and the US sanctions were shown as the accused 

about this crisis (Service, 2019). This article, written by Steve Ellner, focuses on Venezuela to establish 

friendly relations with Cuba, which highlights economic nationalist values. Although the US's 

multinational capital and military power is superior all over the world, it is stated that its political effect 

has decreased in the region. In addition, in terms of economy, it is emphasized that it has an insufficient 

effect on Venezuela, which defends national interests against foreign interests (Ellner, 2015b). In this 

article, which emphasizes the importance of the country's economy for Maduro, like Ellner, the role of 

the state in the democratic transition to socialism is emphasized (Ellner, 2015a). In another article 

published by Steve Ellner, who has published very productive works in this field, it was emphasized 

that Maduro has a special effect on the workers' movement and tends to support pro-worker reforms 

today. It is stated that this trend is caused by the social and political change in Venezuela (Ellner, 2013). 
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PAN-TURKISM AS A THREAT IN A COMMERCIAL AND STRATEGIC CONTEXT FOR 

RUSSIA  

 

Rəşad Mahirzadə 

Sumqayit State University 

 

ABSTRACT 

Pan-Turkism in Turkey on the basis of cultural and political currents of popular government, on the 

basis of ethnic, cultural and political unification or idea based on language basis. It is a trend that 

emerged in the middle of the 19th century. Its foundations were created by the Turks living on the 

Crimea and the Volga. The Ottoman Empire had the aim of uniting with the Turks. Pan-Turkism has 

been an ideology that has been a danger to Russia since the time of the Russian Empire. Pan-Turkism 

was used by NATO as a means of pressure against the Central Asian republics and Azerbaijan during 

the USSR period. Now this continues. Pan-Turkism publicly support the government of Turkey 

constitute a threat to Russia's commercial and strategic interests in the former Soviet republics and 

Russia itself is threatened in terms of integrity. Pan-Turkism has always posed a danger to Russia. The 

concept of Turan was created in opposition to the concept of Iran, where Persian culture is superior. 

Turanism claims that the lands from the north-wide of Iran, from the Caucasus to the Sayan mountains 

belong to the Turani peoples and that all ethnicities belonging to the Ural-Altaic language group are also 

included. He also thinks the Turkish world as the center of this vast Turan. Pan-Turkism, on the other 

hand, is advocated as the intensification of the broader and more widespread Panturanism. 
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ISLAM AS A FACTOR IN THE CONTEXT OF SOVIETIZATION POLICIES 

 

Gülnaz Hidayatova 

Baku Slavic University 

 

ABSTRACT 

Islam emerges as the most important factor that holds communities together in the face of Sovietization 

policies. After independence, a unifying element turned into a political tool in terms of individual and 

community identity. While creating national identities, the rulers also benefited from Islam for the 

protection of national borders and the peaceful coexistence of the people within the borders. Therefore, 

we can say that religion and nationalism coexist in the region. In order to keep the nation together, the 

rulers who used the religion of Islam in the first years of their independence both wanted to create a 

common ground in the society by legitimizing their governments and to develop their relations with 

other Muslim countries. Nowadays, they are increasingly trying to limit the influence of religion. 
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FOUNDATIONS OF MODERNIZATION IN CENTRAL ASIA 

 

Krishan Malviya 

Jiwaji University 

 

ABSTRACT 

The foundations of colonization started with educational policy. Russian language learning has been 

made compulsory and teaching Islam is prohibited. Russian immigrants, especially Kyrgyzstan, were 

settled in the new regions. Considering the Russian population in today's Turkic republics, it is clearly 

seen that this policy is implemented. Russian authorities have been placed in the administrative and 

military structures in these countries and their full sovereign and fully independent states have been 

interrupted. Modernization in Central Asia has had three distinctive features: First, this movement was 

applied externally rather than internally. Second, it took place in the context of a tightly controlled 

totalitarian system (as a result, all opposition attempts were suppressed and in reality the economic 

aspect of the process was not taken into account); thirdly, it has been implemented very quickly and in 

a way that covers all segments of the society. As a result of this rapid development, as stated above, 

although radical changes can be achieved in some areas, change in other areas remained limited. In 

particular, it could not lead to political mobilization. Although these are all extensions of political 

demands, these demands were made quite late (starting in the late 1980s and lasting until the perestroika 

period) and were limited to only a small group of urban thinkers. 
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GALIYEV’S APPROACH TO TURAN ON THE WAY TO REACH THE INTERNATIONAL 

 

Chhaya Vadekar 

Bhagwant Global University 

 

ABSTRACT 

The Turanian Socialist State, envisaged as a sovereign state, in an independent relationship with the 

Soviet Union, will be governed by the republic; The administration of the republic would be entrusted 

to a centralized party. The names suggested for this party were “Eastern Workers and Peasants Socialist 

Party” and “Eastern Socialists Party”. Galiyev also foresaw the establishment of the Red Army for the 

state to be established. The Eastern Red Army, consisting of Tatars, Bashkirs, Turkestan and Kyrgyz, 

would form the center of the Red Army, which would fight against international imperialism in the East 

or the East itself. In addition, this army would be the core of the Colonial International, assuming the 

role assigned to the trade unions to spread communism and target Muslim countries. The starting and 

most effective place to send ideas and cadres to Asia for the realization of the world revolution will be 

the Turan Socialist State; The “East” strategy would also be carried out through this state. The aim of 

Galiyev with this state was to reach the goal more easily within a Turkish union on the way to bring the 

revolution to the international arena, rather than realizing “Turan”. Many functions of the Turan Socialist 

State were envisaged, and it was conceived as a strategic tool for the liberation of the oppressed nations 

from colonialism, clearly stated in the idea of “Colonial International”. Galiyev, starting from the region 

he knows best and determining the means he can use to spread the revolution around the world; He was 

planning to reach the international by realizing the revolution firstly in the Turkic world, then in the 

Muslim world, and finally in the whole world. Therefore, there are serious differences between the Turan 

ideas in Galiyev’s mind and Turan, which is currently understood. Although Galiyev planned a national 

start with this idea, the ultimate goal was to reach the international, in this way, to end the exploitation. 
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COMPARISON OF NATIONALITY POLICY IN STALIN AND GORBACHEV TIMES 

 

Huriya Tazi 

Ibn Zohr University 

 

ABSTRACT 

The policy of nationalities was based on the creation / invention of various "artificial" peoples in the 

Caucasus and Central Asia, making a classification based on the soil and language, and finally dividing 

and separating the lands with a political and strategic logic, since Ilminski's early work. With the self-

confidence stemming from the central authority's ability to intervene, some non-Russian states / Soviets 

were granted a variety of cultural autonomies, which seemed to be experimental. In this context, 

initiatives were made towards the adoption of the system by placing names from the local people in the 

relevant local cadres. This loyalty-based relationship established during the Stalin period was placed on 

a line to be carried out on sensitive balances until the Gorbachev period. 
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GORBACHEV’S PERESTROIKA AND GLASTNOST POLICIES AND REHABILITATION 

OF THE SOVIET SYSTEM 

 

Baariq N’Ait 

Cadi Ayyad University 

 

ABSTRACT 

In 1986, the last leader of the Soviet Union, Mikhail Gorbachev, declared Perestroika (Reconstruction) 

and Glastnost (Openness) policies. These policies, which anticipated the rehabilitation of the Soviet 

system, aimed to introduce free market mechanisms into the economy, to open the country to the outside, 

to support this with social regulations and to accelerate democratic development. With these policies, 

elements such as “democratization” and “the right to self-determination” came to the fore, deep ethnic 

divisions came to light, and the spread of nationalist movements among the Soviet peoples was the 

result. The national elite consisting of party leaders, scientists, businessmen, etc. in the republics began 

to spread the ideology of nationalism to society. Although these nationalist movements and movements 

provide motivation in the struggle against the center, there is also an important point; Anthony Hyman 

points out this: “The Central Asian republics did not leave the Soviet Union, Russia withdrew by its 

own decision and dissolved the union.” (Hyman, 1996: 19) In this way, other republics affiliated to the 

union suddenly gained their independence and were left alone with the formation and organization of a 

new nation-state. 
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ALAS PARTY’S GAINING IMPORTANCE AND DEVELOPMENT 

 

Zawdie Yosef Frayzer 

Dilla University 

 

ABSTRACT 

In 1912, the Alas Party was born from the Alas Movement. The Alas party was very Turkic during this 

period and was calling on the Turkish peoples living in the Russian Empire to unite and establish the 

Great Turan. The real importance of the Alas Party started with the collapse of the Russian Empire in 

1917. They were now striving for an autonomous Kazakh-Kyrgyz national state within a newly 

established Russia. This state was required to include all the communities of Russia that were defined 

as Kyrgyz at that time and to bear the name Alas Orda. During the civil wars of Russia, Alas Horde had 

set up a separate army of its own to defend the Cossack regions against the Bolsheviks. However, they 

did not manage to keep a large unified territory. With the defeat of Alas Orda by the Red Army in 1919, 

it did not matter much. The members of Alas Orda, who were the few remaining Turkist wing, went to 

the south of Turkistan and joined the Basmaci Revolt. The reformist wing of the party joined the 

Turkestan Communist Party. After the collapse of the Soviet Union in 1988, many Kazakh and Kyrgyz 

joined the Azat and Asar operations and formed a new nationalist Muslim party called Alas National 

Independence Party. The establishment of this party was also a response to the nationalist Russian parties 

established in Kazakhstan and Kyrgyzstan. The objectives of the Alas Party were the reestablishment of 

the Alas Orda Khanate and the modernization of Islam in Central Asia. In addition, they argued that a 

United Turkestan States should be established that included the lands of all Turkic peoples. They were 

collaborating with the extreme Islamist and right-wing Turkistan Party (Turkistani Party). This party 

aimed at the conversion of all Turks to Islam and the withdrawal of all non-Muslims from Turkish lands. 

 

Keywords: Alas party, Alas Orda, Alas Movement, Turkestan Communist Party, Basmaci Revolt 
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SOVIETS PROVOKING CENTRAL ASIAN COUNTRIES OVER ETHNIC IDENTITY 

 

Zeynəb Hajiyeva 

Independent Researcher 

 

ABSTRACT 

The Central Asian countries formed the basis of nationalism within themselves. Moscow, meanwhile, 

played the role of referee. This policy, like the other four items, is in harmony with the Tsarist period. 

The continuity between Tsarist era and Soviet policies concentrated on strategic goals. We can say that 

both periods are based on ethnic and administrative division. The policy of Tsarist Russia in Central 

Asian countries has always been based on ethnicization. Because it wanted to root out the Pan-Islamist 

and Pan-Turkist ideas in Central Asia. They thought that if these ideas did not disappear, the strategic 

goals of the Empire could be endangered. Russia was an empire, an ideological state, but not a nation-

state. Because every definition they made on the nation-state excluded non-Slavs and Muslims. Another 

feature seen in the context of continuity was the concern over the unification of Muslims within and 

outside Russia in the context of Pan-Islamism. Because this unification could include Muslims from 

countries that Russia saw as a threat. Although ethnicization policies were implemented during the 

tsarist period, its purpose was not to build ethnic-based nation-states in Central Asian countries. What 

was important in Tsarist Russia was the determination of identities. Ethnicization policies were more 

about ensuring the separation of Turkish dialects according to ethnic groups. This vision of the tsarist 

period is in line with Stalin's policy of nationalities. However, the Soviet Union took these congruent 

points further and reshaped the administrative division of the ethnic groups of Central Asia under the 

nation state. As a result, the foundation of nation-states in today's Central Asia has been formed. Within 

the framework of what has been told, we see that Stalin made a return to the policy of nationalities in 

the Tsarist period. There were some factors that caused this. The most fundamental factors are; Sultan 

Galiyev's “Socialist Turan Project” and Pan-Islamic and Pan-Turkist ideas in Central Asia. Stalin's wish 

is to divide the region for pragmatic purposes. Therefore, as a solution, it brought back the politics of 

“ethnicization” in the Tsarist period. But in doing so, he tried not to shake the ideology of the new 

regime. 
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SOVIETS’ NATIONALITIES POLICY AND ITS FOUNDATIONS 

 

Cahan Qiyasqızı* 

Məryam Asimanli* 
 

*Qafqaz University 

 

ABSTRACT 

Nationalities policy emerged after 1924. This policy had three foundations. The theoretical basis was to 

take Stalin’s Marxist interpretation. It is seen that the status of the land and language is taken as the basis 

while making administrative classification. There is an administrative division of people and lands 

within the framework of political and strategic logic. The Soviet Union continued to change and 

maintain only the ideological basis of the nationality policy of the Tsarist period. For this reason, we 

can say that there has been a continuity between the two periods. 
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NATIONALISM AS A ELEMENT TO ACTIVATE THE MASSES IN SOVIET 

ADMINISTRATION 

 

Tesfaye Abera Abebe 

Century University College 

 

ABSTRACT 

Nationalism based on national identity has been accepted as an important element that will mobilize the 

masses. The Soviet administration did not hesitate to use this tool. It is an integral tool of the forced 

modernization process. It was not based on a local nationalism or ethnocentric thought. It was later 

invented and presented to the Soviet people. He gave absolute value to the land distinction. In other 

words, it was necessary to create national land for countries established with outside intervention. 

During the Soviet period, the concept of “Socialist Nation” emerged throughout the country, including 

the Central Asian republics. This concept has gained a theoretical importance in the 1960s and after. At 

this point we can clearly see that Soviet nationalism is narrow and rigid, far from Marxist thought. Soviet 

nationalism is not, in principle, against nationalism itself. What it opposes are competing nationalist 

ideas. Its purpose is to dominate the nationalist discourse. Soviet nationalism has been active outside the 

Soviet Bloc (especially in Central Asian countries) for a long time. It takes place as an important element 

in the cultural discourses of the West during the Cold War years. In short, the political basis of 

nationalism in the Central Asian republics was built in the Soviet period, and continued to develop in 

the post-Soviet period. 
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US-VENEZUELAN CONFLICT IN AN IDEOLOGICAL CONTEXT 

 

Draupati HEGADI 

Kohima Science College, Nagaland, India 

 

Chhaya KAMAL 

Kohima Science College, Nagaland, India 

 

ABSTRACT 

Due to the use of an inductive research approach, qualitative research was preferred in the study. In 

qualitative research method, multiple case analysis strategy will be used as a strategy. As cases, 

examples of the Cuban Crisis and Vietnam War will be analyzed. The connection between the two cases 

will be associated with the US-Venezuelan conflict. And then, based on the research conducted and the 

leaders' statements, the connection will be combined under three hypotheses to create an original study. 

In this research based on qualitative data, necessary data will be collected and analyzed, and various 

data collection techniques will be used. In the context of trying to explain the connection between 

variables, this research is classified as the class of explanatory research by nature. The foreseen aim of 

the thesis is to examine the US-Venezuelan conflict in an ideological context, to analyze and reveal the 

similarities between the Cuban Revolution and the Vietnam War cases. The strategy of case analysis in 

qualitative research is seen as the most appropriate strategy for this study. According to the literature 

review, it is observed that there is a gap in this field. In this research, it is aimed to fill this gap by using 

an inductive approach, using qualitative research method and multiple case analysis strategy. 
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RISE OF FASCISM IN ITALY 
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University of Freiburg, Freiburg, Germany 

 

ABSTRACT 

In this paper, rise of fascism in Italy will be explained via Mussolini’s actions. Mussolini was worried 

about increasing Fascist violence. Because if it was reached top level, authorities could crush Fascists 

and provide order and restore law. So, he wanted to seizure of power. In spring 1922, Fascist squads 

attacked Socialist town councils and trade union property. In May, the town council of Bologna was 

collapsed. There were street fights in northern cities. During this time, the police was unwilling to stop 

fights, they even gave weapons to some Fascist squads. In October 1922, Mussolini increased the 

pressure about organizing a Fascist march on Rome. Also, plans were made to seize major towns via 

30.000 Fascist people. At the last week of October, Fascist squads seized town halls, telephone 

exchanges and railway stations through northern Italy. King Victor chose not to intervene to this coup 

d’état. The reason of this decision is not certain but he must be afraid of civil war. Finally, the King 

understood that Mussolini would not accept any other position except being prime minister. So, the King 

Victor offered prime ministry to Benito Mussolini in October 29, 1922. Mussolini used constitutional 

and revolutionary methods to be able to become a prime minister. He was appointed by the king. From 

the beginning, he got support from conservative Italians because of his patriotic stance during the First 

World War and the 'Bolshevik' threat of 1921-22. This paper uses historical timeline to explain ideology 

correctly. In addition, the research will mention about socialism and extreme nationalism to be able to 

express difference of fascism.   
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ABSTRACT 

In the late 1940s, America founded Central Intelligence Agency to be able to fight against the Soviets 

(Gerard and Kuklick, 2015). Institutionally, it was more important in United States until September 11, 

2001. It is also a cultural icon on movies and series. There is no moral questioning in these agent’s fight 

against evils. The writers define characters as totally heroes. This represents constructivist approach in 

International Relations discipline. You construct a discourse and then it becomes real. It spreads 

American image to the world via movies, TV series and etc. Writers construct patriotism of spies. It can 

be easily said that CIA is central for national security but also America’s popular and political culture 

(Immerman et al., 2005).  
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ABSTRACT 

Conjunction with transition of valuable trade routes to Ottoman domination, notably Portugal and Spain, 

European states embarked on a quest to find alternative trade routes. Portugal state which constitutes 

the topic of essay, improved on navigation because of its geographical situation. Names like Bartolomeu 

Dias, Vasco da Gama and Ferdinand Magellan are famous Portugal explorers. Portugal sailors, who 

discovers the Cape, got rid of paying heavy duty of main road trade because they found an alternative 

route to reach Indian region. In the colonial race because of the result the age of discovery, Portugal 

regressed with participating of states like UK, Holland and France to colonial race in the end of 16th 

century.  
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ABSTRACT 

To be able to understand the structure of local government in Poland, it is important to look at historical 

political transformation of the country. Before 1918, Poland was a nation which was divided three: 

Russia, Prussia and Austria. These countries all have different administrative systems. After Second 

World War, Polish state re-built itself. Then, it started to build its local government structures too. This 

reconstruction of local government system is the most important step in the 1989 political transformation 

in Poland (Kuesza and Szescilo, 2012).  Under the decentralization reform that started after 1990, many 

laws in the field of local governments came into force. Accordingly, important arrangements have been 

made in the fields of finance, personnel structure and organizational structure and control of local 

governments. Particularly, autonomy of local governments has been tried to be provided in financial and 

administrative areas. The Constitution, which came into force in 1997, forms the basis of the reform that 

is tried to be realized in the field of local governments. In addition, the fact that Poland started to 

establish close relations with the European Union (EU) after 1998 also had a great impact on the 

restructuring process in the field of local governments. 
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SEPTEMBER 11, 2001 ATTACKS, TERRORISM AND GLOBAL GOVERNANCE 
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ABSTRACT 

            While mentioning about the evolution of the international structure, it is necessary to mention 

the terrorist groups that increased their roles in the world stage after September 11, 2001 and that these 

groups developed themselves with new methods. The US, which is considered as a superpower in many 

fields such as economic and military in world politics, was attacked on September 11, 2001, causing the 

globalization of the concept of terrorism and its "internationalization" in the words of Boutros Ghali 

(Finkelstein, 1995). Because it is not enough to try to solve a serious problem like terrorism with 

unilateral state policies. At this point, we must state that the interdependence of states has increased and 

how necessary norms, rules, procedures and principles are required. The attacks of September 11, 2001 

showed that even a superpower like the USA is not immune from the threat of terrorism. To tackle such 

a serious global threat, states must put their interests aside and cooperate. On the other hand, security 

becomes multifaceted and complex, and it becomes difficult to identify security and threats. It is difficult 

to distinguish whether the issue in a country is internal or external (Ivanov, 2003). 
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ABSTRACT 

Turkey has always been, is, and will likely remain one of the most important countries for the European 

Union.  The importance of Turkey for Europe is rooted in the historic ties between the two sides, dating 

back to Ottoman times. Be it through war, diplomacy, commerce, art, cuisine, or intermarriage, Turkey 

has always been an integral part of Europe’s history. Turkey’s relations with the European integration 

project have been dense, contested, and tortuous since the outset. Despite their intensity and duration 

over the decades, the end point of the relationship remains unknown to this day. The possible 

enlargement of the European Union with Turkey is a major issue of discussion. In 2002, European 

leaders have promised to decide about a starting date for the negotiations on Turkey's membership at 

the end of the 2004.Discussions about EU membership of Turkey are primarily of a political but also 

the economic implications have gained importance. The article focus on generally political and 

economic initiatives, and try to explain that why Turkey is so insistent on this membership. 

Economically, we focus on three main changes associated with Turkish membership; accession to the 

Internal Market, Institutional Reforms in Turkey triggered by EU membership and migration in response 

to the free movement of workers. 

Keywords: Turkey, European Union, membership, cooperation, European integration 
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ACCESSION OF TURKEY TO THE INTERNAL MARKET OF EU 
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ABSTRACT 

A major economic aspect of the accession of Turkey to the EU involves the internal market. Accession 

to the internal market will increase trade for three reasons. Firstly, administrative barriers to trade will 

be eliminated or reduced to level comparable to those between current EU members. Secondly, 

accession to the internal market implies a reduction in technical barriers to trade. For example, the 

customs union between Turkey and the EU has already eliminated some of these technical barriers. And 

finally, risk and uncertainty will be appeased by Turkey's accession to the EU. Especially political risks 

and macroeconomic instability may decrease. Accession to the internal market is much more important 

than the elimination of bilateral trade tariffs and common external tariffs as in a customs union. The 

existing customs union between Turkey and the EU suggest that the accession to the internal market is 

the relevant issue, and not elimination of remaining tariffs and harmonization of external tariffs. 

 

Keywords: Turkey, EU, internal market, external tariffs, harmonization 
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ABSTRACT 

Forecasting the migration effect of Turkey’s accession to the EU is difficult. The same difficulty applies 

to the Central and Eastern European countries, however. A number of researchers have nevertheless 

attempted to come up with an estimate of the migration potential. These studies usually use historical 

immigration patterns to estimate the effect of income disparities (and other explanatory variables like 

unemployment or distance) on international migration. The estimates are then applied to the income 

differentials between the EU and the Central and Eastern European countries to obtain an estimate of 

the migration effect of EU enlargement. De Mooij and Tang (2003) collected twelve of such studies. 

The results of these studies have been extrapolated to show the long-term migration potential from ten 

Central and Eastern European countries to the EU-15. The long-term is interpreted as the migration 

effect 15 years after the accession. To assess the migration potential from Turkey to the EU, we can 

follow a similar approach. In particular, we derived the implicit migration elasticity for the income 

differential from De Mooij and Tang (2003). Subsequently, we apply the figures for the Turkish 

population, and the income differential between Turkey and the EU-15 to derive an estimate for the 

migration effect from Turkey. Turkish income per capita, measured in purchasing power parities, is 31% 

of the EU-15 average in 2000. This is somewhat below the average of the Central and Eastern European 

countries. We take account of demographic developments in Turkey. The Turkish population is expected 

to increase from 68 million in 2000 to 86 million in 2025. By substituting these figures in the equation 

for the migration potential, we obtain an estimate for the migration from Turkey to the EU of 2.7 million 

people in the long term. This equals 4% of the current Turkish population, or another 0.7% of the current 

population in the EU-15.18. 

Keywords: Free movement of labor, European Union, Turkey, migration, Central and Eastern European 

countries 
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AND ENVIRONMENTALISM 
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ABSTRACT 

Today, many companies focus on Corporate Social Responsibility (CSR). Especially, sustainability is 

very essential for this process. Because of sustainability, businesses reduced their energy use, and this 

maneuver cut costs. At the same time, reducing energy use decreases risk of rising energy prices and 

raises profit from new products and services. Everyone dreams a sustainable future. Companies can 

provide this, following all these. The solution is simple, make a plan that is based on environmental 

ethics. Human source management can make some greening plans for company’s environmental future. 

In addition, they can publish this idea some advertisements in the magazine or newspaper. And then, it 

spreads. Also, they can produce some environmental projects and make it real. So, because of this, 

companies perform their social responsibility. This performance helps them to get more good reputation. 

Reputation attracts consumers. Trade increases much more. Profit also rises. All the effects occur due 

to environmentalist view. 

 

Keywords: Corporate social responsibility, environmentalism, sustainability, human source 

management, businesses 
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ABSTRACT 

The fundemantal aim of this paper, understanding differance among peacekeeping, peace enforcement 

and peace building. Later on, whether today’s peace building operations are cover all of them or not. In 

order to understand the difference between the concepts of peacekeeping, peace enforcement and 

peacebuilding, it is first necessary to understand how these concepts emerge. Examining the political 

history that forms the conditions of the era in which the concepts have emerged and shaped the structure 

of the international system will help us identify the concepts and make sense of the difference between 

them. The 20th century has passed the political struggle as a century of three great wars and destruction 

for the world. Eric Hobsbawm, one of the famous historians of modern times, gave the name "century 

of extremes" to this century in which he lived and witnessed.  

 

Keywords: Peacekeeping, peace enforcement, peacebuilding 
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ABSTRACT 

The effects of the epidemic caused by the Covid-19 virus are being felt more and more in all areas of 

life. This situation also shows itself in the marketing activities of businesses and especially in the 

behavior of consumers in their target audiences. In terms of marketing, it is possible to state that there 

have been significant changes in the purchasing behavior of individuals as consumers with the pandemic 

process. As a result of the social, human and economic effects of the pandemic, consumers are 

experiencing this change. In this context, it is observed that there is a change in consumption habits from 

food consumption to online shopping and even from social media consumption to the use of digital 

media platforms. In this respect, it can be stated that the direction of consumer behavior is directed 

towards the digital consumer. At this point, businesses have become aware of digitalization while 

reaching consumers in their target audiences. The change in the purchasing behavior of the target 

audience, even due to the epidemic, means that the marketing actions should be reconsidered for 

businesses. The aim of this study is to consider and evaluate what kind of changes occurred in the 

purchasing behavior of consumers during and after the Covid-19 epidemic from a marketing perspective. 

 

Keywords: Covid-19, Consumer Behavior, Digital Consumer 

 

COVID-19 SALGINI VE DEĞİŞEN TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

 

ÖZET 

Covid-19 virüsünün yol açtığı salgının etkileri hayatın her alanında her geçen gün daha fazla 

hissedilmektedir. Bu durum işletmelerin pazarlama faaliyetlerinde ve özellikle hedef kitlelerinde yer 

alan tüketicilerin davranışlarında da kendini göstermektedir. Pazarlama açısından tüketici olarak 

bireylerinde satın alma davranışlarında pandemi süreciyle birlikte önemli değişimlerin yaşandığını ifade 

etmek mümkündür. Pandeminin sosyal, beşeri ve ekonomik etkilerinin sonucu olarak tüketiciler bu 

değişimi yaşamaktadır. Bu kapsamda gıda tüketiminden online alışverişe hatta sosyal medya 

tüketiminden dijital medya platformlarının kullanımına kadar tüketim alışkanlıklarında değişimin 

yaşandığı görülmektedir. Bu doğrultuda tüketici davranışlarının yönünün dijital tüketiciye doğru 

yöneldiği ifade edilebilir. Bu noktada işletmeler de hedef kitlelerinde yer alan tüketicilere ulaşırken 

dijitalleşmenin farkına varmış durumdalar. Hedef kitlenin salgın nedeniyle de olsa satın alma 

davranışlarının değişmesi işletmeler açısından pazarlama eylemlerinin de yeniden gözden geçirilmesi 

anlamına gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, Covid-19 salgını sürecinde ve sonrasında tüketicilerin satın 

alma davranışlarında ne tür değişimlerin meydana geldiğini pazarlama bakış açısıyla ele almak ve 

değerlendirmektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Tüketici Davranışı, Dijital Tüketici 

 

INTRODUCTION 

The Covid-19 virus outbreak has affected and continues to affect practically every facet of 

human life, including social, societal, and economic aspects. The limits placed around the world to 

protect human life and avoid the pandemic have led the supply and demand balance to shift in a variety 

of areas, from production to consumption, commerce to financial activities, and supply chains. What 

kinds of changes have occurred and will occur in individual behavior throughout this period is an 

important issue of discussion. Individual attitudes and behaviors as customers vary and change 
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significantly during such remarkable periods in the market, especially when viewed through the lens of 

marketing. 

In their daily lives, consumers make several purchase decisions. While the question of what 

decisions are being made and will be made is at the forefront of marketing, consumers and marketers 

alike are often unaware of the factors that drive these decisions (Kotler and Armstrong, 2018: 142-143). 

One of the elements influencing consumer behavior is the epidemic caused by the Covid-19 virus 

(Gencyurek Erdogan, 2020). The implementation of international and intercity limitations, obligatory 

quarantine, and curfew are all factors that have contributed to this predicament. Again, during this time 

period, most individuals worked from home, and those who wanted to avoid crowded situations owing 

to the virus's fear of the environment can be considered as a key factor in the creation of this behavior 

change. It was conceptually analyzed in this study what kind of changes occurred in consumer 

purchasing behavior during and after the Covid-19 outbreak, as well as its future. 

CONSUMER BEHAVIOR AND COVID-19 

Consumer behavior is the study of how people, groups, and organizations choose, buy, and use 

products, services, ideas, and experiences to meet their needs and desires (Solomon, 2013). There are 

numerous factors that influence consumers' purchasing behavior and decisions in the marketplace. 

Figure 1 depicts the factors that influence customer behavior. 

 

 

Figure 1. Factors Affecting Consumer Behavior 

Source: Kotler and Armstrong, 2018: 143. 

Consumer purchasing behavior is influenced by the cultural, social, personal, and psychological 

aspects depicted in Figure 1 (Kotler and Armstrong, 2018: 143-157). According to reports, the Covid-

19 virus is linked to psychological issues due to the fear it instills in users. It is thought that persons 

affected by the epidemic's emotional anxieties cause them to purchase things that they perceive to be 

free of risk and danger (Ozkan, 2021: 89). 

Various research conducted during the pandemic phase demonstrate that feelings such as anxiety 

and dread that originate in consumers' subconscious mechanisms lead to hedonic consumption around 

the world. In addition, over this time, consumers' interest in online shopping has risen. The use of mobile 

devices, as well as the number of different shopping applications downloaded to these devices, is also 

on the rise. The increased interest in alternative payment systems that emphasize the user experience 

has been fueled by the acceleration of digital transformation combined with the fluctuation brought on 

Cultural

•Culture

•Subculture

•Cocial class

Social

•Groups and social 
networks

•Family

•Roles and social 
status

Personal

•Age and life cycle

•Financial status

•Personality and 
self-identity

Psychological

•Motivation

•Perception

•Learning

•Beliefs and 
attitudes



IV. INTERNATIONAL  

COVID-19 AND CURRENT ISSUES CONGRESS 
AUGUST 7-8, 2021 

 

Proceedings Book 201 https://www.multidisciplinarycovidcongress.com/ 

 

by the pandemic. In this setting, consumers and users choose payment solutions that are innovative, 

practical, quick, and dependable (www.ipara.com.tr, 2021).  

The behavioral changes generated by the Covid-19 virus are divided into five categories by Puttaiah 

et al. (2020): changes in mobility patterns, increased digital adoption, changes in interpersonal behavior, 

increased awareness of health, and changes in purchasing behavior. These are briefly; 

• Changes in mobility patterns: More remote work, avoiding crowded 

environments, and so on. 

• Increased digital adoption: People use digital channels for their daily needs. 

• Changes in interpersonal behaviour: Adoption of pets, rising divorce rates, 

individualization, and etc.. 

• Increased awareness of health: Healthy eating, paying attention to mask and 

distance rules, obeying hygiene rules, etc. 

• Changes in purchasing behaviour: Orientation to internet shopping and the 

practice of value-based purchasing. 

In a research conducted on customers in April 2020, during the start of the pandemic, Rogers 

and Cosgrove split them into four categories. Consumers in these four categories are stay calm-carry on, 

save and stockpile, cut deep, hibernate and spend (Rogers and Cosgrove, 2020).  

Save and stockpile: Consumers in this group account for 35% of all consumers. Consumers in 

this category are concerned about their families rather than the pandemic. They are pessimistic about 

the pandemic's long-term consequences. 

Cut deep: This category includes 27% of consumers. Consumers are the ones that create dismal 

future scenarios and are the ones who are most affected by the pandemic. They are less likely to spend 

than other consumer groups.  

Stay calm, carry on: This group, which accounts for 26% of consumers, is unaffected by the 

epidemic and does not change their shopping habits during this time, although they are concerned about 

others' stockpiles. 

Hibernate and spend: This category includes 11% of consumers. Consumers in this category 

are those who are the most affected and disturbed by the pandemic. They are well-positioned to combat 

the pandemic and have high hopes for the future. They have a tendency to spend more money in general.  

Consumers will be more cautious about what they consume and how much they consume after 

Covid-19 expires, according to Kotler (2020). The following are some possible developments in 

consumer and consumption life as a result of the pandemic and its aftermath (Kotler, 2020): 

• Since consumers will be confronted with events such as unexpected job loss 

during this time, they will be more cautious in their spending and saving. 

• During the epidemic, consumers who stayed at home became producers of their 

own food. Consumers started preparing their own meals at home and growing 

their own vegetables in their gardens.  

• Consumers will be more aware of issues such as air, water, and environmental 

pollution in the post-pandemic era, and will engage in sustainable practices. 

• Brands who fail to acquire consumer trust and satisfy them throughout the 

pandemic will be phased out after the outbreak. 

• Customers will expect brands to clarify what their major goal is and how they 

plan to achieve it. 

• Consumers will want brands to explain what their primary goal is and how each 

brand contributes to society's overall benefit. 

http://www.ipara.com.tr/
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• Consumers will use social media to encourage their families and friends to buy 

good, healthy food, shop sensibly, and carefully select the things they purchase. 

 

CONCLUSION AND EVALUATION 

The worldwide epidemic produced by the Covid-19 virus has resulted in significant changes in 

consumer behavior as well as in all aspects of life. During the pandemic and post-pandemic periods, 

consumers have begun to adjust their views and actions in order to live a better life. In this context, 

many people are expected to maintain a balance between job, family, and amusement, and hence prefer 

the post-consumption lifestyle (post-consumptionism) (Kotler, 2020). In this context, various studies 

have examined changes in consumer consumption and consumption habits during pandemics, and it has 

been discovered that the majority of the findings are similar. These patterns can be found in a variety of 

categories, from shopping and food spending to health spending, personal care, and cleaning products. 

During the epidemic, many bans and restrictions forced customers to meet practically all of their 

needs through digital media and online shopping. Since the epidemic, almost all customers above the 

age of 18 have adopted this purchasing strategy. Furthermore, it is expected that the new behaviors 

generated by the Covid-19 virus outbreak will be permanent for customers. In a study conducted in the 

United States to determine the impact of Covid-19 on consumer behavior, participants claimed that they 

would act more cautiously and cautiously even if pandemic-related regulations were abolished (Cevik 

Tekin, 2020). This condition appears to be one of the most essential issues that should be highlighted in 

marketing and business efforts aimed at providing value to their target audience.  

As a result, the Covid-19 virus has altered the purchase and consuming behaviors of people all 

across the world, and this trend is expected to continue. Obviously, it's important to remember that the 

impact of digital transformation on this shift should not be underestimated, and that consumers are 

shifting into becoming digital consumers. Now, the fact that consumer behavior has turned into digital 

consumer behavior with the digitalization and the pandemic process will always be in front of us. Along 

with the changing behavior and consumption, the expectations and priorities of the target audience have 

also changed in terms of businesses. Businesses should examine this transition and transformation in 

their marketing tactics in this manner. In order to communicate with their target audience, they should 

take the necessary measures towards digitalization. 
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ABSTRACT 

Aim: Novel coronavirus (COVID-19) has brought new living conditions with it by affecting the whole 

world in a short time. This period also affected individuals with neurological diseases in every way. This 

study was planned to compare the depression, fatigue and psychological levels of patients with COVID-

19 hospitalized in the neurology service with patients who did not have COVID-19. 

Method: A total of 63 patients (53.55±18.48 years) hospitalized in Pamukkale University Neurology 

Service were divided into two groups according to whether they had COVID-19 or not. Among the 

patients included in the study, 32 patients had COVID-19, while 31 patients did not. The mean age of 

the patients in the COVID-19 group was 50.46±18.97 years, while the mean age of the patients in the 

non-coronavirus group was 56.74±17.71 years. In the study, the Beck Depression Inventory (BDI) was 

used to measure the depression levels of the patients, the Fatigue Severity Scale (FSS) for their fatigue, 

and the Psychological Resilience Scale (PRS) was used for their psychological levels. 

Results: When the mean scores of the Beck Depression and Fatigue Severity Scale were compared 

between the groups, a significant difference was found between the two groups (p<0.05). There was also 

a significant difference between the groups in family cohesion,  perception of future and perception of 

self,  which are sub-parameters of the Resilience Scale (p<0.05). However, there was no significant 

difference between the groups  in structured style, social resources, social competence and total score 

(p>0.05). 

Conclusion: Among the patients with neurological problems, the depression, fatigue and psychology 

levels of the patients who had COVID-19 were affected more than those who did not. For this reason, 

there is a need for studies with wider participation and evaluation of different parameters on the subject. 

 

Keywords: COVID-19, neurology, depression, fatigue, Psychological Resilience Scale 

 
 

NÖROLOJİ SERVİSİNDE YATAN COVID-19 GEÇİRMİŞ HASTALARIN DEPRESYON, 

YORGUNLUK VE PSİKOLOJİK DÜZEYLERİNİN COVID-19 GEÇİRMEMİŞ 

HASTALARLA KARŞILAŞTIRILMASI 
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ÖZET 

Amaç: Yeni coronavirüs (COVID-19), kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak yeni yaşam 

koşullarını beraberinde getirmiştir. Bu dönem nörolojik hastalığı olan bireyleri de her yönden 

etkilemiştir. Bu çalışma nöroloji servisinde yatan COVID-19 geçiren hastaların depresyon, yorgunluk 

ve psikolojik düzeylerini COVID-19 geçirmemiş hastalarla karşılaştırmak amacıyla planlanmıştır. 

Yöntem: Çalışmaya Pamukkale Üniversitesi Nöroloji servisinde yatan toplam 63 hasta (53,55±18,48 

yıl) COVID-19 geçirip geçirmemesine göre iki gruba ayrılmıştır. Çalışmaya dahil edilen hastalardan 32 

hasta COVID-19 geçirirken, 31 hasta COVID-19 geçirmemiştir. COVID-19 olan gruptaki hastaların yaş 

ortalaması 50,46±18,97 yıl iken geçirmeyen gruptakilerin yaş ortalaması 56,74±17,71 yıl olarak 

belirlendi. Çalışmada hastaların depresyon düzeylerini ölçmek için Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), 

yorgunlukları için Yorgunluk Şiddet Ölçeği (YŞÖ), psikolojik düzeyleri ise Psikolojik Sağlamlık Ölçeği 

(PSÖ) kullanılmıştır. 

Bulgular: Gruplar arasında Beck Depresyon ve Yorgunluk Şiddet Ölçeğinin puan ortalaması 

karşılaştırıldığında iki grup arasında anlamlı fark saptandı (p<0,05). Psikolojik Sağlamlık Ölçeğinin alt 
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parametrelerinden aile uyumu, gelecek algısı ve kendilik algısında da gruplar arasında anlamlı fark 

görülmüştür (p<0,05). Ancak yapısal stil, sosyal kaynak, sosyal yeterlilik ve total puanda gruplar 

arasında anlamlı fark görülmemiştir (p>0,05). 

Sonuç: Nörolojik problemi olan hastalardan COVID-19 geçiren hastaların depresyon, yorgunluk ve 

psikoloji düzeyleri geçirmeyenlere göre daha çok etkilenmiştir.  Bu nedenle konu ile ilgili daha geniş 

katılımlı ve farklı parametrelerinde değerlendirildiği çalışmalara ihtiyaç vardır.  

 

Anahtar Sözcükler: COVID-19, nöroloji, depresyon, yorgunluk, psikolojik sağlamlık 

 

GİRİŞ 

İlk olarak 2019’un Aralık ayında, Çin’in Wuhan kentinde tespit edilmesinin ardından, tüm ülkelerde 

hızla yayılmaya başlayan yeni coronavirüs (COVID-19), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 

Mart 2020 tarihinde pandemi (küresel salgın) olarak ilan edilmiştir (1).  

Aralık 2019'dan bu yana, COVID-19 pandemisi genel halk ve sağlık çalışanlarında kapsamlı endişe ve 

psikolojik sorunlara neden oldu (2,3). 

Wang, Pan vd. (2020), salgının ilk döneminde kaygı, depresyon ve stres düzeylerini daha iyi anlamak 

için Çin'deki kamuoyunu araştırmıştır. 194 şehirden 1.210 katılımcıdan oluşan bu çalışmada, 

katılımcıların %54’ü salgının psikolojik etkisini orta veya şiddetli olarak derecelendirmiştir; %17’si orta 

ve şiddetli depresif belirtiler; %29’u orta ve şiddetli anksiyete ve %8'i orta ve şiddetli stres seviyeleri 

göstermiştir (2).  

Ozamiz-Etxebarria vd. İspanya’da yetişkin bireylerin anksiyete, stres ve depresyon düzeylerini 

araştırdığı çalışmada salgın başlangıcında skorların düşük olmasına rağmen özellikle kronik hastalığı 

olan genç nüfusta skorların yükseldiğini, ayrıca evde kalma ile skorların daha da yükseldiğini saptamıştır 

(4). Özdin ve Bayrak Özdin, Türk toplumunda depresyon, anksiyete ve sağlık kaygısı düzeylerine kadın 

cinsiyet, kentsel alanlarda yaşam ve önceki psikiyatrik hastalık öyküsünün risk faktörü olduğunu 

belirtmiştir (5). Birçok çalışma anksiyete ve depresyonun hastanın yaşam kalitesini etkileyebileceğini 

göstermiştir (6,7). Anksiyete ve depresyon, inme hastalarında sık görülen komplikasyonlardır, ancak 

inme sonrası anksiyetenin depresyondan daha kararlı ve kalıcı bir etkiye sahip gibi görünmektedir (8,9). 

Multipl skleroz (MS) ve inme gibi nörolojik hastalıkta yorgunluk sıkça görülmektedir (10). COVID-19 

pandemisinin MS’li kişiler üzerindeki psikolojik etkisini inceleyen bir çalışmada; 5 hastadan biri, 

özellikle duyusal rahatsızlıklar ve yorgunluk olmak üzere yeni semptomlar veya bilinen semptomlarda 

kötüleşme tespit edilmiş. Sonuçta pandeminin MS hastalarının psikolojik durumu üzerinde önemli bir 

etkisi olduğu ve genel popülasyonla karşılaştırıldığında, daha yüksek bir depresif semptom yükü ve 

MS'in en çok engelleyici semptomlarından biri olan yorgunluk seviyesinde artış saptanmıştır (11). 

DSÖ tarafından, COVID-19 salgını sırasında psikolojik sağlamlığın fiziksel ve zihinsel sağlığın anahtarı 

olduğunu ifade edilmiştir (12). Psikolojik sağlamlık (resilience), insanların önemli değişikliklerle 

ve/veya tehdit edici durumlarla üstesinden gelebilme kapasitesi; strese, sıkıntıya tepkilerdeki bireysel 

farklılıkların olumlu tarafını ifade etmektedir (13,14).  

Bu çalışma nöroloji servisinde yatan COVID-19 geçiren hastaların depresyon, yorgunluk ve psikolojik 

düzeylerini COVID-19 geçirmemiş hastalarla karşılaştırmak amacıyla planlanmıştır. 

Metod 

Katılımcılar 

Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde Nöroloji servisinde yatarak tedavi gören 18 yaş üzeri 

63 gönüllü hasta COVID-19 grubu (n=32) ve COVID-19 olmayan grup (n=31) olarak ikiye ayrıldı. 

Dahil edilme kriterleri olarak; (1) nörolojik hasatlığa sahip olmak (inme, MS vb), (2) iletişim kurabilen 
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ve okuması olan, (3) yürüyebilen (Multipl skleroz için EDSS skoru 5 ve daha az olan hastalar), (4) 

mental problemi olmayan kişiler alındı. Hariç tutma kriteri olarak; (1) Daha öncesinde tanı konmuş 

psikatrik hastalığı ve (2) ölçek testleri tamamlayamayanlar. 

Çalışma tasarımı 

Dahil edilme kriterlerini sağlayan katılımcıların sosyo-demografik özellikleri karşılıklı görüşmelerle 

sorgulandı. Hastaların demografik bilgileri alındıktan sonra COVID-19 geçirip geçirmedikleri ve 

aileden geçiren olup olmadığı sorgulandı.  Sonrasında çalışmada hastaların depresyon düzeylerini 

ölçmek için Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), yorgunlukları için Yorgunluk Şiddet Ölçeği (YŞÖ), 

psikolojik düzeyleri ise Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (PSÖ) kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Değerlendirme yöntemleri 

Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ): 1961 yılında Beck ve arkadaşları tarafından geliştirilen ölçek 

depresyonda görülen bedensel, duygusal, bilişsel belirtilerin belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. 

Ölçeğin ülkemizde geçerlik ve güvenirlik çalışması 1989 yılında Hisli tarafından yapılmıştır. Ölçek 

likert tipi toplam 21 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 63’tür. Toplam 

puanın yüksek oluşu depresyon düzeyi ya da şiddetinin yüksek olduğunu göstermektedir (15). 

Yorgunluk Şiddet ölçeği (YŞÖ): Yorgunluk düzeylerinin değerlendirilmesinde kullanılan bu skala 

yorgunluk şiddetini 9 soru ile değerlendirir. Her bir soru 1 (hiç katılmıyorum)-7 (tamamıyla katılıyorum) 

arasında skorlanır. YŞÖ skoru dokuz bölümün ortalama değeridir. Yüksek skor artmış yorgunluk 

şiddetini gösterir(16). 

Yetişkinler için Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (PSÖ): Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği, 

Friborg ve arkadaşları (2003) tarafından geliştirilmiş olup ‘kişisel güç’, ‘yapısal stil’, sosyal yeterlilik’, 

‘aile uyumu’ ve ‘sosyal kaynaklar’ boyutlarını içermektedir (17). Daha sonra yapılan bir çalışma (18) 

ölçeğin altı boyutlu yapısıyla psikolojik dayanıklılık modelini daha iyi açıkladığını göstermektedir. 

Friborg ve arkadaşlarının (2005) yaptıkları çalışmada ‘kişisel güç’ boyutu ‘kendilik algısı’ ve ‘gelecek 

algısı’ biçiminde ikiye ayrılmış ve toplam altı boyutlu bir yapı ortaya çıkmıştır. Ölçekte, ‘yapısal stil’ 

(3,9,15,21) ve ‘gelecek algısı’ (2,8,14,20) 4’er madde; ‘aile uyumu’ (5,11,17,23,26,32), ‘kendilik algısı’ 

(1,7,13,19,28,31,) ve ‘sosyal yeterlilik’ (4,10,16,22,25,29) 6’şar madde, ve ‘sosyal kaynaklar’ 

(6,12,18,24,27,30,33) ise 7 madde ile ölçülmektedir. Düşük puan düşük psikolojik sağlamlığın düşük 

olduğunu gösterir (17,18). 

İstatistiksel Analiz: 

Veriler SPSS paket programıyla analiz edildi. Sürekli değişkenler ortalama±standart sapma ve kategorik 

değişkenler sayı ve yüzde olarak verildi. Parametrik test varsayımları sağlandığında bağımsız grup 

farklılıkların karşılaştırılmasında Man Whithney-u Testi kullanıldı.  Kategorik değişkenler arasındaki 

farklılıklar ise Ki kare analizi ile incelendi. 

 

BULGULAR 

Çalışmaya dahil edilme kriterlerini sağlayan Nörolojik hastalığı olan bireylerden 32 tanesi COVID-19 

grubuna (15 kadın, 17 erkek) ve 31 tanesi COVID-19 olmayan gruba (24 kadın, 7 erkek) olmak üzere 

toplam 63 birey dahil edildi.  

 

Tanımlayıcı Bulgular 

COVID-19   grubunun yaş ortalaması 50,46±18,97 ve COVID-19  olmayan grubun yaş ortalaması 

56,74±17,71 yıldı. Beden kitle indeksi ortalaması COVID-19  grubunda 25,66±4,35 ve COVID-19  

olmayan grupta 25,37±5 kg/m2’ydi. Katılımcılara ait demografik ve klinik özellikler Tablo 1’de detaylı 

olarak gösterildi. Katılımcıların tanımlayıcı bilgileri gruplar arasında benzerdi (p>0,05). 
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COVID-19  (+) olan grupta MS hastasının EDSS skoru 3±0 iken COVID-19  (-) olan grupta MS 

hastalarının EDSS skor ortalaması 2,87±0,85 olarak belirlendi. 

 

Tablo 1. Hastaların gruplara göre demografik özellikleri  

 * Man-Whitney u testi, ** Ki kare testi; ortSs: Ortalama  Standart Sapma, %: yüzde 

Grupların sigara, alkol, COVID-19 geçiren yakını ve hastanede ameliyat olma durumlarının 

karşılaştırılması  

Grupların Sigara, alkol, COVID-19 geçiren yakını ve hastanede ameliyat olma durumları 

incelendiğinde; Sigara kullanımı, alkol kullanımı ve ameliyat olma durumu açısından istatistiksel olarak 

anlamlı fark gözlenmedi (p>0,05). COVID-19  geçiren yakını olma durumu açısından iki grup arasında 

anlamlı fark görüldü (p<0,05) (Tablo 3). 

 

Tablo 2. Grupların sigara, alkol, COVID-19 geçiren yakını ve hastanede ameliyat olma durumlarının 

karşılaştırılması 

 p: Man-Whitney u testi; ortSs: Ortalama  Standart Sapma  

 

 

Değişkenler 

COVID-19  (+ ) 

n=32 

COVID-19  (-) 

n=31 

 

p 

ortSs ortSs 

Yaş (yıl) 50,46±18,97 56,74±17,71 0.213* 

Boy (cm) 166,40±7,19 164,58±8,63 0.202* 

Kilo (Kg) 70,76±10,32 68,54±13,9 0.385* 

BKİ 25,66±4,35 25,37±5 0.984* 

Hastanede yatış 

süresi (Gün) 

6,78±3.88 7,32±7,7 0.348* 

Stroke 25   %59,4 19     61,3 0.654** 

MS 1      %3,1 4        %12,9 0.152** 

Diğer 12    %37,5 8        %25,8 0.785** 

 

 

Değişkenle

r 

COVID-19  (+) 

n=32 

COVID-19  (-) 

n=31 

 

p 

Var        % Yok      % Eski 

kullanıcı 

% 

Var     % Yok     % Eski 

kullanıcı 

% 

Sigara 

kullanımı 

8        %25 21    

%65,6 

3    %9,4 3    %9,7 26  %83,9 2    

%6,5 

0.29

5 

Alkol 

kullanımı 

2      %6,3 30    %93,8 - 31     %100 0.16

1 

COVID-19  

geçiren 

yakını 

varlığı 

 

25    %78,1 

 

7     %21,9 

 

4    %12,9 

 

27      %87,1 

 

0.00

1 

Hastane de 

yatarken 

ameliyat 

olma 

durumu 

 

5    %15,6 

 

27     %84,4 

 

1    %3,2 

 

30    %96,8 

 

0.09

6 
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Grupların yorgunluk,  depresyon ve psikolojik dayanıklılık durumlarının karşılaştırılması 

Gruplar arasında Beck Depresyon ve Yorgunluk Şiddet Ölçeğinin puan ortalaması karşılaştırıldığında iki grup 

arasında anlamlı fark saptandı (p<0,05). Psikolojik dayanıklılık ölçeğinin alt paramatreleri olan aile uyumu, 

kendilik algısı ve gelecek kaygısı karşılaştırıldığında karşılaştırıldığında iki grup arasında anlamlı fark olduğu 

görülmüştür (p<0,05). Ancak yapısal stil, sosyal kaynak, sosyal yeterlilik ve total puanda gruplar arasında 

anlamlı fark görülmemiştir (p>0,05). Katılımcılara sonuçlar  Tablo 3’de detaylı olarak gösterildi. 

Tablo 3. Grupların yorgunluk,  depresyon ve psikolojik dayanıklılık durumlarının karşılaştırılması 

p: Man-Whitney u testi; ortSs: Ortalama  Standart Sapma  

 

TARTIŞMA 

Nöroloji servisinde yatan COVID-19 geçiren hastaların depresyon, yorgunluk ve psikolojik düzeylerini 

COVID-19 geçirmemiş hastalarla karşılaştırmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma da COVID-19 

geçirmiş hastalarda depresyon düzeylerinin, yorgunluk düzeyinin yüksek olduğu görülmüştür. Bunun 

yanın sıra psikolojik sağlamlıklarının daha düşük olduğu saptanmıştır. 

İnmeli hastalar üzerinde COVID-19 pandemisinin anksiyete ve depresyon üzerine etkisini inceleyen 

çalışmada; iki ay boyunca yapılan tüm inme başvuruları prospektif olarak incelenmiştir. 50 katılımcının 

%36'sında klinik olarak anlamlı depresyon tespit edilmiştir. İnme şiddeti ile depresyonun ilişkili 

olmasına rağmen bu durumun pandemi sırasında önemli ölçüde değişmediği özellikle sosyal desteğin 

ve rehabilitasyon hizmetlerinin azalması ile de önemli derecede ilişkili olduğu vurgulanmıştır. Benzer 

şekilde inme öyküsü olan COVID-19 hastalarının spesifik klinik özellikleri karşılaştırıldığında inme 

öyküsü olan COVID-19 hastaları, inme öyküsü olmayanlara kıyasla daha şiddetli klinik semptomlara 

sahip olduğu belirtilmiştir (19).  MS hastalarında salgının hem başlangıç hem de pik yaptığı dönemlerde 

nöropsikiyatrik değişikliklerini inceleyen bir çalışmada BDÖ skorlarının pik dönemde başlangıca göre 

yüksek olduğu saptanmıştır (20). MS’li hastalarda depresyon yıllık prevelensı %20 yaşam boyu ise %50 

olmakla birlikte, depresyon lezyon lokalizasyonu, sosyal olarak izole olma ve bilişsel fonksiyonlarda 

bozulma arasında bir ilişki olduğuna dair çok az kanıt bulunmuştur. İlaveten yorgunluk ve depresyon 

üzerine yapılan araştırmalar korelasyon bildirme eğiliminde olmasına rağmen, tutarlı bir şekilde belirgin 

bir ilişki bulanamıştır (21). 

 

Değişkenler 

COVID-19  (+) 

n=32 

COVID-19  (-) 

n=31 

p 

X±SS X±SS 

Yorgunluk şiddet 

ölçeği 

5,13±1,48 4,5±2,11 0.010 

Beck depresyon 

ölçeği 

29,03±6,4 25,80±9,88 0.036 

Psikolojik 

dayanıklılık ölçeği 

75,31±8,42 84,74±10,25 0.280 

Yapısal stil 9,4±2,93 11,38±3,21 0.696 

Aile uyumu 12,28±3,22 16,48±4,22 0.014 

Kendilik algısı 12,78±3,58 15,74±5,27 0.008 

Sosyal yeterlilik 16,03±2,23 16,22±2,21 0.831 

Sosyal kaynak 16,21±5,35 16,06±4,54 0.646 

Gelecek kaygısı 8,59±3,67 8,83±6,17 0.001 



IV. INTERNATIONAL  

COVID-19 AND CURRENT ISSUES CONGRESS 
AUGUST 7-8, 2021 

 

Proceedings Book 209 https://www.multidisciplinarycovidcongress.com/ 

 

Salgın sırasında virüsün yayılımını azaltmak için evde kalma, fiziksel mesafeyi koruma zorunluğu gibi 

çeşitli önlemler alınmasına rağmen ölüm korkusu nüks korkusu gibi duygular depresyonu tetikler. 

Kronik hastalıklara eşlik eden bulgulardan biri olan depresyon pandemik psikolojik etkiler açısından 

beklenen bir bulgu olduğunu söylenebiliriz. 

COVID-19 Pandemisi’nin MS’li kişiler üzerindeki psikolojik etkisini inceleyen başka bir çalışmada; 5 

hastadan biri, özellikle duyusal rahatsızlıklar ve yorgunluk olmak üzere yeni semptomlar veya bilinen 

semptomlarda kötüleşme tespit edilmiş. Sonuçta pandeminin MS hastalarının psikolojik durumu 

üzerinde önemli bir etkisi olduğu ve genel popülasyonla karşılaştırıldığında, daha yüksek bir depresif 

semptom yükü, daha kötü bir uyku kalitesi ve MS'in en çok engelleyici semptomlarından biri olan 

yorgunluk seviyesinde bir artış saptanmıştır (12). Şüpheli/doğrulanmış COVID-19 enfeksiyonu olan 

4.310 MS hastasını içeren 87 çalışmadan elde edilen sonuçlara göre %51.2’sinde yorgunluk 

görülmekteydi (AMONG). COVID-19 pandemisi sırasında relapsing-remitting multipl skleroz (RRMS) 

hastalarında yorgunluğu değerlendiren bir çalışmada sağlıklı bireylere göre yorgunluk skorları anlamlı 

olarak daha yüksek bulunmuştur (11). Bizde benzer şekilde COVID-19 geçiren hastalarda yorgunluk 

skorlarının geçirmeyen hastalara göre daha yüksek olduğunu saptadık. Nörolojik hastalıklarda COVID-

19 ’e bağlı olarak kronik hastalığa özgü yorgunluk düzeyi artmaktadır. Virüsün doğrudan oluşturduğu 

bedensel sağlık problemleri ve salgın ile ilişkili anksiyete, panik ve endişe gibi ruh sağlığı sorunları 

bağlı kişide isteksizlik depresyon ve yorgunluk görülebilir.  

İnme türleri ve inme şiddeti ne olursa olsun, inmeden kurtulanlara COVID-19 bulaştığında daha fazla 

dikkat gösterilmesi gerektiği, inme geçirmiş hastaların yaş, sigara, hipertansiyon ve kardiyovasküler 

hastalık prevalansının daha yüksek olduğu göz önüne alındığında, inme öyküsü olan COVID-19 

hastalarının inme öyküsü olmayanlara göre daha kötü klinik sonuçlar yaşamasının şaşırtıcı olmadığı 

belirtilmektedir (6). 

 

COVID-19 pandemisi bireylerin yaşamında pek çok belirsizlik ortaya çıkarmakta ve bu belirsiz 

durumlar tehdit edici olarak algılandığında kişide olumsuz tepkilere yol açarak kaygıya neden 

olabilmektedir. Bununla birlikte, bu araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak, bireylerin böyle travma 

dönemlerinde manevi kaynaklarını kullanabildikleri ölçüde psikolojik sağlamlıklarını 

koruyabilecekleri, ayrıca psikolojik sağlamlığın COVID-19 salgını döneminde ruh sağlığının anahtarı 

olduğu belirtilmektedir (2). Janoff- Bulmann ve Timko hastalıkların travmatik negatif olaylar olarak ele 

alınabileceği bildirilmiştir. Travmatik olaylar kişinin psikolojisini de negatif yönde etkilemektedir (22). 

Salgının ilk günlerinde gıda raflarının boşalması, evlere kapanma, her bedensel duyumun COVID-19 

belirtisi olarak yorumlanması, sosyal medya paylaşımları ile zihinlerin kirli bilgi sağanağına maruz 

kalması, internet ve televizyonlarda uzun saatler salgına dair programlar izlemek, korku ve paniği 

artırmıştır.  

COVID-19 -19 sadece bir medikal sağlık krizi olarak değildir. Akıl sağlığı için de acil durum olarak 

düşünülmelidir. Bulaşıcı hastalıklar bireylerin fiziksel sağlığını etkilemekle kalmaz aynı zamanda tüm 

nüfusun psikolojik sağlığını ve refahını da etkiler. Salgının ilk zamanlarında virüsün ortaya çıkardığı 

fiziksel sonuçlar daha çok dikkat çekmiş ve ruh sağlığı üzerinde durulmamıştır. Ancak, salgın bitse bile 

psikolojik etkileri yıllarca sürecektir. Buradan hareketle bu dönemde sağlamlık odaklı psikososyal 

müdahaleler halkın belirsizliğe dayanmalarına ve travmayla başa çıkma yetilerini geliştirmelerine 

yardımcı olarak kaygı ve endişe seviyelerini azaltmaya olanak sağlayacaktır. 

Çalışmamızın birkaç limitasyonu vardır. İlk olarak, bu tıbbi kayıtlardan verilerin çıkarılmasına dayanan 

tek merkezli bir retrospektif çalışmadır. İkincisi, bulgular öz-bildirim ölçeklerinden elde edilen verilere 

dayanmaktadır. Bu durum kaynak yanlılığı riski taşımaktadır. İki grupta kadın erkek sayısının eşit 

olmaması, farklı hastalık gruplarında yapılmış olması, COVID-19 -19 hastalığı geçiren hastaların bu 

dönemde hastanede yatıp yatmadığı, kaç gün yattığı, sonrasında ne gibi etkileri olduğunuda sorgulamak 

gerekir. Sınırlılıklarına rağmen bu çalışmanın bulgularının rehberlik sağlayacağını ve COVID-19 için 

yüksek risk altında olan inme ve MS öyküsü olan hastaların yönetimine daha elverişli olmasını 
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umuyoruz. Psikolojik durum ve yorgunluğun çok fazla parametreden etkilenmesi nedeniyle daha detaylı 

değerlendirmelerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. 

 

SONUÇ 

Nörolojik problemi olan hastalardan COVID-19 geçiren hastaların depresyon, yorgunluk ve psikoloji 

düzeyleri geçirmeyenlere göre daha çok etkilenmiştir. Bu durum hastaların tedaviye uyumu, katılımını 

ve egzersiz yapmalarını da olumsuz etkileyecektir. Hastaların yorgunluk düzeyinin belirlenmesi 

psikolojik durumunun değerlendirilmesi tedaviye katılımını öngörmemizde yarar sağlayacaktır. Bu 

nedenle ilerleyen dönemlerde de hastanın COVID-19 -19 geçirip geçirmediği sorgunlanmalı buna göre 

uygun yaklaşımlarda bulunulmalı. Bu konu ile ilgili daha geniş katılımlı ve farklı parametrelerinde 

değerlendirildiği çalışmalarda yapılmalıdır. 
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ÖZET 

Günümüzde öğrenmenin ve bilgiye hızlı ulaşabilmenin vermiş olduğu avantajlar sayesinde, artık her 

yaşta ve öğretim seviyesinde uzaktan eğitim imkanlarının kullanılması kaçınılmaz bir durumdur. 

Dünya’da ve ülkemizde özellikle COVID-19 pandemi sürecinin de etkisiyle ilköğretim seviyesinden 

başlayarak yüksek öğretim kurumlarının çoğu uzaktan eğitimle eğitim ve öğretim süreçlerini 

sürdürmektedir. Örgün eğitim süreçlerinden uzaktan eğitime bu hızlı geçiş sürecinde öğrenciler, 

eğitimciler, sistem yöneticileri ve diğer tüm paydaşların ihtiyaç analizlerinin yapılması ve sürekli 

olarak iyileştirme yapılması büyük önem kazanmıştır. Tüm paydaşları bir araya getiren ve onların bu 

süreçteki ihtiyaçlarının karşılanmasını büyük oranda gerçekleştiren elbette Öğrenci Bilgi Sistemi ve 

Uzaktan Eğitim platformudur. Bu platformların gerek yazılım gerekse de donanımsal altyapısının 

kaliteli olması gerekmektedir.  

SAÜ-UZEM tarafından uzaktan eğitim sistemi ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde kendi bünyesinde 

sürekli güncelleştirilen yeni versiyon SAUPORT adı verilen bir LMS yazılımını ise 2016 yılına kadar 

uzaktan eğitim öğrencilerine hizmet vermek için kullanmıştır. SAUPORT, Türkiye’deki yüksek 

öğrenim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir. Yazılım geliştirme aşamalarında 

üniversitelerin uzaktan eğitim konusunda ihtiyacı olabilecek eğitim, yönetim, içerik, destek ve 

pazarlama anlamındaki tüm istekleri göz önüne alınmıştır. Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarını 

hedefleyerek geliştirilmiş olması nedeni ile pek çok farklı özelliği barındırmakta ve sürekli olarak 

ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmiştir.  

Bu çalışmada COVID19 süreci nedeniyle bozulan öğrencinin akademik motivasyonu, Sakarya 

Üniversitesi uzaktan eğitim sistemi kullanıcı Arayüzü ve sanal sınıf platformunun eğitim e-bilgi 

kalitesi üzerindeki etkisi araştırılmaktadır.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin uzaktan eğitimin teknolojik yönü olan uzaktan eğitim platformu 

kullanıcı arayüzü kalitesi ve sanal sınıf platform kalitesi ile ilgili olumlu algıya sahip oldukları 

bulunmuştur. Bu bulgu Sakarya Üniversitesinin uzaktan eğitim bilişim altyapısının iyi ve yeterli 

düzeyde olduğunu ve SAÜ’nün bizzat kendisi tarafından geliştirilen SABİS sisteminin kullanıcı dostu 

arayüze sahip olduğunu göstermektedir. SAÜ uzaktan eğitim için kullanılan sunucuları, ayrıca 

ULAKBİM bulut sistemindeki sunucularının iş birliği içinde çalıştırılması ve internet altyapısının da 

yeterli miktarda olması ile araştırmaya katılan öğrencilerin olumlu yönde görüş bildirmelerine önemli 

derecede katkısı olmuştur. 

COVID19 sürecin öğrencilerin gelecek kaygısı duymaları ve kampüs ortamında sosyalleşme ve fiziksel 

ihtiyaçlarını giderememelerinim öğrencilerin ders içerikleri ile ilgili e-bilgi kalitesi algısını olumsuz 

yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Sanal sınıf platformu kalitesi ile hem e-bilgi kalitesi hem de 

uzaktan eğitim platformu kullanıcı arayüzü kalitesi arasında doğrudan olumlu bir ilişki olduğu 

sonucuna varılmıştır. Uzaktan eğitim platformu kullanıcı arayüzü kalitesi ile e-bilgi kalitesi arasında 

doğrudan güçlü bir ilişki olduğu bulunmuştur. Ayrıca uzaktan eğitim platformu kullanıcı arayüzü 
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kalitesi aracılığıyla sanal sınıf platformu kalitesi ile e-bilgi kalitesi arasında dolaylı güçlü bir ilişki 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Ülkemizde yüksek öğretimlerde kullanılmak üzere büyük çaplı ve kaliteli bir öğrenci bilgi sistemi, 

uzaktan eğitim modüllerini kapsayacak şekilde tasarlanarak projelendirilmelidir. Kendi sunucu 

altyapısı ya da insan kaynağı bulunmayan üniversitelere devlet tarafından ortak bir bulut sunucu sistem 

üzerinden servis ve destek sağlanabilmelidir. 

Bilginin sürekli olarak arttığı günümüzde, kaliteli bilgi ve içeriklerin oluşturulması gerekmektedir. 

Ayrıca içerik havuzundan her kişiye özel olacak şekilde eğitim programları düzenlenmesi ve yapay 

zekâ gibi algoritmaların desteklendiği uzaktan eğitim platformlarının oluşturulması önem arz 

etmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: E-Bilgi Kalitesi, Uzaktan Eğitim, Öğrenci Motivasyonu, Covid-19.  
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ABSTRACT 

Covid-19 pandemic impact on the world has started an effective process to individual lives regarding 

social, psychological and economic terms. The time individuals spend outside has been restricted due 

to quarantines, with many actions having to take place in confined indoor spaces. All necessities such 

as a school for students, office for employees, shopping mall and market for socializing were realized 

within a particular action area in the residential interiors. Actions such as living and spending time 

together have led to a challenging process for family members, and it has been observed that the interior 

spaces are insufficient. During the pandemic process, residential users have tried to produce solutions 

within their means, under the current conditions, and the need for flexible space and open space has 

increased. In this rapid change process, the interior and exterior use of the house has begun to change 

its meaning. This process necessitated adapting the existing house interiors and the newly built houses 

to the new normal order. In this direction, it is aimed to reveal the user requirements of the Covid-19 

pandemic, which can be adapted to the new normal in residential interior design within the scope of the 

literature. In this context, the relevant literature was examined in the study, and the user needs that 

emerged with the changing indoor use during the pandemic process were determined. As a result, it has 

been determined that the Covid-19 pandemic has negative effects on the existing interior space, and the 

space usage requirements of the users have increased, and consequently, it is essential to meet the 

demands and needs of the users in new housing designs. 

 

Keywords: Covid-19 Pandemic, Housing, Interior Design, Flexibility, Technology. 
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ÖZET 

Covid-19 pandemisinin tüm dünyayı etkisi altına alması, bireyin sosyal, psikolojik, ekonomik anlamda 

özel yaşamına etki eden bir sürecin başlamasına sebep olmuştur. Bireylerin dışarıda geçirdikleri zaman, 

karantinalar nedeniyle kısıtlanmış, birçok eylem sınırlı konut içi alanlarda geçirilmek zorunda kalmıştır. 

Öğrenciler için okul, çalışanlar için ofis, sosyalleşme için alışveriş merkezi, market gibi tüm ihtiyaçlar 

konut iç mekânlarında belirli bir eylem alanı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Birlikte yaşamak, birlikte 

vakit geçirmek gibi eylemler aile bireyleri için zorlayıcı bir sürecin yaşanmasına sebep olmuş ve konut 

içi alanların yetersiz kaldığı durumlar gözlenmiştir. Pandemi sürecinde konut kullanıcıları, mevcut 

koşullarla konut iç mekânlarında kendi imkanlarınca çözümler üretmeye çalışmış, esnek mekân ve açık 

alan gibi kullanımına olan gereksinim artmıştır. Bu hızlı değişim sürecinde konutun iç ve dış mekân 

kullanımı anlamını değiştirmeye başlamıştır. Bu süreç, mevcut konut iç mekânlarının ve yeni üretilmesi 

planlanan konutların yeni normal düzene uyumlu hale getirilmesini gerektirmiştir. Bu doğrultuda 

çalışmada Covid-19 pandemisinin konut iç mekân tasarımında yeni normale adapte edilebilen kullanıcı 
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gereksinimlerinin literatür kapsamında ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışmada ilgili 

literatür incelenmiş, pandemi sürecinde değişen iç mekân kullanımıyla ortaya çıkan kullanıcı ihtiyaçları 

belirlenmiştir. Sonuç olarak, Covid-19 pandemisinin mevcut konut iç mekânına olumsuz etkilerinin 

bulunduğu ve kullanıcıların mekân kullanım gereksinimlerinin arttığı ve bu sayede yeni konut 

tasarımlarında kullanıcı talep ve ihtiyaçlarının karşılanmasının önemli olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Covid-19 Pandemisi, Konut, İç Mekân Tasarımı, Esneklik, Teknoloji. 

 

Giriş 

Konut kavramı, çağın gereklilikleri ve beraberinde teknoloji ile birlikte şekillenmiş, bulunduğu 

coğrafyanın iklimine, yapısında kullanılan teknoloji ve malzemeye göre tarih boyunca değişiklik 

göstermiş, insan hayatının vazgeçilmez unsuru olmaya devam etmiştir (Altun, 2017). Tüm dünyayı 

etkileyen Covid-19 pandemisi uzun süre konutlarda karantinalarda kalınmasına neden olmuştur. 

Kişilerin gündelik yaşamını neredeyse tamamen değiştirmeye zorlayan Covid-19 pandemisi birçok 

mekânın kullanım biçimini de değiştirmiştir. Alışveriş merkezi, okul, ofis gibi yapıların işlev alanları 

bu süreçte içe kapanma şeklinde kendini göstermiş, bireyler tüm eylemlerini konut iç mekânlarında 

geçirmek zorunda kalmıştır. Covid-19 pandemisi ile birlikte konut, barınma ihtiyacı dışında sosyal 

ihtiyaçların karşılandığı, sosyal hayatı destekleyen çeşitli mekânlarına farklı işlevler yüklenen bir yaşam 

alanına dönüşmüştür. (Güney, 2022a). Bireyin yaşamının kolaylaştırıcı etkisine bağlı olarak teknoloji, 

konut kullanıcılarının artan ihtiyaçlarını karşılamada kimi zaman yetersiz kalmış, bu süreçte konut iç 

mekân tasarımında kullanıcının bireysel gereksinimlerine olan ihtiyaç daha da artmıştır. Covid-19 

pandemisi ile konut içi alanlar kullanıcı gereksinimlerini karşılamada yetersiz kalmış ve yeni kullanıcı 

gereksinimlerine ihtiyaç duyulmuştur. Pandemi öncesinde normal yaşam alanları bireyin kendisi ya da 

aile bireyleri için yeterli iken pandemi sonrası eve kapanmanın ortaya çıkardığı yeni eylem alanları 

mevcut alanların farklı fonksiyonlara dönüşmesine sebep olmuştur. Pandemi ile birlikte ev ortamı, 

çalışma ortamı, okul ortamı iç içe geçmek zorunda kalmış, değiştirilebilir ya da uyarlanabilir tasarım 

anlayışına ihtiyaç artmıştır. Değişime adapte olmaya çalışılan yeni normal dönemde, sosyal mesafenin 

ön plana alındığı mekân tasarımları önemli olmuş, pandemi kriterlerinin bulunmadığı alanlarda virüsün 

yayılım hızının artma tehlikesi nedeniyle bu değişikliklerin yapılması zorunlu hale gelmiştir (Ak, 2020). 

Bu süreçte esnek mekân, esnek mobilya kullanımı, açık alan kavramları önemli olmuş, anti bakteriyel 

ve teknolojik ürünlere talep artmıştır. Ayrıca Covid-19 pandemi süreci, mekân tasarımında esnek çözüm 

arayışının öncelikli hale getirilmesini gerektirmiş, bireyin ihtiyaçlarını karşılamada konutun iç ve dış 

mekân kullanımı anlamını da değiştirmiştir. Konut kullanıcıları kendi imkanlarınca bu sürece uyum 

sağlamaya ya da bireysel müdahalelerle çözüm üretmeye çalışmıştır.  

Covid-19 pandemi sürecinin getirdiği yeni normal düzene uyum, yeni konut tasarım fikirlerine olan 

ihtiyacı da arttırmıştır. Çalışmada, Covid-19 pandemi sürecinde konut iç mekân tasarımında “Covid-19 

pandemisi ile ilgili yapılan çalışmalar ve ilgili literatür incelenerek, bu süreçte ortaya çıkan kullanıcı 

gereksinimlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Yeni bir sürece alışma, uyum sağlama ve yaptırımlarıyla 

konut kullanıcılarının değişen alışkanlıklarıyla ortaya çıkan ihtiyaçların belirlenmesi çalışmanın 

temelini oluşturmuştur. Covid-19 pandemisi ve etkileri, kişinin bu süreci nasıl geçirdiği, yeni normal 

yaşama ve yapı tiplerine yansıması birçok çalışmada farklı yönleriyle ele alınmış, pandeminin iç mekân 

tasarımına etkisi literatür çalışmaları kapsamında incelenmiştir. Covid-19 pandemisi ve mekân ile ilgili 

yapılan çalışmaların çoğunda genellikle “doğal yaşam alanları, iç mekân kalitesi ve açık alan kullanımı” 

gibi gereksinimlerin arttığı belirtilmiştir. Bu doğrultuda, Covid-19 pandemisinin konut iç mekân 

tasarımında yeni normale adapte edilebilen artan kullanıcı gereksinimlerinin irdelenerek belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda çalışmada, pandemi sürecinde konut iç mekân kullanımı ve kullanıcı 

gereksinimleri irdelenmiştir. 

1. Covid-19 Pandemisinde Konut İç Mekân Kullanımı 

Konut kavramı, başlangıçta barınma ihtiyacını karşılayan bir eylemken, zamanla barınma ihtiyacını 

karşılamaktan çıkmış ve sosyo-organizasyonel sistemlerin karmaşık hiyerarşisinin parçasına 

dönüşmüştür (Dülgeroğlu, 1995). Konut kullanıcısının ihtiyaçlarının artmasıyla konutun tasarım 

ölçütleri değişime uğramış, kişisel konfor ve bireysel kullanım gibi kavramlar kullanıcıların yaşam 
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kalitesini belirlemiştir (Güremen, 2016). Dünya Sağlık Örgütü “kişinin kendi amaçlarına, beklentilerine, 

standartlarına, çıkarlarına göre bir kültür ve değer sisteminde kendi yaşamını algılamasını” yaşam 

kalitesi olarak tanımlamıştır. Bireyin temel ihtiyaçlarından olan konforlu bir konut, yaşanılan konutun 

tipi ve özellikleri açısından konutun önemli göstergelerindendir. Konut türü ve özelliklerinin iyileşmesi 

buna bağlı olarak yaşam kalitesinin artması kullanıcıların gelir düzeyi ile de ilişkili olmaktadır (Aydıner 

Boylu, Paçacıoğlu, 2016). Yaşam kalitesi, bireyin temel standartlarının “gelir durumu, yaş, cinsiyet, 

meslek, sosyal yaşam, yaşadığı çevre, yaşadığı konut” gibi memnuniyet derecesini kendisinin 

oluşturabilmesidir. Kalite kavramı kültürel özelliklerin yanı sıra nesnel ve sübjektif faktörleri de 

içermektedir. Nesnel faktörler: hedeflenen nitelik çerçevesinde konut ve çevresinin performans 

ölçütleri, Sübjektif faktörler ise: çevre düzeni, binanın görsel ifadesi, konut birimlerinin oda, banyo 

sayısı ve kullanılan malzemelerin lüks olma düzeyi ile ilişkilendirilmektedir (Utkutuğ, 2006). Kişinin 

beklentileri ve tatmin düzeyi konut alanının yaşam kalitesini de şekillendirmektedir. Bu nedenle konutun 

aile üyelerini tatmin etmesi, konfor koşulları, mahremiyet, temel sağlık ihtiyaçlarını karşılaması ve 

yeterli büyüklükte olması gerekmektedir (Telsiz, 1978). “Kişi ve mekân arasında karmaşık bir etkileşim 

bulunmaktadır. Kişi mekânı, mekân da kişiyi tanımlamakta; kişi mekâna, mekân da kişiye anlam 

vermektedir. Diğer bir deyişle, kişi ile mekân arasında kültürel, psikolojik, ekonomik, fiziksel 

boyutlarıyla karmaşık ve ikili bir etkileşim söz konusu olmaktadır” (Ayalp, 2012). Kişi ve mekân 

arasındaki bu karmaşık yapı konfor koşullarının oluşturulması ve kişinin kendini mekânla 

özdeşleştirmesi için önemli olmaktadır. “İç mekânın maksimum ve optimum kullanımı, mekândaki 

mobilyaların esnek tasarımı, ergonomik ve insan zindeliği sayesinde iç mekânı verimli hale 

getirmektedir” (Emamgholi, 2011). 

Temel yapısal konut standartları dikkate alınarak tasarlanan konutlar, pandemi gibi beklenmedik 

durumlarda kullanıcının sürece uyum sağlamaya çalışmasıyla bireyin ihtiyaçlarının göz ardı edilmesine 

neden olmuştur. Konut, inşa edildiği alanın iklim şartları ile o mekânı kullanan kişilerin sosyo-kültürel 

ve sosyo-ekonomik şartlarına bağlı olarak işlev kazanmış, gelenek, eğitim, ekonomik durum, beğeni ve 

tercihler, konutun yapım şekli, kat sayısı, büyüklüğü, donatım unsurları, kullanımı, konforu ve birçok 

yönü ile farklı olmasını gerektirmiştir (Keleş, 2021). Covid-19 pandemisi, teknoloji kullanımının sosyal 

hayata etkisiyle gelişen yaşam kriterleri, konut kullanıcıları için yeni talep ve beklentilerinin ortaya 

çıkmasını sağlamış, mekân içerisinde farklı ihtiyaçların da karşılanmasını gerektirmiştir (Güney, 

2022b). Kullanıcı beklenti ve talepleri, mekânın ortak ve özel kullanım biçiminin ayrıştırılmasını 

gerektirmiş, bu sayede bireysel kullanım alanlarına olan ihtiyacın artmasına neden olmuştur. Bu süreçte, 

aynı konutu paylaşan aile bireyleri mekânın paylaşılmasında bazı değişimlere gitmiş, konut içi paylaşımı 

özel ve kamusal alan sınırlarının belirsizleşmesi ile konut dönüşüme uğramıştır (Bulgurcuoğlu, 

Küçüarslan, 2020). 

Teknolojinin gelişimi ile malzeme çeşitliliği ve kullanıcı ihtiyaçlarının farklılaşması küçük mekânlar da 

geniş bir mekânın sunduğu işlevleri karşılayabilmektedir. Mobilyanın kısıtlı alan içerisinde 

değiştirilebilirliği, dönüştürülebilirliği veya dönüştürülmeden farklı kullanımlara izin vermesi, 

minimum alan kullanımının genişlemesi, mekânı bölme, düzenleme ve bir işlevden diğerine geçmek 

gibi sınırlı mekân kullanımında, kullanıcının mekândan maksimum faydalanmasını sağlamaktadır 

(Özçelik, Kaprol, 2017). Esnek mekân ve mobilya kullanımı kullanıcılar için alternatif üreten bir yaşam 

biçimini ortaya koymaktadır. Küçük ve dar alanlarda birçok işlevi bir arada sunan mobilyalar 

kullanıcıların kısıtlı mekânlarda yaşadıkları sorunları da bir anlamda ortadan kaldırmaktadır. Mekânın 

farklı formda hareketli ya da sabit bölücü elemanlarla ayrılması, pandemi sürecinde kullanıcının artan 

ihtiyaçlarına cevap verebilmiştir. Konut, kendi içinde mekânlara ayrılırken pandemi süreci ile yemek 

yeme, dinlenme, çalışma, sosyalleşme, açık alan kullanımı gibi çok işlevli alanlara dönüşmüş, bahçesi, 

balkonu olan konutlara ihtiyaç da artmıştır. Sosyal mesafe kavramının ön plana çıktığı bu süreçte konut 

içi alanlarda da bu durumun aranması önemli hale gelmiştir. Kullanıcıların toplumsal yapılarında 

değişimler yaşanmış, kamusal alanla etkileşimi bu süreçte “sosyalizasyonun yeniden üretimi” şeklinde 

sanal gerçeklik üzerinden oluşturulmuş, aile ile sınırlandırılan özel alan sosyalleşmenin yeniden 

biçimlenmesini sağlamıştır (URL1). 

Kalabalık alanlarda ya da mekânlarda yaşamak Covid-19 sürecinde riskli bir ortam oluşturmuş, yoğun 

iş yaşamını barındıran büyük şehirler yerine yazlık ya da müstakil konutlarda yaşamak tercih edilmiştir. 

İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden yazlık ya da kırsal bölgelere “kaçış” başlamış, korunaklı, dış 
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yaşamdan izole ve sosyal etkileşimin minimum düzeyde olduğu ikinci konutlara talep artmıştır (Zoğal, 

Emekli, 2020). Şehir merkezlerinden ikincil konutlara yönelen yaşam biçimi bir bakıma konutlarda 

balkon, açık alan ihtiyacını ortaya koymuştur. Covid-19 pandemi sürecinde ayrıca hareketli konutlara 

talep de artmış, insanlar dar alanda seyahat ederek az kişi ile temasta kalarak yeni bir yaşam biçimine 

yönelmiştir. Hareketli ya da mobil mekânlar; özel alan kullanımı ve açık alan ihtiyacını karşılaması 

nedeniyle hem pandemi hem yeni normal süreçte tercih edilmeye başlamıştır. Yeni normale adapte 

olmaya çalışan bu süreçte konut iç mekân tasarımlarında oturma, çalışma, yemek yeme gibi alanların 

bir arada bulunduğu çok işlevli olduğu düşünülen kısıtlı, açık planlar aile bireylerinin aynı alan 

içerisinde zaman geçirmek zorunda kalması, özel alana olan ihtiyacın artması nedeniyle özellikle 

karantina döneminde “konfor” anlamını az da olsa yitirmiş, evden çalışma nedeniyle “iç mekân hava 

kalitesi, görsel konfor, gürültü kirliliğinin önlenmesi gibi çevresel faktörler ve açık alanlar” önem 

kazanmıştır (Ak, 2020). “Açık alanlar, çeşitli konut ve çevresini kapsayan geniş bir terimdir. Konut 

sakinlerinin dış mekân ve açık alan kullanımıyla ilgili psikolojik etkisi, kamusal alanlardan farklı 

olmaktadır. Buna göre, tasarımcının, doğal havalandırma, doğal aydınlatma ve yeşillendirme gibi 

çevresel koşullardan yararlanmak için mevcut fırsatları anlaması ve değerlendirmesi gerekmektedir” 

(Mahmoud, 2017). Pandemi sürecinin ve yeni normal sürecin getirisiyle değişen konut iç mekân 

tasarımında kullanıcı gereksinimlerinin artması nedeniyle farklı bir kullanım süreci ortaya çıkmış, 

kullanıcının yaşam biçimini hedef alan iç mekân tasarımları ön plana çıkmaya başlamıştır. 

2. Covid-19 Pandemisinde Konut İç Mekân Gereksinimleri 

Covid-19 pandemi süreci ile birlikte kullanıcının konut iç mekânında öne çıkan ihtiyaçları ile ilgili 

güncel çalışmalar incelenmiştir. Literatür çalışmalarına göre konut kullanıcısının artan talepleri 

karşısında mevcut koşulları iyileştirmeye çalıştığı ya da bu sürecin getirdiği ihtiyaçlara göre planlanan 

konutlarda yeni iç mekân gereksinimlerinin kullanıcı beklentisi ile şekillendiği görülmektedir.  Bu 

bağlamda incelenen literatür çalışmalarına göre; 

Güney Yüksel (2022), Covid-19 pandemisi ile kamusal alanların tasarımında kullanıcı sayısı ve 

ilişkisinin sosyal mesafe kavramı çerçevesinde değerlendirilmesini, doğaya yönelik yaşam anlayışının 

eksikliğinin anlaşılırlığını, sürdürülebilirlik kavramının önemi için yeşil teknolojilerin geliştirilmesi 

gerektiğini, değişen ve dönüşen mekânsal organizasyonların kullanıcı ihtiyacı doğrultusunda 

yapılmasını, hijyenik malzeme kullanımının sağlanması gerektiğini ifade etmektedir (Güneyc, 2022). 

Konut içi alanların gerekli metrekarelerde planlanması ve daha işlevsel kullanımın önemli olduğunu, 

her bir konut kullanıcısının gereksinimlerinin dikkate alınarak tasarım yapılması gerektiğini, her bir 

kullanıcı için ayrı çalışma alanları, esnek mekân çözümleri ile geniş alanlarda planlanan çok fonksiyonlu 

mekân tasarımlarının tercih edilmeye başladığını ifade etmektedir (Güney, 2022d). 

Ekenyazıcı ve Tulum (2021), Covid-19 salgınının sokağa çıkma kısıtlamaları ve salgından korunmak 

için evde kalmak düşüncesi ile birlikte kullanıcıların konut algısını değiştirdiğini ifade etmektedir. Geniş 

balkonlu apartmanların kentsel dönüşüm ile yıkılması yerine balkonsuz rezidansların inşa edildiğini, bu 

nedenle kullanıcıların eski evlerindeki balkon, yeşil alan ve bahçe bağlantısını aramaya başladığını, 

bahçeli müstakil evler ya da büyük yeşil alanlar ve dışa kapalı konutlarda yaşayan kullanıcıların ise bu 

süreci daha konforlu geçirdiğini, pandemi nedeniyle ideal ev kavramının değiştiğini ifade etmektedir 

(Ekenyazıcı ve Tulum, 2021). 

Aytar ve Sever (2020), küresel çapta birçok insanın maruz kaldığı Covid-19 salgınıyla konut 

kullanıcılarının kendi iç mekân izolasyonu ve sosyalleşme alanına kadar kapsadığı normalleşme 

sürecinde mobil mekânların “sürdürülebilir, yaratıcı, bireysel, işlevsel” olması nedeniyle tercih 

edildiğini ifade etmektedir (Aytar Sever, 2020). 

Suri (2020), konut kavramının işyeri, okul, spor, rekreasyon, alışveriş vb. faaliyetler dışındaki zaman 

diliminde yapılan eylemlere uyumlu olarak tasarlandığını, pandemi sürecinde bu tip mekânların konut 

alanları içinde çözüm bekleyen işlev alanları olarak ortaya çıktığını, aynı zamanda kapalı mekân dışında 

açık alanlara da gereksinim duyulduğunu, evlerin yeterince güneş alması, yeterli havalanma imkanının 

olması, açık alan ve manzara olanaklarını kullanması, mahremiyetin dikkate alınması gibi beklentiler de 

pandemi süresince önemli hale geldiğini ifade etmektedir (Suri, 2020). 
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Coolen (2006), konutun kişinin çevresiyle temel bir bağlayıcı durumda olduğunu; barınma, mahremiyet, 

güvenlik, kontrol ve statü gibi birçok işlevi bünyesinde barındırdığını ifade etmektedir (Cohen, 2006). 

İlke ve diğerleri (2020), bir insanın mekân ile ilgili temel ihtiyaçlarını “güvenlik, barınma-yerleşme, 

sağlık, fiziksel konfor, ergonomi” olarak sıralamaktadır. Mekâna ilişkin temel gereksinimlerin 

karşılanmışlık düzeyinin yükselmesi beraberinde, mekâna ait psiko-sosyal gereksinimlerin; 

“mahremiyet, kişiselleştirme, mekânsal anlam, kimlik ve tatminin karşılanması” olarak ifade etmektedir 

(İlke ve diğerleri, 2020). 

Bozdayı (2004), mekân tasarımında etkisi olan kullanıcı gereksinimlerini fizyolojik, güvenlik, 

entelektüel/duygusal/estetik gereksinimler olarak ifade etmektedir. Fizyolojik gereksinimler: dinlenme, 

beslenme, barınma, Güvenlik Gereksinimleri: güvenlik içerisinde olmak, Entelektüel, Duygusal ve 

Estetik Gereksinim: Fiziksel, toplumsal ortamla uyumu, güzellik gereksinimleri olarak açıklamaktadır 

(Bozdayı, 2004). 

Ercoşkun, Nalçacı (2005), her insanın farklı yoğunlukta ihtiyaçları vardır, bu ihtiyaçlar zaman ve 

çevresel faktörlere göre kişiden kişiye değişiklik gösteren hava, su, yiyecek gibi “fizyolojik”, sevgi, 

korunma, başarı, öğrenme gibi “psikolojik” olabilen örüntülerdir. Her insanda ihtiyaçların farklı olması, 

kişisel ve davranışsal farklılıklara da neden olduğunu ifade etmektedir (Ercoşkun, Nalçacı, 2005). 

Zarrabi ve diğerleri (2021), Covid-19 sürecinde sağlıklı bir evin tercih edilmesinde önemli 

parametreleri, “konfor, yapı ve ekipman, mekân” olarak üç kategoriye ayırmıştır. 1)Konfor 

parametreleri: aydınlatma, görünüm, gürültü, hava kalitesi, 2) Yapı ve ekipman parametreleri: teknik 

koşullar, ısıtma ve havalandırma sistemleri, yalıtım, malzeme, 3) Mekân parametreleri: büyüklük, özel 

alan, özel dış alan/balkon, mekânsal organizasyon, yeşil alan, uyarlanabilirlik olarak ele almıştır (Zarrabi 

ve diğerleri 2021). 

Kutlutan (2020), pandemi döneminde konutların en küçük ölçekli yaşam alanı açısından önem 

kazandığını, yaşamak, çalışmak, eğitim almak, internet üzerinden sosyalleşmek gibi eylemlerin 

konutlarda gerçekleşmek zorunda kaldığını ifade etmiştir. Bu nedenle Kutlutan, pandemi sürecinde ana 

işlevi aileyi konut içerisinde bir arada tutabilmek olan bir proje geliştirmiştir. Bu projede aile bireylerini 

birbirinden izole ama bir arada, gerektiğinde saydam bölücülerin kaldırılabileceği şekilde 

konumlandırmış, her bir konut kullanıcısının yaşam alanında oturma, çalışma, çevresi ile iletişim 

kurabilme, dışardan eve gelindiğinde yeterli büyüklükte hijyen ve temizlenme alanı, yaşama mekânının 

çevresinde kesintisiz yürüyüş alanı, dış cephe elemanlarının açılması ile doğal havalandırma, komşularla 

etkileşim/sosyalleşme alanı ve açık alan, bahçe gibi imkanları da dikkate alarak aile bireylerinin 

yaşamını sürdürebileceği yeterli büyüklükte bir konut projesi tasarlamıştır (Resim 7-8) (URL2). Bu 

projede de pandemi ile öne çıkan esneklik, sosyalleşme, açık alan, yeterli alan kullanımı, hijyen gibi 

Covid-19 sürecinin ortaya çıkardığı kavramların ele alındığı görülmektedir. 

Çam (2020), Covid-19 pandemisi sonrası yeni normal yaşama uyum sürecinde konutların daha 

yaşanabilir, ev içi aktivitelere uygun planlanabilir olması gerektiğini ifade etmiştir. Bu özellikleri “sakin 

bir yerleşim alanında bulunması, yeşil alan ve bahçesinin bulunması, bina ve daire girişlerinde antrenin 

bulunması, konutlarda giriş holü ve tuvalet, banyonun yakın tasarlanması, mutfaklarda yemek alanı ve 

balkonun bulunması, oturma alanının büyük olması ve çapraz havalandırmanın bulunması, çalışma 

odası olması, balkonlu çocuk odaları, kat yüksekliği ve pencere boyutlarının arttırılması” şeklinde ifade 

etmiştir (Çam, 2020). 

Literatür taraması sonucunda, Covid-19 pandemisi sürecinde ortaya çıkan ve yeni normal süreçte konut 

kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre konut iç mekân tasarımının yeniden yapılandırılmasında sağlanması 

gereken temel mekânsal gereksinimlerin “yeterli büyüklükte mekân, esnek, anti bakteriyel malzeme, 

akıllı sistem, doğal aydınlatma, doğal havalandırma, açık alan, sosyalleşme, özel alan (mahremiyet)” 

olarak yeniden sınıflandırılmıştır. 

• Yeterli Büyüklükte Mekân Kullanımı: Konut içi alanların bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak 

şekilde yeterli büyüklükte olmasıdır. 

• Esnek Kullanım: Konut içi yetersiz kalan küçük alanlarda birden fazla gereksinimin bulunduğu 

durumlarda uyarlanabilen esnek mekân ve esnek mobilya kullanımıdır. 
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• Anti bakteriyel Malzeme Kullanımı: Konut içinde tüm alanların hijyenik olması, kişi ve 

yüzeylerle temasın önlenmesi ve sağlık için anti bakteriyel malzemelerin kullanılmasıdır. 

• Akıllı Sistem Kullanımı: Bireyin yaşamında iş, çevre, sosyal yaşamla iletişimini hızlandıran 

teknoloji ve buna bağlı olarak gelişen sensörlü akıllı sistemlerin konut iç mekânlarında 

kullanılmasıdır. 

• Doğal Aydınlatma Kullanımı: Konut içi mekânlarda geniş pencere kullanımı nedeniyle doğal 

gün ışığından yeterli düzeyde yararlanılmasıdır. 

• Doğal Havalandırma Kullanımı: Konut içi mekânlarda geniş pencere kullanımı ya da balkon, 

bahçe gibi açık alanların bulunması nedeniyle doğal havalandırmadan yeterli düzeyde 

yararlanılmasıdır. 

• Açık Alan Kullanımı: Konutta doğal hava alma imkanını sunan, sosyal etkileşime izin veren 

yeterli büyüklükte balkonu ya da bahçesinin bulunmasıdır. 

• Sosyalleşmede Bulunma: Konut içi ya da konutun kendi çevresinde hijyen kurallarını dikkate 

alarak etkileşim alanlarından yararlanılmasıdır. 

• Özel Alan Kullanımı (Mahremiyet): Konut içinde bireyin kendi başına kalması gerektiği 

durumlarda görsel ve işitsel mahremiyetinin sağlanmasıdır. 

Bu anlamda yeni normal süreçte konut iç mekân tasarımlarının planlanmasında “yeterli büyüklükte 

mekân kullanımı, esnek kullanım, anti bakteriyel malzeme kullanımı, akıllı sistem kullanımı, doğal 

aydınlatma kullanımı, doğal havalandırma kullanımı, açık alan kullanımı, sosyalleşmede bulunma, özel 

alan kullanımı (mahremiyet)” gibi temel kullanıcı gereksinimlerinin dikkate alınmasının konut 

tasarımlarında önemli olduğu görülmektedir. Covid-19 pandemisi dış mekânın güvensizliği ve salgından 

korunmak için insanların evlerine kapanmaları, konutun en güvenli alan olduğunu ve bu nedenle 

konutların tasarımının yeniden ele alınmasını gerektirmektedir (Tuna, 2020). Bu doğrultuda, 

kullanıcının artan ihtiyaçları ve talebi yeni konut tasarımlarının ihtiyaca göre şekillenmesinde önemli 

bir kriter haline gelmektedir (Resim 1-8). 

 

           
                                   Resim 1. Açık alan kullanımı              Resim 2. Akıllı teknoloji kullanımı  

 

           
                                Resim 3. Esnek mekân kullanımı             Resim 4. Esnek mekân kullanımı  
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                               Resim 5. Esnek mekân kullanımı              Resim 6. Esnek mekân kullanımı  

 

     
       Resim 7. Açık alan/sosyal etkileşim alanı        8. Esnek mekân kullanımı  

    

Sonuç 

Covid-19 pandemi sürecinin konut iç mekân tasarımına olan etkisinin incelendiği çalışmada, pandemi 

sürecinde konut kullanıcılarının mekânsal gereksinimleri belirlenmiştir. Covid-19 pandemi sürecinde 

yeni normale adapte olmak, kullanıcı gereksinimlerinin değişimine ve yeni mekânsal ihtiyaçların 

artmasına neden olmuştur. Covid-19 pandemisi ve mekân ile ilgili yapılan çalışmalar genellikle “doğal 

yaşam alanları, iç mekân kalitesi ve açık alan kullanımı” gibi gereksinimlere olan talebin arttığını 

göstermektedir. Bu doğrultuda, Covid-19 pandemisinin konut iç mekân tasarımında yeni normale adapte 

edilebilen artan kullanıcı gereksinimlerinin yeni yapılacak konut tasarımlarında uygulanmasını 

gerektirmektedir. Pandemi sürecinin kesin olarak ne zaman biteceği bilinemese de toplumsal yaşamı 

büyük ölçüde değiştirdiği bir gerçektir. Toplumsal ilişkiler, çalışma hayatı, aile ilişkileri gibi genel 

anlamda tüm sürece yansıyan pandemi etkilerinin yeni normal yaşama adapte edilmesi beklenmektedir. 

Bu süreçte değişen yaşam biçimi, en küçük yaşama birimi olarak adlandırılan konutun anlamını büyük 

ölçüde etkilemiş, kullanıcıların bireysel müdahalelerle konut iç mekânında zorunlu olarak değişiklik 

yapmalarını gerektirmiştir. 

Konut kullanıcılarının yaşam biçimlerinin konut türüne göre değiştiği de gözlenmektedir. Gelir 

durumuna göre farklı konut tiplerinde yaşayan kullanıcıların Covid-19 pandemi sürecinde talep ve 

beklentileri de gereksinimleri doğrultusunda farklılık göstermektedir. Covid-19 pandemi sonrası yeni 

normal dönemde toplumsal yaşamın devamlılığının sağlıklı sürdürülebilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Bu bağlamda, literatür incelemesi sonucunda, Covid-19 pandemi sürecinde konut kullanıcılarının temel 

mekânsal gereksinimleri ele alınmış, bu inceleme sonucunda “yeterli büyüklükte mekân, esnek, anti 

bakteriyel malzeme, akıllı sistem, doğal aydınlatma, doğal havalandırma, açık alan, sosyalleşmede 

bulunma, özel alan kullanımı” olarak yeniden sınıflandırılmıştır. Ancak konut kullanıcılarının mekânsal 

gereksinimlerinin kullanıcı bağlamında incelenmesi, yeni konut tasarım fikirleri oluşturması açısından 

literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda konut kullanıcılarının daha konforlu ve 

sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için bireysel yaşam alanını kısıtlamayan tasarım önerilerinin dikkate 

alınması gerekmektedir. Covid-19 pandemi sürecinde konut kullanıcılarının mekânsal gereksinimlerinin 

“işlevsel ve esnek mekânlar, hareketli mobilya ve donatılar, görsel konfor ve işitsel konfor, doğal 

aydınlatma ve doğal havalandırma, açık alan ve sosyalleşme alanları şeklinde öne çıktığı görülmektedir. 

Covid-19 pandemisi, açık alan kullanımına olan ihtiyacın arttığını ve önemli olduğunu, ekonomik, 

sürdürülebilir, esnek gibi mekânsal unsurların yeni normal süreçte konut tasarımında dikkate alınmasını 

gerektirmiştir. Sonuç olarak, Covid-19 pandemisinin konut iç mekânına olumsuz etkilerinin bulunduğu, 
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kullanıcıların mekânsal gereksinimlerinin arttığı ve bu sayede yeni konut tasarımlarında kullanıcı talep 

ve beklentilerinin bu gereksinimler doğrultusunda karşılanmasının önemli olduğu tespit edilmiştir. 
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COVİD-19 VE SONRASI SÜREÇTE DEĞİŞEN PARADİGMA: B2C DİJİTAL PAZARLAMA 

STRATEJİSİ VE ÇÖZÜMLERİ 
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ÖZET 

İçinde bulunduğumuz zamana damgasını vuran bir süreç olarak karşımıza çıkan Covid 19 pandemisi 

pazarlama firmalarının küresel düzeyde hayatın her alanıyla deneyimlemiş oldukları ticari ilişkilerinde 

de bazı öngörülmeyen değişimlere neden olmuştur. Salgınının meydana getirdiği yıkım özellikle ülke 

ekonomileri ve sanayi üretimi üzerinde şiddetini her geçen gün artırmaktadır. Bu beklenmedik durum 

karşısında iş dünyası ve işletmeler hızlı ve sıkıntılı bir değişim sürecinden geçmektedir. Özellikle bu 

sıkıntılı süreçte ekonomik sistemin çökmemesi için işletmelerin teknolojik alt yapılarını geliştirmeye 

yönelik adımları atmaları gerekmektedir. 

İşletmelerin Covid-19 ve sonrası dönemde yaşanması muhtemel güç değişimlerinde avantajlı konum 

elde edebilmeleri ve pozisyonlarını yitirmemeleri için teknolojik alt yapılarını da kullanarak sadece 

pazarlama faaliyetlerini değil, müşterilerinin hangi ürün ve hizmetlere ihtiyaç duyduklarını da 

belirleyerek B2C dijital pazarlama modeliyle talep ve beklentilerini karşılamaları hedeflerinde değil, 

zorunlulukları arasında olacaktır. 

Küresel salgın sürecine uygun ekonomik, sosyal ve kültürel değişim kapsamda yeni paradigmanın en 

önemli unsurlarından birisi çok uluslu işletmelerin operasyonel gücü göz önüne alındığında teknolojiyi 

önceleyen dijital pazarlama stratejileri izlemeleridir. Öte yandan pazarlama dünyasında yeni bir kavram 

olan B2C (Business to Consumer) pazarlama stratejisi geleneksel ticarete alternatif bir yaklaşımdır ve 

üreticilerin ürün ve hizmetlerini dijital platformlar üzerinde satışa dönüştürme serüvenleridir. 

 

Anahtar Kelimeler: Covid, Değişim, Paradigma, B2C Stratejisi, Dijital Pazarlama. 

 

CHANGING PARADIGM IN COVID-19 AND AFTER: B2C DIGITAL MARKETING 

STRATEGY AND SOLUTIONS 

 

ABSTRACT 

The Covid 19 pandemic, which is a process that has left its mark on the time we are in, has also caused 

some unforeseen changes in the commercial relations of marketing companies that they have 

experienced with all areas of life at the global level. The destruction caused by the epidemic is increasing 

its severity especially on the country's economies and industrial production. In the face of this 

unexpected situation, the business world and businesses are going through a rapid and troublesome 

change process. Especially in this troubled process, businesses need to take steps to improve their 

technological infrastructure so that the economic system does not collapse. 

In order for businesses to gain an advantageous position and not lose their position in the possible power 

changes that may occur in the Covid-19 and post-Covid-19 period, they do not only aim to meet their 

demands and expectations with the B2C digital marketing model, by determining not only their 

marketing activities, but also what products and services their customers need, but their obligations. will 

be between. 

One of the most important elements of the new paradigm within the scope of economic, social and 

cultural change in line with the global epidemic process is the digital marketing strategies that prioritize 

technology, considering the operational power of multinational enterprises. On the other hand, B2C 

(Business to Consumer) marketing strategy, which is a new concept in the marketing world, is an 

alternative approach to traditional trade and is the adventures of manufacturers to convert their products 

and services into sales on digital platforms. 

 

Keywords: Covid, Change, Paradigm, B2C Strategy, Digital Marketing. 
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Giriş 

Covid-19 salgınının dünyada sebep olduğu değişikliklere kimse hazırlıklı değildi. Sosyal 

izolasyon, bazı sektörlerin iş hacimlerini olumsuz yönde etkiledi bazıları ise ticari varlıklarını devam 

ettirebilmeleri için çalışma prensiplerini yeniden düzenlemek zorunda kaldı. Öte yandan da sosyal 

mesafeden dolayı sosyo-ekonomik kriz ile de mücadele etmeleri gerekiyordu. Yeni duruma hızla adapte 

olarak pazarlama stratejilerini değiştirmeleri ve farklı seçenekler oluşturarak ellerinde ki mevcut 

ürünlerini pandeminin koyduğu zorunlu kurallara göre tasarımlayarak sosyal izolasyona uyumlu olacak 

şekilde yeniden konumlandırmaları ve olabildiğince temastan uzak bir satış yöntemini benimsemeleri 

gerekiyordu.  

İçinde bulunduğumuz zamana damgasını vuran bir süreç olarak karşımıza çıkan Covid 19 

pandemisi pazarlama firmalarının küresel düzeyde hayatın her alanıyla deneyimlemiş oldukları ticari 

ilişkilerinde de bazı öngörülmeyen değişimlere neden olmuştur. Özellikle karantina sürecinin uzaması 

negatif etkilerin başında gelmektedir ve bu olumsuz etkinin sonuçlarını hafifletmek için bir takım 

önlemler alınması gerekmektedir. Bir yandan da sosyal mesafeden dolayı tüketicilerle yakın olmayı 

gerektiren sektörlerde azalan talebin yeniden canlandırılması en önemli öncelikler arasında yer 

almaktadır. 

Yaşanan salgın sürecinde tüketicilerin öncelikleri ve ihtiyaçlarının değişmesi, farklı istek ve 

taleplerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Pazarlamacıların bu durumu lehlerine çevirerek mevcut 

durgunluğu aşmaları özellikle pazarlama dünyasında yeni bir kavram olan B2C (Business to Consumer) 

dijital pazarlama stratejisi ile mümkün görünmektedir. B2C pazarlama geleneksel ticarete alternatif bir 

yaklaşımdır ve üreticilerin ürün ve hizmetlerini dijital platformlar üzerinde satışa dönüştürme 

serüvenleridir. Burada pazarlamacılar tarafından üzerinde önemle durulması gereken nokta ise, her 

tüketicinin üründen beklentisinin farklı olması sebebiyle B2C stratejileri geliştirirken kişiselleştirilebilir 

özellikler ön plana çıkartılmalı ve bu prensipler çerçevesi içerisinde pazarlama çözümlerine sahip 

olmaları rekabet edebilmeleri ve ayakta kalabilmeleri için en önemli kuraldır. 

İşletmelerin dijital dünyanın bir parçası oldukları gerçeğini kabul ederek, pandemi sürecinde 

ekonomik ve sosyolojik krizi fırsata çevirmenin yanı sıra küresel sıfırlamanın üstesinden gelebilmek 

için her zamankinden daha fazla B2C dijital dönüşüm odaklı faaliyet düşüncesine sahip olmaları 

gerekmektedir. Bir başka ifadeyle; Tüm işletmelerin oyunu kurallarına göre oynayabilmeleri için Covid-

19 ve sonrası sürece adapte olmaları gerekmektedir. Zira sürecin sonunda dijital pazarlama modelleri 

istisnasız bütün sektörlerin hedeflerinde değil, zorunlulukları arasında olacaktır. 

1. Covid-19 ve Sonrası Süreçte Değişen Paradigma 

Küresel çaplı covid-19 salgını nedeniyle milyonlarca insanın izolasyon tedbirleri alması ve 

evden dışarı çıkamaması ekonomilerin tarihi seviyelerde daralmasına ve her alanda olumsuz ve sert 

yavaşlamalarla sancılı dönemlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Koronavirüs salgınının meydana 

getirdiği yıkım özellikle ülke ekonomileri ve sanayi üretimi üzerinde şiddetini her geçen gün 

artırmaktadır. Bu beklenmedik durum karşısında dünya hızlı ve sıkıntılı bir değişim sürecinden 

geçmektedir. 

Covid-19 salgınıyla birlikte her alanda çok fazla değişim yaşandı. Bu değişimden en fazla 

nasibini alan da makroekonomik görünüm olmuştur. 2020 yılı başlarken küresel krizin toparlanma 

yoluna gireceğine ilişkin umutlar oldukça güçlüydü. Henüz yılın ilk aylarında (Şubat) Çin’in Wuhan 

kentinden gelen Koronavirüs haberleriyle bu umutlar sarsılmaya, salgının mart ayından başlayarak hızla 

tüm dünyada yayılmaya başlamasıyla birlikte de tamamen yok olmaya başlamıştır. Elbette ki böylesi bir 

belirsizlik ortamında veri tahmininde bulunmak çok zor ve riskli bir durumdur. IMF’nin 189 üye ülkeyi 

kapsayan son tahminlerine bakıldığında, yeni yayınlamış olduğu “Dünyanın Ekonomik Görünümü” 

(World Economic Outlook) raporunda yer almaktadır (Eğilmez, 2020). 
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Tablo 1. Küresel Ekonominin Genel Görünümü 

2020 

(GSYH Payı SAGP) 

Sayı GSYH Payı 

(%) 

İhracat payı 

(%) 

Nüfus Payı 

(%) 

Toplam Ekomomi 195 100 100 100 

Gelişmiş Ekonomiler 39 43,1 63 14,1 

ABD  15,9 10,3 4,3 

Euro Bölgesi 19 12,5 26,3 4,5 

Japonya  4,1 3,7 1,7 

Gelişen Ekonomiler 156 56,9 37 85,9 

Çin  17,4 10,8 18,5 

Hindistan  7,1 2,2 18,1 

Rusya  3,1 2 1,9 

Brezilya  2,4 1,1 2,8 

Türkiye  1,7 1 1,1 

Kaynak: (Eğilmez, 2020). 

Tabloya yansıyan rakamların satın alma gücü paritesine göre değerlendirildiğinde Çin, 

ABD’den daha yüksek bir GSYH’ye sahip olduğu için (Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip) dünya 

GSYH’sindeki payı daha yüksek görünmektedir. Bununla birlikte Hindistan’ın hızla Çin’e yaklaştığı da 

rakamlardan anlaşılmaktadır. Euro Bölgesi ise küresel ihracatta en yüksek paya sahip bulunmaktadır. 

Dünya nüfusunun %14,1’ini barındıran 39 gelişmiş ülke dünya gelirinin %43,1’ini; nüfusun %85,9’unu 

barındıran 156 gelişmekte olan ülke dünya gelirinin %56,9’unu elde etmektedir. Tablodan çıkan bu 

önemli sonuç da dünyada gelir paylaşımının ciddi biçimde dengesiz ve bozuk olduğunun göstergesidir. 

Türkiye bu değerlendirmede dünya nüfusundaki %1,1’lik payıyla dünya gelirinden %1,7, dünya toplam 

ihracatından %1 pay almaktadır (Eğilmez, 2020). 

Virüsün ortadan kaldırılmasıyla ile ilgili yapılan mücadele kapsamında alınan önlemlerin 

uluslararası gıda güvenliği açısından önemli sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Başta sınır 

kapılarının salgının etkilerini azaltmak için kapatılması ve kara, hava, deniz yollarının bu noktada kapalı 

konuma gelmesi, bazı ürün gruplarına koyulan ihracat kotaları tüm küresel lojistik faaliyetlerin durması 

veya en az seviyeye inmesi ile sonuçlanmaktadır. Bu durum tedarik zinciri başta olmak üzere tüm 

dağıtım kanallarının ya kopması ya da zayıflaması gibi olumsuz bir neticenin ortaya çıkmasına sebep 

olmaktadır. Bu da doğal olarak birçok ülkede gıda temininde sıkıntıya yol açmaktadır. 

Özelikle ekonomik sorunların temel esasını oluşturan üretimin, ticaretin, diğer ekonomik 

faaliyetlerin tamamen durması veya sekteye uğraması ile ülkelerde ortaya çıkan ekonomik sorunların 

etkilerinin salgının yaygınlaşmasıyla çok daha derin ve kalıcı tahribatlara yol açacağını varsaymak 

mümkündür. Bu noktada küresel çaplı ve her ülkeyi farklı şekilde etkileyecek iktisadi sıkıntının 

boyutlarını ekonomilerin kendi yapısal niteliklerini dikkate alan bir anlayışla ve teknoloji odaklı bir 

yaklaşım içerisinde en uygun acil tedbir programları devreye sokularak rehabilite edilmelidir. 

İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde şirketlerin teknolojik ve sektörel gelişimlerini salgın 

koşullarına uyumlu hale getirerek ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yeterli 

büyüme sağlamaları gerekmektedir. Dolayısıyla büyümelerini genele yayabilmeleri ve gelişimlerini 

sürekli hale getirebilmeleri için ekonomik parametrelere ilişkin araçları ve fırsatları; organizasyonlarını, 

stratejilerini, politikalarını şekillendirmede etkin bir şekilde kullanabilmelidirler (Escarus, 2020). 

İşletmelerin bu zor durumun üstesinden gelmeleri ve başarıya ulaşabilmeleri için yeni stratejiler, yeni 

uygulamalar, farklı yöntemler ve araçlar geliştirmeleri gerekmektedir.  

Sosyal izolasyon önlemleri kapsamında ekonomik sistemin çökmemesi için işletmelerin 

teknolojik alt yapılarını geliştirmeye yönelik adımları atmaları gerekmektedir. Çünkü teknolojik 

altyapıları güçlü olan işletmelerin ekonomik krizler ve salgın gibi riskler karşısında süreç yönetimi 
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kabiliyetlerinin yüksek olduğu bilinmektedir. Bu kapsamda, süreç yönetiminin başarılı bir şekilde 

gerçekleştirilebilmesi için dijitalleşme ile derinleşen ve gelişen bir modelin yerleşmesi ve gittikçe kalıcı 

bir örgüt kültürü haline dönüşmesi büyük önem arz etmektedir. Diğer yandan salgınla mücadelede 

başarıyı erken yakalayan işletmelerin pazar paylarını arttırma olasılıkları ve rekabette önemli bir sıçrama 

yapma avantajına sahip olma ihtimalleri unutulmamalıdır. Daha da önemlisi salgının ortaya çıkardığı 

kriz nedeniyle gerekli önlemleri almada geciken işletmelerin çekilmek zorunda kaldıkları alanları 

doldurma ve değerlendirme fırsatı elde etme olanağı yakalayacakları da göz ardı edilmemelidir.  

Sonuç olarak, küresel ölçekli işletmelerin Covid-19 ve sonrası dönemdeki süreçte yaşanacak 

güç değişimlerinde avantajlı konum elde edebilme ve pozisyonlarını yitirmemeleri için teknolojik alt 

yapılarını da kullanarak sadece pazarlama faaliyetlerini değil, tüketicilerin hangi ürün ve hizmetlere 

ihtiyaç duyduğunu da belirleyerek B2C dijital pazarlama platformlarından “güvenli gıda” sunmaları 

gerekmektedir. Bu kapsamda içinde bulunulan küresel salgın sürecine uygun yeni paradigmanın en 

önemli unsurlarından birisi çok uluslu işletmelerin operasyonel gücü göz önüne alındığında teknolojiyi 

önceleyen dijital pazarlama stratejileri izlemeleri elzemdir. 

2. B2C Dijital Pazarlama Stratejisi ve Çözümleri 

Günümüzde dünya nüfusunun artışına paralel olarak küresel ekonominin yüzde 8’ini dijital 

ekonomi oluşturmaktadır. Teknolojiyle bütünleşen dijital ekonomi her geçen gün gelişimini hızlı bir 

şekilde sürdürerek büyümektedir. Bu büyüme ve gelişimle birlikte dijital ekonomi insan hayatının yavaş 

yavaş vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir. Bilgisayar tabanlı yazılımların hâkimiyeti ve 

internetin evrensellik kazanarak her alanda etkin bir şekilde kullanılması yenilikleri destekleyen değişim 

süreçlerinin bir sonucudur.  

Bilgisayar ve iletişim sistemlerinin yaygınlaşması ile yaşamsal şartlarımızın değişmesi ve iş 

dünyasındaki fırsatların ortaya çıkması teknolojide yaşanan gelişimin bir göstergesi olarak yer 

almaktadır. Hayatımıza giren bu yeniliklerle birlikte yaygınlaşan ticari işlemler artık tüm bireyler 

tarafından da kullanılmaktadır. Bu durum hızlı bir değişim gösteren sanal iş modellerinin ortaya 

çıkmasına ve yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Özellikle salgınla birlikte değişen şartlara hızlı uyum 

büyük önem taşımaktadır ve bu hızı yakalayabilmek ise ancak teknoloji ile sağlanabilmektedir. 

Dolayısıyla, günümüz dünyasında teknolojide baş döndürücü değişimlerin yaşanması her alanda dijital 

dönem diye adlandırılan sürece geçiş aşaması olarak değerlendirilmektedir. Yaşanan salgının bu süreci 

hızlandırıcı bir rol oynayacağını ileri sürmek yanlış olmayacaktır. 

20. yüzyılın ortalarından itibaren ortaya çıkan bilişim teknolojileri üretim sistemlerinin 

otomasyonu geliştirmekle kalmayarak günümüze kadar ki süreçte dijitalleşmenin de önünü açmıştır. 

Dolayısıyla, endüstri devriminin son aşaması olarak kabul edilen robotik teknolojilere geçişle mesafe 

kat eden yeni dönem dijitalleşmenin de başlamasına neden olmuştur (Yankın, 2019:49). Robotik 

teknolojilere yatırım yapan küresel işletmeler aynı zamanda tüm faaliyet ve operasyonlarını da 

elektronik platformlara taşıyarak dinamik kampanya yönetimi ve segmentlere göre fiyatlandırma, 

otomasyon sistemli üretim, personel politikaları, satış programları ve yeni ürün geliştirme gibi 

pragmatik dönüşümün sunduğu avantajlardan faydalanmaktadır. Küresel sermayenin salgın sonrasında 

hitap ettiği geniş pazarlarda daha farklı tüketici gruplarına hizmet verebilmek için özellikle 

tedarikçilerinin de teknolojik olanaklarını yukarılara taşımaları gerekmektedir. 

Bugün gelinen noktadan bakıldığında artık teknolojik gelişmeler hayatımızın vazgeçilmez bir 

parçası haline gelmiş ve coğrafi sınırları kaldırmıştır. İşletmelerin tüm birimleriyle ve çalışanlarıyla 

teknolojideki değişimi ve gelişimi yakından takip etmeleri ayakta kalabilmek için zorunluluk haline 

gelmiştir (Aslan, 2020:13). Salgın ile birlikte değişen koşullara rağmen, tüketicilerin alışveriş yaptığı 

işletmelerden özellikle işlerin sürekliliği ve güvenin eskisi gibi devam etmesi noktasında kalite ve uygun 

fiyat beklentileri artmıştır. Bu yüksek beklentinin bir sonucu olarak teknolojik yenilenme ve dijitalleşme 

gerekliliğin yanı sıra zorunluluktur. Salgın sonrası gelinen noktada işletmelerin ve yönetimlerin 

rekabetin ve ayakta kalmanın bir gereği olarak teknolojinin de yardımıyla akıllı çözümleri ve alt yapı 

çalışmaları hız kazanacak, bütünleşik pazarlama bölümleri ile birlikte dijitalleşme ile yeni bir sürece 

girecektir (Çakır, 2020:37). 

Dijitalleşme ve teknolojik gelişmeler neticesinde diğer sektörlerde olduğu gibi pazarlama 

birimleri de değişmekte ve gelişmektedir. Pazarlama ve teknolojik gelişmeler her geçen gün daha fazla 

yakınlaşmakta ve pazarlama dünyası sürekli teknoloji ile daha çok etkileşim içerisinde olmaktadır. 
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Pazarlama mensupları hizmetlerin sunumundan başlayarak tutundurma ve satış işlemlerini 

gerçekleştirinceye kadarki tüm aşamalarda daha önce hiç kullanmadıkları dijital sistemleri kullanmak 

zorundadırlar. Bilişim teknolojilerindeki gelişiminde etkisiyle pazarlama dünyası farklı bir gelişim 

sürecine girmiştir ve geleneksel satış formatından çıkarak hızla sanal ortama taşınmıştır. Bu sayede 

pazarlamada dijital dönüşüm stratejileri ile farklılaşma ve yeni yeteneklere sahip olma gücünün 

kullanıldığı bir dönemin kapıları aralanmaktadır. 

Ortaya çıkan bu teknolojik gelişmeler karşısında ticarette oyunun kurallarının yeniden yazıldığı 

bir paradigma değişimi yaşanmaktadır. Yaşanan bu değişimin sonucu olarak pazarlama disiplini de 

kendini sürekli yenilemekte, tüketiciyle buluşma sürecinde interneti ve teknolojik cihazları kullanarak 

dijitalleşme sürecine uyum sağlamaya çalışmaktadır. Dijital devrimle başlayan yenilikler, geleneksel 

pazarlama faaliyetlerine internetin ve teknolojinin eklenmesiyle pek çok farklı iletişim araçları, 

platformlar ve kanalları kullanarak kıtalar arası sınırları büyük bir ivme kazandırarak kaldırmış ve 

işletmeden tüketiciye (B2C) e- ticaret ya da dijital ticaret modelini geliştirmiştir. Burada en belirgin 

özellik geleneksel ticarette ürünün teslim ve ödeme süreçleri fiziksel boyutta yapılırken, elektronik 

ticarette tüm evreler tamamen dijitaldir (Akar, 2017:21). 

Salgın iş hayatını çok hızlı biçimde etkilemiş, birçok kurumda dijital yönetim yaklaşımının 

benimsenmesiyle birlikte çalışanlar arasındaki fiziki mesafenin artırılmasını ve kapsamlı güvenlik 

önlemlerinin alınmasını gerekli kılmıştır. Bu durumda özellikle tüketici sağlığı açısından mesafeli satın 

alma deneyimleri ve ödeme sistemleri ön plana çıkmıştır. Dolayısıyla birçok kurumda uzaktan veya 

esnek çalışma kavramlarının tartışılmasının önü açılmış, izleyen süreçte bu modellerin uzun vadeli 

olarak uygulamaya alınması sonucu doğmuştur. Bu düşüncelerin ışığında; işletmelerin virüs nedeniyle 

yaşanan dalgalanmadan etkilenmeden çıkabilmek ve her şeyi yeniden inşa edeceği gelecekle rekabet 

edebilmeleri için hangi şartlarla başa çıkabileceklerini analiz etmeleri gerekmektedir. Diğer yandan 

kapanma sürecinde tüketicilerin hangi ürünler üzerinde talep yoğunluğu oluşturduğu tespit edilmeli ve 

ona göre bir kurumsal strateji uygulamaya koyulmalıdır (Pirtini, 2020). 

Karantina sürecinde salgın öncesine göre tüketimin belirgin düzeyde arttığı ve özellikle 

yönelimin gerçekleştiği ürünler olmuştur. Elbette ki bu yönelim ve tüketim alışkanlıkları ülkeden ülkeye 

farklılık göstermektedir. Genel olarak bakıldığında temel gıda başta olmak üzere hijyen malzemeleri ve 

ilaç türü ürünler yoğunlukta olmuştur. Pazarlama birimleri B2C dijital pazarlamanın sunduğu olanaklar 

içerisinde her bir tüketicinin satın alma talebi doğrultusunda en uygun pazarlama iletişimi yöntemleriyle 

kendilerine ulaşılarak satışın gerçekleştirilmesi hususunda hızlı çözüm önerileri sunması oldukça 

değerlidir (Escarus, 2020).  

Dijital pazarlama çözümleri, hedef kitlenize ulaşmak, çok kanallı iletişim kurmak, doğru 

bilgileri toplamak, analiz etmek ve anlamlı bilgiye dönüştürmek üzere geliştirilmiş bilgi ve fikirlerin bir 

araya gelmesinden oluşmaktadır. İş hayatının her aşamasında olduğu gibi çözüm odaklı yaklaşımlarda 

da doğru zamanda ve yerde doğru mesajı vermek B2C dijital pazarlamanın değişmez kuralıdır. Ayrıca, 

interaktif özelliğe sahip olan bu sistem ile müşterilerinizle anlık iletişim kurabilmenize ve geri dönüş 

bildirimlerini zamanında alabilmenize böylece; onların talep ve önerilerine anlık olarak cevap verebilme 

özelliğini de sunmaktadır. 

Artık günümüzde e-ticaret dünyasında etkileşim kanallarının artmasıyla büyük bir sistematik ve 

stratejik değişim gerçekleşmiştir. İşletmeler ve kurumlar B2C yöntemiyle zamana ve talebe göre günlük 

hayatın değişen gereksinimleri doğrultusunda şekillenmektedirler. Gereksinimler sosyal mesafenin 

artması ve hayati kısıtlamaların kapsamının genişlemesi ile izolasyon sürecini gerekli kılmıştır. Bu 

nedenle izleyen süreçte B2C dijital pazarlama stratejileri geliştirirken hedef kitlenizin demografik 

yapısı, sosyal statüsü, gelir düzeyi ve sosyoekonomik sınıfı gibi faktörleri göz önünde tutarak doğru 

müşteri grubuna ulaşabilir, işletme içi maliyetlerinizi en aza indirebilir ve böylelikle pazarda fark 

yaratabilirsiniz. 

Tüketici odaklı yaklaşımlar kuşkusuz işletmelere bir takım maliyetler ve ilave yükler 

getirmektedir. Bu değişimin içerisinde sürekliliklerini devam ettirebilmeleri maliyetlerini optimize 

edebilmeleri ancak, pazarlama alt yapılarının dinamik, ileri teknoloji donanımı ve yalın yönetim 

anlayışıyla mümkün olabilmektedir. Böyle bir sistemde sadık müşterilerinize yılın tüm günü zaman 

sınırlaması olmaksızın sipariş alma sistemi ile faaliyetlerini sürdüren B2C dijital pazarlama platformları 

üzerinden her hangi bir aracı kuruma gerek duymaksızın güven içerisinde müşteri memnuniyetine dayalı 

bir alışveriş keyfi yaşatabilirsiniz. Daha da ötesinde başarılı bir B2C dijital pazarlama deneyimi için 
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akıllı teklifler ve pratik alışveriş önerileri sunarak, kendilerini özel hissedecekleri kişiselleştirilmiş 

tekliflerle şımartmalısınız. 

Sonuç ve Öneriler 

Covid-19 gündemi işletmelerde teknolojik alt yapının önemini bir kez daha öne çıkarmıştır. 

İçinde bulunduğumuz zamana damgasını vuran bir süreç olarak karşımıza çıkan pandemi döneminde, 

her alanda teknolojik altyapının, olası gelecek krizlerin etkilerini azaltacak şekilde güçlendirilmesi 

piyasalardaki oyuncuların kurumsal stratejisini yönlendirebilen en önemli yapı taşlarını oluşturacağı 

düşünülmektedir. Diğer taraftan teknolojik yenilenme sayesinde ticari geleceğe dair hedef tahminlemesi 

yapabilmek ve alınan kararları uygulamaya koyabilmek pandemi sürecinde çok daha önemli hale 

gelmiştir. Dolayısıyla günümüzde teknoloji alanında yaşanan gelişmeler işletmelerin faaliyetlerini 

büyük ölçüde kolaylaştırırken özellikle iş ve yönetim sürecini de hız, zaman ve mekân denkleminde 

olumlu yönde etkileyebilmektedir. 

Karantina ve sosyal mesafe tedbirleri sonucu gelişen kısıtlılık hali işletmelerin küresel düzeyde 

hayatın her alanıyla deneyimlemiş oldukları ticari ilişkilerinde de bazı öngörülmeyen değişimlere neden 

olmuştur. Özellikle salgın etkilerinin önüne geçilememesi ve kriz sürecinin uzaması negatif etkilerin 

başında gelmektedir. Bu olumsuz etkinin sonuçlarını hafifletmek için bir takım önlemler alınması 

elzemdir. Bir yandan piyasaların pandemi öncesine dönmesi için dijital teknolojilerin sürece efektif 

şekilde entegre edilmesi gerekirken, diğer taraftan sosyal mesafeden dolayı tüketicilerle yakın olmayı 

gerektiren sektörlerde azalan talebin yeniden canlandırılması en önemli öncelikler arasında yer 

almaktadır. Artık günümüzde dijital teknoloji, işletmelerin pazarlama ve satış birimlerinin en önemli 

itici gücü olarak görülmektedir. 

Pandemiyle birlikte toplumsal ve kültürel alışkanlıkların sürekli değişim içinde olması 

pazarlama dünyasında da oyunun kurallarının yeniden yazıldığı bir paradigmaya dönüşmüştür. Dijital 

devrimle başlayan bu paradigma, geleneksel pazarlama faaliyetlerine internetin ve teknolojinin 

eklenmesiyle pek çok farklı iletişim araçları, platformlar ve kanalları kullanarak kıtalar arası sınırları 

büyük bir ivme kazandırarak kaldırmış ve işletmeden tüketiciye (B2C) e- ticaret ya da dijital ticaret 

modelini geliştirmiştir. Geleneksel ticarette ürünün teslim ve ödeme süreçleri fiziksel boyutta yapılırken, 

elektronik ticarette tüm evreler tamamen dijitaldir. 

Pazarlama birimleri B2C dijital pazarlamanın sunduğu olanaklar içerisinde her bir tüketicinin 

satın alma talebi doğrultusunda en uygun pazarlama iletişimi yöntemleriyle kendilerine ulaşılarak satışın 

gerçekleştirilmesi hususunda hızlı çözüm önerileri sunması oldukça değerlidir. Dijital pazarlama 

çözümleri, hedef kitlenize ulaşmak, çok kanallı iletişim kurmak, doğru bilgileri toplamak, analiz etmek 

ve anlamlı bilgiye dönüştürmek üzere geliştirilmiş bilgi ve fikirlerin bir araya gelmesinden 

oluşmaktadır. İş hayatının her aşamasında olduğu gibi çözüm odaklı yaklaşımlarda da doğru zamanda 

ve yerde doğru mesajı vermek B2C dijital pazarlamanın değişmez kuralıdır. Ayrıca, interaktif özelliğe 

sahip olan bu sistem ile müşterilerinizle anlık iletişim kurabilmenize ve geri dönüş bildirimlerini 

zamanında alabilmenize böylece; onların talep ve önerilerine anlık olarak cevap verebilme özelliğini de 

sunmaktadır. 

Ayrıca, müşteri yönlü yaklaşımlar kuşkusuz işletmelere bir takım maliyetler ve ilave yükler 

getirmektedir. Bu değişimin içerisinde sürekliliklerini devam ettirebilmeleri maliyetlerini optimize 

edebilmeleri ancak, pazarlama alt yapılarının dinamik, ileri teknoloji donanımı ve yalın yönetim 

anlayışıyla mümkün olabilmektedir. Böyle bir sistemde sadık müşterilerinize yılın tüm günü zaman 

sınırlaması olmaksızın sipariş alma sistemi ile faaliyetlerini sürdüren B2C dijital pazarlama platformları 

üzerinden her hangi bir aracı kuruma gerek duymaksızın güven içerisinde müşteri memnuniyetine dayalı 

bir alışveriş keyfi yaşatabilirsiniz. 
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ÖZET 

Günümüzün teknolojik gelişmeleri sayesinde e-ticaret ve pazarlama faaliyetleri hız kazanmıştır. Dijital 

pazarlamaya ve e-ticarete geçemeyen firmalar, Covid-19 sürecinden olumsuz etkilenmişlerdir. E-ticaret 

platformlarında faaliyet gösteremeyen çoğu ticaret firması, faaliyetlerini sürdürememiş ve iflas etmiştir. 

Ticaret firmaları, teknolojiye uyum sağlamak için bir çözüm yolu bulmaya çalışmışlardır. Birçok firma, 

pandemi döneminde dijitalleşmeye giderek pazarlama faaliyetlerini geliştirmeye çalışmışlardır. Bu 

çalışmanın amacı, e-ticaret ve dijital pazarlama açısından firmaların teknolojiye nasıl uyum sağladığına 

dikkat çekerek verimliliğin arttırılmasını sağlamaktır. E-ticaret ve dijital pazarlamaya geçiş sürecinde 

yaşanan zorlukların saptanması ve bu zorlukların giderilmesine yönelik çözüm önerileri, yalın yönetim 

teknikleri sâyesinde vurgulanmıştır. Araştırma kapsamında, e-ticaret ve dijital pazarlamadaki sorunlara 

çözüm önerileri geliştirilmiştir. Bu çalışmada nitel araştırma tekniklerinden görüşme deseniyle e-ticarete 

geçiş sürecinde sorumluluk üstlenen üç kişiyle derinlemesine görüşme yapılmıştır. Çalışmanın 

sonucunda, e-ticaret ve dijital pazarlamaya geçiş sürecini hızlandırmak için bir kontrol listesi 

sunulmuştur. Yalın yöntem yaklaşımları ile sunulan çözüm önerileri sayesinde, e-ticarete geçiş yapacak 

firmaların dijital pazarlara uyumlanmasını hızlandırmaya ve kolaylaştırmaya yönelik katkılar 

vurgulanacaktır. 

 

Anahtar kelimeler ⎯ E-ticaret ve Dijital Pazarlama, E-ticarete Geçiş, Yalın Yaklaşımlar 

 

DIFFICULTIES IN E-COMMERCE AND DIGITAL MARKETING DURING COVID-19 AND 

SOLUTION SUGGESTIONS 

 

ABSTRACT 

By the help of today's technological advancements, e-commerce and marketing activities have gained 

speed. Companies that could not adapt their business operations to digital marketplaces were adversely 

affected by the Covid-19 process. Most of the trading companies that could not operate on e-commerce 

platforms could not continue their activities and went bankrupt. Trading firms have tried to find a 

solution to adapt to technology. Many companies have tried to improve their marketing activities by 

going digital during the pandemic period. The aim of this study is to increase efficiency by drawing 

attention to how companies adapt to technology in terms of e-commerce and digital marketing. The 

identification of the difficulties experienced in the transition to e-commerce and digital marketing and 

the solution proposals for eliminating these difficulties were emphasized thanks to lean management 

techniques. Within the scope of the research, solution suggestions were developed for the problems 

related to e-commerce and digital marketing. In this study, with the interview pattern from qualitative 

research techniques in-depth interviews were conducted with 3 people who took responsibility in the 

transition process to e-commerce. At the end of the study, a checklist was presented to accelerate the 

transition to e-commerce and digital marketing. Thanks to the solution proposals presented with lean 

method approaches, contributions to accelerating and facilitating the adaptation of companies for 

transition to e-commerce will be emphasized. 

 

Keywords: E-commerce and Digital Marketing, Transition to E-commerce, Lean Approaches 
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Giriş 

Günümüzün teknolojik gelişmeleri sâyesinde, e-ticaret ve pazarlama faaliyetleri hız kazanmıştır. 

Dijital pazarlamaya ve e-ticarete geçemeyen firmalar, Covid-19 sürecinden olumsuz 

etkilenmişlerdir.  

Ticaret firmaları, teknolojiye uyum sağlamak için bir çözüm yolu bulmaya çalışmışlardır. Birçok 

firma, pandemi döneminde dijitalleşmeye giderek pazarlama faaliyetlerini geliştirmeye 

çalışmışlardır.  

Çalışmada, e-ticaret ve dijital pazarlamaya geçiş sürecini hızlandırmak için bir kontrol listesi 

sunulmuştur. Yalın yönetim yaklaşımları ile sunulan çözüm önerileri sâyesinde, e-ticarete geçiş 

yapacak firmaların dijital pazarlara uyumlanmasını hızlandırmaya ve kolaylaştırmaya yönelik 

katkılar vurgulanacaktır. 

 

Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, e-ticaret ve dijital pazarlama açısından firmaların teknolojiye nasıl uyum 

sağladığına dikkat çekerek verimliliğin arttırılmasını sağlamaktır. E-ticaret ve dijital pazarlamaya 

geçiş sürecinde yaşanan zorlukların saptanması ve bu zorlukların giderilmesine yönelik çözüm 

önerileri, yalın yönetim teknikleri sâyesinde vurgulanmıştır.  

Araştırma kapsamında, e-ticaret ve dijital pazarlamadaki sorunlara çözüm önerileri geliştirilmiştir. 

Bu çalışmada nitel araştırma tekniklerinden görüşme deseniyle e-ticarete geçiş sürecinde 

sorumluluk üstlenen üç kişiyle derinlemesine görüşme yapılmıştır.  

 

E-ticaret ve Dijital Pazarlamanın Tanımı ve Literatür Taraması 

Dünya Ticaret Örgütü’ne göre e-ticaret; mal veya hizmetlerin üretim, reklâm, satış ve dağıtım 

süreçlerinin telekomünikasyon ağları üzerinden yapılması olarak ifâde edilmektedir (Elmas, 2009).  

Japonya Elektronik Ticaret Merkezi’ne göre e-ticaret; her tür bilgisayar ağı aracılığıyla herhangi bir 

ürünün tasarım, üretim ve reklâm faaliyetlerini kapsayan ticarî işlemler ile ilgili tüm işletme 

etkinliklerinin yerine getirilmesidir (Arslandere, 2010).  

Dijital pazarlama; işletmelerin internet, sosyal medya, web siteleri, e-postalar, televizyon vb. 

iletişim araçlarını kullanarak belirlemiş oldukları satış hedeflerine ulaşabilmek için hedef kitleye 

ulaşmasını sağlayan pazarlama yöntemidir (Karahasan, 2012). 

 

Yalın Üretimde Kullanılan Araç ve Teknikler 

Yalın düşünce; mâliyetleri düşürüp, çevrim sürelerini kısaltarak, değer akışındaki performans 

iyileştirmelerini sürekli duruma getirmeye çalışan bir felsefedir (Comm ve Mathaisel).  

Bu çalışmada, çalışma kapsamına göre en çok kullanılan tekniklerden olan balık kılçığı tekniği, 

kaizen, toplam kalite yönetimi, poka yoke yöntemi, 5 neden analizi tekniği kullanılmıştır. 

 

Yalın Yönetimde Kullanılan Yöntembilim 

Araştırma kapsamında, nitel araştırma tekniklerinden görüşme deseniyle e-ticarete geçiş sürecinde 

sorumluluk üstlenmiş olan üç kişiyle derinlemesine görüşme yapılmıştır. 

Görüşme yöntemiyle uzman kişilerden elde edilen veriler sâyesinde sorunlar saptanarak çözüm 

önerileri geliştirilmiştir.  

 

Görüşme Kapsamında İncelenen Sorunlar 

1. Altyapı problemleri 

2. Dijital pazarlama 

3. Depolama ve lojistik 
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4. Satış sonrası hizmetler 

 

1. Altyapı Problemleri 

E-ticaret mağazasına yavaş erişim (Balık kılçığı; müşteri bağlantısı, sunucu, yoğun görsel kullanımı, 

güncelleme problemleri. Çözüm Önerisi: Cache kullanımı, mobil uygulama, daha hızlı sunucu-

bulut sunucu, görsel boyutlarının düşürülmesi.) 

Satışa dönmeyen satış sayfası ziyaretleri (5 Neden analizi; satışın gerçekleşmemesi, satış sayfasına 

tıklanmasına rağmen satış olmaması, müşterinin satınalma için başka sayfalara yönlendirilmesi, 

satınalma için 5 basamaklı satış formunun doldurulmaması, 3. basamakta sayfanın kapatılması, 

müşterinin sıkılması ve dikkatinin dağılması, uzun satınalma süreçleri sonrası almaktan vazgeçmesi. 

Çözüm Önerisi: satış sayfalarının tek aşamada satınalmaya uygun duruma getirilmesi.) 

Güncelleme gereksiniminin saptanması (Poka-Yoke; gerçekleştirilmesi gereken güncellemeler var 

mı, güncellemenin gerçekleştirilmesi diğer fonksiyonları etkiliyor mu, e-ticaret sayfası 

fonksiyonlarında aksama var mı, güncelleme sonrası teknik destek alınabiliyor mu? Çözüm 

Önerisi: Rutin kontroller.) 

 

2. Dijital Pazarlama 

Yetersiz ürün bilgisi, ürünle ilgili açıklamanın yetersiz olması (Toplam Kalite Yönetimiyle Çözüm 

Önerisi: Ürünün potansiyel kullanıcı kitlesi ve bu üründen nasıl yararlanılacağına ilişkin bilgi 

yazılması, kullanıcı deneyiminin görsellerle canlandırılması, ürünün sunduğu değerlerin akılda 

kalıcı sembollerle kodlanması ve markayla eşleştirilmesinin sağlanması, tüm ürünler için ve ürün 

bilgisinin belirli bir standartta eksiksiz girilmesi için kontrol listesi oluşturulması). 

Fiyat ve mâliyet değişiminin izlenmesi (Kaizen Yöntemiyle Çözüm Önerisi: Otomatik 

fiyatlandırma yazılımlarından yararlanılması, fiyat ve mâliyet endekslerinin oluşturulması, düzenli 

olarak fiyatlandırma ve mâliyetlerin kontrolünün sağlanması). 

Ürünlerin listelenmemesi ve görünür olmaması (Kaizen Yöntemiyle Çözüm Önerisi: SEO 

çalışmalarının düzenli olarak, doğru anahtar sözcükler kullanılıp sürekli sürdürülmesi, reklâmların 

verilmesi, ürünlerin hedef kitlelerine göre dijital reklâm çalışmalarının düzenlenmesi, çok ziyaretçi 

alan forum ve benzeri web sayfalarında marka bilinirliğini arttıracak olumlu mesaj veren içeriklerin 

oluşturulması). 

 

3. Depolama ve Lojistik 

İnternet üzerindeki stoklarla gerçek stok miktarlarının aynı olmaması (Poka Yoke Yöntemiyle 

Çözüm Önerisi: Online satış stoklarının ayrı şekilde sıralanması). 

Yanlış ürün gönderimi (Balık Kılçığı Yöntemiyle Çözüm Önerisi: Ürün ambalajıyla görselin 

uyuşmaması, ürünün eksik ürün olması, sipâriş edilen ürün yerine ikâme ürün gönderilmesi, 

sipârişte yapılan değişikliğin sisteme aktarılmaması gibi sorunlar saptanmıştır ve bu sorunlara 

çözüm önerisi olarak şunlar önerilebilir: Sipâriş tâkip numarasının kullanılması, paket 

kargolanmasından önce sistem üzerinden son kontrollerin sağlanması, ikâme ürün gönderilmek 

isteniyorsa müşteri onayı için iletişim kurulması veya ikâme ürünle ilgili kampanyalar sunulması). 

Uzun teslîmat süreci ve yetersiz bilgilendirme (Toplam Kalite Yöntemi ve Kaizen Yöntemiyle 

Çözüm Önerisi: Kargo takip numarasının belirtilmesi, kargo firmalarıyla hızlı teslîmat üzerine 

anlaşmalar yapılması, bölgesel olarak farklı kargo firmalarının etkinliklerine göre yağlenmesi ve 

teslîmat süreciyle ilgili müşteri geri bildiriminin toplanması ve değerlendirilmesi). 
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4. Satış Sonrası Hizmetler 

İade sürecinde, iade koşullarının belirtilmemesi, yetkili firmanın iade işlemleri için teslîmat açık 

adresinin yazılı olmaması (Balık Kılçığı Yöntemiyle bu sorun saptanmıştır. Çözüm Önerisi: İade 

adresinin belirtilmesi, hızlı iade için kargo firmalarıyla anlaşma yapılması, müşteriye satış politikası 

ve satış sözleşmesinin sunulması.).  

Müşteri şikayetleri (Kaizen Yöntemiyle Çözüm Önerisi: Web sayfasında hızlı iletişim bilgilerinin 

belirtilmesi, şikayetin başka platformlara yayılması durumunda standart mesajlarla mağduriyetin 

giderilmesi için iletişim bilgilerinin paylaşılması, rutin olarak büyük platformlarda markayla ilgili 

yazılmış olan yorumların kontrol edilmesi ve şikayet mesajlarına geri dönülmesi, şikayeti giderilen 

hoşnut müşterilerin olumlu geri bildirimlerinin görülmesinin sağlanması.). 

 

Sonuçlar 

Ticaret firmalarının dijital platformlarda yer aldıklarında karşılaştıkları sorunlar, yapılan görüşmeler 

sonucunda saptanmıştır. Pandemi döneminde e-ticarete hızla uyum göstermesi gereken firmaların, 

başarılı bir geçiş sağlamaları için, saptanan sorunlar ve bunlar için çözüm önerileri, çalışmada 

sunulmuştur.  

Sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik kontrol listesi oluşturulmuştur. 

Yalın yönetim yaklaşımları ile sunulan çözüm önerileri sâyesinde, e-ticarete geçiş yapacak 

firmaların dijital pazarlara uyumlanmasını hızlandırmaya ve kolaylaştırmaya yönelik katkılar 

vurgulanmıştır. 
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COVID-19 PANDEMİSİNDE E-ÖĞRENMEDE YAŞANAN ZORLUKLAR VE YALIN 

YÖNETİM YAKLAŞIMLARIYLA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
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ÖZET 
Pandemi döneminde sahip olunan teknolojik olanaklar, yaşamı her anlamda etkilemiştir. Eğitim 

faaliyetleri de bu dönemde teknolojinin etki alanında kalmıştır. Eğitim faaliyetlerinde teknolojiden 

yararlanma noktasında yalın yönetim yaklaşımlarının önem kazandığı anlaşılmıştır. Eğitim-öğretim 

döneminde, Covid-19 pandemisi nedeniyle, alışıldık öğrenme süreçleri olumsuz etkilenmiştir. Sosyal 

yalıtım sürecinde, eğitim bir süre sekteye uğramıştır. Eğitim-öğretim faaliyetleri, başta okulların tatil 

edilmesiyle olumsuz etkilense de daha sonra e-öğrenmeye hızlı geçişle birlikte bu faaliyetler sürmüştür. 

Çevrimiçi süren eğitim-öğretim dönemine katılım sağlayan öğrenciler, bu süreçte çeşitli sorunlarla 

karşılaşmışlardır. Araştırma kapsamında, bu sorunlara çözüm önerileri geliştirilmiştir. Bu çalışmada, bu 

sorunların yalın yönetim teknikleri sâyesinde çözülebileceği vurgulanmıştır. Bu çalışmada nitel 

araştırma tekniklerinden görüşme deseniyle, 2 ortaokul, 2 lise, 2 lisans, 2 yüksek lisans ve 2 doktora 

öğrenciyle görüşülmüştür. Bu görüşmeler sonucunda öğrenciler açısından online eğitimde yaşanan 

sorunlar saptanarak, sorunlara yalın yönetim yaklaşımlarıyla çözüm önerileri sunulmuştur. Bu 

çalışmanın amacı, e-öğrenme açısından öğrencilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek israfın 

önlenmesi, gereksinim duyulan kaynakların daha az kullanılması, verimliliğin ve etkinliğin arttırılması 

ve yalın yönetim teknikleri ile sorunlara çözüm önerileri geliştirilmesidir. Yalın yönetim yaklaşımları 

ile sunulan çözüm önerileri sâyesinde, öğrencilerin eğitime katılımı ve eğitim süreçlerinden elde 

edecekleri yararın artmasına katkılar vurgulanacaktır.  

 

Anahtar kelimeler: Pandemi ve Eğitim, Eğitimde Yalın Yaklaşımlar, E-öğrenmede Yalın Teknikler 

 

DIFFICULTIES IN E-LEARNING DURING COVID-19 PANDEMIC AND SUGGESTIONS 

TO RESOLVE VIA LEAN MANAGEMENT APPROACHES 

 

ABSTRACT 

Technological capabilities during the Pandemic have affected life in every sense. Educational activities 

were also under the influence of technology in this period. It has been understood that lean management 

approaches have gained importance at the point of benefiting from technology in educational activities. 

During the education period, the usual learning processes were adversely affected due to the Covid-19 

pandemic. During the social isolation process, education was interrupted for a while. Although the 

educational activities were adversely affected by the closure of schools, these activities continued with 

the rapid transition to e-learning. Students who participated in the online education period encountered 

various problems in this process. Within the scope of the research, solutions to these problems were 

developed. In this study, it is emphasized that these problems can be solved through lean management 

techniques. In this study, 2 primary school, 2 high school, 2 undergraduate, 2 master's and 2 doctoral 

students were interviewed with the interview pattern, which is one of the qualitative research techniques. 

As a result of these interviews, the problems experienced in online education by students were 

determined and solutions were offered with lean management approaches. The aim of this study is to 

draw attention to the problems experienced by students in terms of e-learning, to prevent waste, to use 

the needed resources less, to increase efficiency and effectiveness, and to develop solutions to problems 

with lean management techniques. Thanks to the solution proposals presented with lean management 

approaches, contributions to the increase of students' participation in education and the benefit they will 

gain from education processes will be emphasized. 

Keywords: Pandemic and Education, Lean Approaches in Education, Lean Techniques in E-learning 
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Giriş 

Eğitim-öğretim döneminde, Covid-19 pandemisi nedeniyle, alışıldık öğrenme süreçleri olumsuz 

etkilenmiştir. Sosyal yalıtım sürecinde, eğitim bir süre sekteye uğramıştır. Eğitim-öğretim 

faaliyetleri, başta okulların tatil edilmesiyle olumsuz etkilense de daha sonra e-öğrenmeye hızlı 

geçişle birlikte bu faaliyetler sürmüştür.  

Çevrimiçi süren eğitim-öğretim dönemine katılım sağlayan öğrenciler, bu süreçte çeşitli sorunlarla 

karşılaşmışlardır. Araştırma kapsamında, bu sorunlara çözüm önerileri geliştirilmiştir. Bu 

çalışmada, bu sorunların yalın yönetim teknikleri sâyesinde çözülebileceği vurgulanmıştır.  

 

Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, e-öğrenme açısından öğrencilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek israfın 

önlenmesi, gereksinim duyulan kaynakların daha az tüketilmesi, verimliliğin ve etkinliğin 

arttırılması ve yalın yönetim teknikleri ile sorunlara çözüm önerileri geliştirilmesidir. Yalın yönetim 

yaklaşımları ile sunulan çözüm önerileri sâyesinde, öğrencilerin eğitime katılımı ve eğitim 

süreçlerinden elde edecekleri yararın artmasına katkılar vurgulanacaktır.  

Bu çalışmada nitel araştırma tekniklerinden görüşme deseniyle, 2 ortaokul, 2 lise, 2 lisans, 2 yüksek 

lisans ve 2 doktora öğrenciyle görüşülmüştür. Bu görüşmeler sonucunda öğrenciler açısından online 

eğitimde yaşanan sorunlar saptanarak, sorunlara yalın yönetim yaklaşımlarıyla çözüm önerileri 

sunulmuştur. 

 

E-Öğrenmenin Tanımı  

E-öğrenme, yerel veya geniş iletişim ağları (LAN veya WAN) aracılığıyla çoğunlukla web destekli 

eğitim öğretim faaliyetidir. Bu eğitim biçimini cazip duruma getiren etmenlerin başında; mekân ve 

zamanda herkesin eşzamanlı olarak bulunmak zorunda olmaması ve benzer içeriği aynı zamanda 

üretip tüketme zorunluluğunun ortadan kalkması yer almaktadır. Bununla birlikte e-öğrenmeyle 

öğrenme materyallerinin çeşitliliği artmaktadır (Halis, 2001; Aşkar, 2003). 

 

Yalın Üretimde Kullanılan Araç ve Teknikler 

“Yalın yönetim; yetki devrinin arttığı, yaptığı işten herkesin sorumlu tutulduğu, sıfır hiyerarşinin 

hedeflendiği, yalın üretimin gerçekleşmesi için tesis edilen yönetim şeklidir” (Tikici, Aksoy ve 

Derin, 2006: 24). 

Sistematik bir yaklaşım olan yalın yönetim, Japonya’da ortaya çıkan ve gelişen bir yönetim türüdür. 

İsrafın belirlenmesi için yürütülen çabaların yanısıra, kalite ve verimliliğin arttırılması, yalın 

yönetimin esasları arasındadır. Yalın yönetim yaklaşımı, etkili bir performans sergilemek ve bunu 

yükseltmekle ilgilidir (Sakallı ve Çatır, 2018: 474). 

Bu çalışmada, çalışma kapsamına göre en çok kullanılan tekniklerden olan Kaizen, Poka Yoke, 

Toplam Kalite Yönetimi, 5 Neden Analizi tekniği kullanılmıştır. 

 

Yalın Yönetimde Kullanılan Yöntembilim 

Araştırma kapsamında, nitel araştırma tekniklerinden görüşme deseniyle 2 ortaokul, 2 lise, 2 lisans, 

2 yüksek lisans ve 2 doktora öğrenciyle görüşülmüştür. Bu görüşmeler sonucunda öğrenciler 

açısından online eğitimde yaşanan sorunlar saptanarak, sorunlara yalın yönetim yaklaşımlarıyla 

çözüm önerileri sunulmuştur. 



IV. INTERNATIONAL  

COVID-19 AND CURRENT ISSUES CONGRESS 
AUGUST 7-8, 2021 

 

Proceedings Book 236 https://www.multidisciplinarycovidcongress.com/ 

 

Görüşme yöntemiyle öğrencilerden elde edilen veriler sâyesinde sorunlar saptanarak, çözüm 

önerileri geliştirilmiştir. 

 

Araştırma Sorusu ve Alt Problemler 

‘Pandemi döneminde online süreçte karşılaşılan zorluklar ve öğrencilerin karşılaştığı zorluklar nasıl 

giderilebilir?’ sorusu araştırma sorusu olarak tanımlanmıştır. 

Alt problemler 

Pandemi döneminde online eğitime geçen öğrenciler ne tür zorluklarla karşılaşmışlardır? 

Öğrencilerin karşılaştığı zorluklara yalın yönetim teknikleriyle hangi çözüm önerileri sunulabilir? 

Öğrencilerin Karşılaştığı Zorluklar 

Öğrencilerle yapılan online görüşmeler sonucunda, şu  sorunlar saptanmıştır: 

Etkileşimin düşük olması nedeniyle verimliliğin yüksek olmadığı görülmüştür. 

Eğitim ve öğretim aşamasında bireylerin yeni teknolojilere uyum sağlayamaması sorun olarak dile 

getirilmiştir. 

E-Öğrenmeye önyargının olması sorunsalı saptanmıştır. 

Eğitim materyallerinin e-öğrenme için uygun olmadığı söylenmiştir. 

Sınavlarda etik olmayan davranışlar ve etik kaygıların olduğu ifâde edilmiştir.  

İnternet altyapısının yetersiz olması, kotasının sınırsız olmaması, internet hızının yavaş olması sorun 

olarak belirtilmiştir. 

Ödev takibinin nitelikli olmaması ve ölçme-değerlendirme yapılamaması şeklinde sorunlar 

oluşmuştur. 

Öğrencilerin devamsızlık gösterdiği, motivasyon kaybı yaşadığı, öz disiplin probleminin olduğu 

saptanmıştır. 

Öğrencilerde görme ve kas bozuklukları gibi sağlık problemleri meydana geldiği söylenmiştir. 

Öğrencilerin sosyalleşme alanlarının kaybolması veya sınırlandırılması gibi sorunlar oluşmuştur. 

Tüm öğrencilerin derslerinin aynı saatte olması ve hane halkındaki öğrencilerin teknolojik eksiklik 

nedeniyle eğitimlerini sağlayamaması sorunsalı oluşmuştur. 

Çözüm Önerileri 

Öğrencilerle yapılan online görüşmeler sonucunda saptanan sorunlara, yalın yönetim teknikleriyle 

aşağıdaki çözümler sunulmuştur: 

Grup çalışmalarının desteklenmesi ve küçük gruplar hâlinde çalışılmasına olanak veren eğitim 

yazılımlarının kullanılması (Kaizen). 

Eğitimcilere ve eğitim alan öğrencilere, ders müfredatlarının ilk haftası için oryantasyon derslerinin 

verilmesi ve e-öğrenme arayüzünün nasıl kullanılacağının öğretilmesi (Poka Yoke). 

E-Öğrenme platformlarının sunduğu yararlara yönelik tanıtım çalışmalarının yapılması ve e-

öğrenme süreç akışına ilişkin bilgilendirme çalışmalarının gerçekleşmesi (Toplam Kalite 

Yönetimi). 
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İnteraktif ve görsel materyallerle eğitim içeriklerinin zenginleştirilmesi (Kaizen). 

Tek tip sınav yöntemi yerine, öğrencilerin özgün içerik üretebilecekleri sunum veya araştırma gibi 

yöntemlerle çalışmaların değerlendirilmesi (5 Neden Analizi). 

Mobil ve uydudan internet bağlantısını destekleyen mobil araçların yerleşim yerlerine gönderilmesi 

ve varolan altyapıların, eğitim ve öğretim faaliyetleri için ücretsiz ve sınırsız olması (Kaizen, Poka 

Yoke, Toplam Kalite Yönetimi). 

Ödevlerin küçük parçalara bölünerek düzenli aralıklarla kontrolü ve bu kontrollerde geri bildirimler 

verilerek gelişimin izlenmesinin sağlanması (Kaizen). 

Öğrencilerin devamsızlık, motivasyon, öz disiplin probleminin çözümü için, ders başında 

oyunlaştırma yaklaşımlarıyla ders içeriklerinin oluşturulması (Kaizen ve Toplam Kalite 

Yönetimi). 

Öğrenme sistemlerinde belirli aralıklarla, göz ve kas egzersizlerinin nasıl yapılacağının gösterilmesi 

ve hatırlatılması (Kaizen). 

Sosyalleşme saatlerinin müfredata eklenmesi ve bu saatlerde dijital ortamlarda serbest faaliyetlere 

olanak tanınması (Kaizen). 

Okulların günün farklı saatlerinde farklı dersler sunmaları, ders içeriklerinin kaydedilmesi ve 

öğrencilere istediği dersi başka okullardan alabilme olanağının sağlanabilmesi (5 Neden Analizi). 

 

Sonuçlar 

Öğrencilerin Covid 19 pandemisinde dijital platformlarda karşılaştıkları sorunlar, yapılan 

görüşmeler sonucunda saptanmıştır. Pandemi döneminde e-öğrenmede saptanan sorunlar ve çözüm 

önerileri çalışmada sunulmuştur.  

Yalın yönetim yaklaşımları ile sunulan çözüm önerileri sâyesinde, e-öğrenme süreçlerinden 

sağlanacak yarar, e-öğrenmenin verimliliği arttırıcı ve kullanımını kolaylaştırıcı katkıları 

vurgulanmıştır. 
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COVİD19 PANDEMİ DÖNEMİNDE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ 
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ÖZET 

GİRİŞ VE AMAÇ 

İlk olarak 2019 yılında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü hala ciddi zararlı 

olan etkinliğini sürdürmektedir. Dünya sağlık örgütü yönetimi ışığında tüm ülkeler virüsün kötü 

etkilerini hafifletebilmek ve nihayetinde bitmesi için çeşitli tedbirler almaktadırlar. Virüsün insan 

organizmasına temas yoluyla bulaşıyor olması, havada tutunma süreci bilgisi ve yayılma hızının yüksek 

olmasından dolayı alınan tedbirlerde bu çerçevede şekillenmiştir. Alınan tedbirlerin başında sosyal 

izolasyon yani kalabalıktan kaçınma ve güvenli alanda kalma, hijyen uygulamalarını artırma, aşı olma 

ve maske kullanımına özen göstermek gelmektedir. Eğitim sektörü de kalabalık gruplara hitap ettiği için 

tüm dünyada covid-19 pandemi sürecinde örgün ve yaygın eğitimin her türü durdurulmuş, çevrimiçi 

eğitim uygulamalarına geçilmiştir. Beden eğitimi ve spor dersi de tüm branşlar gibi çevrimiçi 

işlenmektedir ve uygulamalı bir ders olmasından dolayı, eğitim sürecinde çeşitli güçlükler yaşandığı 

tahmin edilebilmektedir. Nitekim harekete dayalı bir ders olan beden eğitimi ve spor dersine katılımlarda 

her öğrenci ve öğretmenin eşit şartlarda katılım gösterememesi beklenir bir durumdur. Buradan 

hareketle bu çalışmada Covid-19 pandemi sürecinde, en az 2 dönem çevrimiçi ya da hibrit eğitim sistemi 

içinde derslerini tamamlamaya çalışan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin, süreç boyunca yaşadığı 

durum ve duyguların nitel yollarla analiz edilmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Bu araştırma 2020-2021 eğitim öğretim döneminde, seçkisiz yöntemle seçilmiş ve gönüllü olarak 

katılım sağlayan 14 beden eğitimi ve spor öğretmeni ile sürdürülmüştür. Araştırmaya katılacak olan 

öğretmenlerin 2 dönem boyunca çevrimiçi ya da hibrit eğitim sisteminden geçmiş olmasına özen 

gösterilmiştir. Katılımcıların duygu-durumlarını analiz edebilmek için nitel araştırma yöntemlerinden 

olan olgubilim deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak ise araştırmacı tarafından hazırlanan 

demografik bilgilerin yanı sıra 6 açık uçlu soru sorulmuştur. Pandemi sürecinden dolayı veriler Google 

formlar üzerinden toplanmıştır. Elde edilen verilere içerik analizi uygulanmıştır. Bulguların uyum 

yüzdesi (güvenirlik) için Miles ve Huberman (1994) güvenirlik formülü uygulanmıştır. 

BULGULAR 

Araştırma verileri üzerinde yapılan tematik içerik analizi sonucunda, katılımcı öğretmenlere yöneltilen 

6 açık uçlu soru kendi içlerinde kategorilere ayrılmıştır. Genel bir özetle elde edilen bulgular ise şu 

şekildedir; beden eğitimi ve spor öğretmenleri covid-19 salgınının eğitime olan ilk etkilerini 

duyduklarında mutsuzluk ve endişe duygularına kapıldıklarını, çoğunluğun çevrimiçi ortamda dersi 

nasıl işleyeceklerine dair ön fikirleri olmadığı, ders işleme yolları açısından kurum tarafından neredeyse 

yarı yarıya olacak şekilde bazı öğretmenlerin fikirleri alınırken bazılarının alınmadığı ve yine aynı 

şekilde bazı kurumlarda bir plan yapılmışken bazılarında yapılmadığı, beden eğitimi dersi işlerken 

öncelikle derse katılımda yetersizlik, öğrencilerin bulunduğu alanların eşitsizliği ve öğrenciyi derse 

adapte etme zorluğu yaşadıkları, salgın sürecinde hayata karşı bakış açısı değişimi yaşama, krizi fırsata 

çevirme ve Samimiyet duygusunda azalma ve motivasyon bozukluğu yaşadıkları son olarak ise iş 

anlamında gelecekle ilgili fikirleri çevrimiçi devam edeceği, yüz yüze devam edeceği ve her iki şeklin 

kullanılacağıdır.  

SONUÇ 

Bu araştırmada beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin covid19 pandemi sürecindeki duygu durumları 

nitel yöntemlerle değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin özellikle 

öğretme motivasyonlarında düşüşler yaşadıkları, öğrencileri ile samimiyet duygusunu kaybetmeye 

başladıkları, kaygı ve endişe duygularının arttığı ve totalde olumsuz bir kazanım elde ettikleri 

sonuçlarına ulaşılmıştır. Yine geriye kalan değişkenler içinde derinlemesine yorumlar geliştirilmiştir. 
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ABSTRACT 

The Covid-19 (Coronavirus Disease) epidemic first appeared in Wuhan Province of China in December 

2019 and spread all over the world in a short time. The epidemic was declared a pandemic by the World 

Health Organization (WHO) on March 11, 2020. On the same date, the first case was detected in 

Turkey. Although the epidemic initially emerged as a health problem, its effects spread in waves, 

affecting social and economic life. This shows that the epidemic should be considered as a large-scale 

problem with significant social impacts. In the face of the rapidly spreading disease around the world, 

countries have started to implement various measures. Since the first appearance of the Covid-19 virus, 

while trying to prevent the spread of the disease, on the other hand, it is tried to cope with the emerging 

social and economic problems. During all this time, measures and practices to prevent the spread have 

been implemented with the unique strategies of each country around the world, and human mobility 

has been tried to be prevented primarily. Most countries have closed their borders, implemented 

mandatory isolation and quarantine practices, and reorganized social life according to social distance 

rules. It is clear that the implementation of practices that will reduce the spread of the disease during 

epidemic periods is essential for public health and public safety. However, it is a fact that all these 

practices do not affect every social segment at the same level and do not create the same results. While 

the epidemic affects all social institutions and groups, it makes the vulnerabilities of disadvantaged 

groups more evident. One of these segments is irregular migrants, who are the subject of irregular 

migration movements. 

 

The International Organization for Migration (IOM) defines an irregular migrant as a person who enters 

a country illegally or continues to stay illegally despite the expiry of the visa. Today, millions of people 

are forced to migrate and seek refuge in other countries due to internal conflicts, wars, economic, 

political and social instability and natural disasters in their countries. People whose lives are in danger 

in their own country and who cannot benefit from even their most basic rights, leave their places and 

seek refuge in other countries due to all these compelling reasons. Neighboring the countries in the 

Middle East, where civil wars have been ongoing for many years, Turkey stands out as both a 

destination and transit country for irregular migrants due to its geographical location. Turkey is in a 

transit position in terms of migration route. The reason for this is that Turkey is located in a strategic 

region where two continents meet, is neighbor to the European Union, and refugees who cannot migrate 

to European countries by regular means want to immigrate to Europe through Turkey through irregular 

means. 

 

Turkey has been receiving irregular migration from countries such as Syria, Afghanistan, Iraq and Iran 

where war and internal conflicts continue for many years. These migrations can occur in the form of 

individual migration of fewer people, as well as in the form of mass migration of thousands or millions 

of people. After the events in Iraq in 2003, thousands of Iraqis, and after the 2011 Syrian crisis, millions 

of Syrians migrated massively and took shelter in Turkey. Turkey has implemented many humanitarian 

aid actions aimed at all these segments. However, many asylum seekers in Turkey want to take refuge 

in Europe through Turkey, with the desire to attain better living conditions. For this purpose, hundreds 

of thousands of people are trying to reach Europe illegally. The European Union has faced an intense 

wave of migration through Turkey, especially since 2014. This situation makes the issue of migration 

the main agenda item for both Turkey and European Union countries. The influx of refugees from the 

Middle East to Turkey and to Europe via Turkey continues and is expected to continue in the near 

future. This situation necessitates cooperation between the parties on issues such as combating irregular 
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migration, improving the living conditions of existing irregular migrants, and sharing the social and 

economic burden. As a matter of fact, the Migration Agreement of 18 March 2016 was signed between 

Turkey and the European Union in order to regulate all these issues, and with the agreement, important 

decisions were taken on irregular migration. Despite this, the complexity of the phenomenon of 

migration and its social and economic effects on countries sometimes increase tensions between the 

parties, and create new problems even though the cooperation is aimed to continue. Turkey decided to 

open its border gates to refugees who want to cross into Europe on February 28, 2020, 12 days before 

the first Covid-19 case was seen in Turkey on March 11, 2021, on the grounds that the European Union 

did not fully fulfill its responsibilities. After this decision, thousands of refugees turned to the border 

gates in order to cross the European borders, and according to the information shared by the Turkish 

authorities, thousands of them crossed to the Greek side. However, with the onset of the Covid-19 

epidemic, Turkey closed its border gates again after a while, and since then, there has been a significant 

decrease in the number of irregular migrants. The report states that during the Covid-19 Epidemic 

period, migration movements decreased by half in the first half of 2020 compared to the previous 

periods. According to the report, measures such as closure of borders and travel barriers were effective 

in this development. According to OECD forecasts, even if the economy recovers, it is expected that 

the decline in migration movements will not change easily. It is mentioned that the tightening of 

measures against illegal immigration by traditionally receiving countries and the decrease in legal 

immigration opportunities will affect migration movements in the near future. 

 

In this study, the course of irregular migration movements, which has been the main agenda item of 

Turkey and the European Union for a long time, during the Covid-19 epidemic period is examined. In 

this context, it is aimed to compile with relevant research, news and statistics on how irregular 

migration and refugee influx from the Middle East to Turkey and from Turkey to Europe during the 

Covid-19 epidemic period were affected during the Covid-19 epidemic. 

 

Keywords: Coronavirus pandemic, International forced migration, Refugee, Asylum Seeker. 

 

 

COVİD-19 SALGINININ TÜRKİYE’YE VE TÜRKİYE’DEN AVRUPA’YA YÖNELEN 

DÜZENSİZ GÖÇ HAREKETLERİNE ETKİSİ 

 

ÖZET 

Covid-19 (Koronavirüs Hastalığı) salgını, ilk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan Eyaleti’nde ortaya 

çıkmış ve kısa sürede tüm dünyaya yayılmıştır. Salgın, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Aynı tarihte, Türkiye’de ilk vaka saptanmıştır. Salgın 

başlangıçta bir sağlık sorunu olarak ortaya çıksa da etkileri dalga dalga yayılmakta, sosyal ve ekonomik 

yaşamı da etkilemektedir. Bu durum salgının önemli toplumsal etkiler yaratan geniş ölçekli bir problem 

olarak ele alınması gerektiğini göstermektedir. Dünya genelinde hızla yayılan hastalık karşısında 

ülkeler çeşitli önlemleri hayata geçirmeye başlamış, Covid-19 virüsünün ilk görüldüğü tarihlerden bu 

yana bir taraftan hastalığın yayılımı engellenmeye çalışılırken, bir taraftan da ortaya çıkan sosyal ve 

ekonomik sorunlarla baş edilmeye çalışılmaktadır. Tüm bu süre zarfında yayılımı önlemeye yönelik 

önlemler ve uygulamalar dünya genelinde her ülkenin kendine has stratejileriyle hayata geçirilmiş, 

öncelikli olarak insan hareketliliği önlenmeye çalışılmıştır. Çoğu ülke, sınırlarını kapatmış, zorunlu 

tecrit ve karantina uygulamalarını hayata geçirmiş ve sosyal yaşam sosyal mesafe kurallarına göre 

yeniden düzenlemiştir. Salgın dönemlerinde, hastalığın yayılımını azaltacak uygulamaların 

gerçekleştirilmesinin halk sağlığı ve kamu güvenliği açısından zaruri olduğu açıktır. Ancak tüm bu 

uygulamaların her toplumsal kesimi aynı düzeyde etkilemediği ve aynı sonuçlar yaratmadığı da bir 

gerçektir. Salgın, tüm toplumsal kurumları ve grupları etkilemekle birlikte özellikle dezavantajlı 

kesimlerin kırılganlıklarını daha belirgin hale getirmektedir. Bu kesimlerden birini de düzensiz göç 

hareketinin öznesi konumunda bulunan düzensiz göçmenler oluşturmaktadır. 

 

Uluslararası Göç Örgütü (İOM), düzensiz göçmeni transit veya nihai hedef olan bir ülkeye yasadışı 

yollardan giriş yapan, çıkılması veya vizenin sona ermesine rağmen yasadışı yollarla kalmaya devam 
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eden kişi veya kişiler olarak tanımlamaktadır. Günümüzde milyonlarca insan ülkelerinde yaşanan iç 

çatışmalardan, savaşlardan, ekonomik, siyasal ve sosyal istikrarsızlıklardan, doğal afetlerden dolayı 

zorunlu olarak göç etmekte ve başka ülkelere sığınmaktadır. Kendi ülkelerinde yaşamları tehlikede 

olan, en temel haklarından dahi faydalanamayan insanlar tüm bu zorlayıcı sebeplerle bulundukları 

yerleri terk etmekte, başka ülkelere sığınmaktadır. Uzun yıllardan beri iç savaşların sürdüğü 

Ortadoğu’daki ülkelere komşu olan Türkiye coğrafi konumu nedeniyle düzensiz göçmenler açısından 

hem hedef hem de transit ülke olarak ön plana çıkmaktadır. Göç güzergâhı açısından transit konumu, 

Türkiye’nin iki kıtanın birleştiği stratejik bir bölgede yer alması, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerle sınır 

komşusu olması, Avrupa ülkelerine düzenli yollarla göç edemeyen göçmenlerin düzensiz yollarla 

Türkiye üzerinden Avrupa’ya göç etmek istemelerinden ileri gelmektedir. 

 

Türkiye uzun yıllardır Suriye, Afganistan, Irak, İran gibi savaşın ve iç çatışmaların sürdüğü ülkelerden 

düzensiz göç almaktadır. Bu göçler daha az sayıda insanın bireysel olarak göç etmesi şeklinde 

olabildiği gibi binlerce, milyonlarca insanın bir arada kitlesel olarak göç etmesi şeklinde de ortaya 

çıkabilmektedir. 2003’te Irak’ta yaşanan olaylardan sonra binlerce Iraklı, 2011 Suriye krizinin 

ardından milyonlarca Suriyeli kitlesel olarak göç etmiş ve Türkiye’ye sığınmıştır. Türkiye, tüm bu 

kesimlere yönelik birçok insani yardım eylemini hayata geçirmiştir. Bununla birlikte Türkiye’de 

bulunan pek çok sığınmacı daha iyi yaşam koşullarına kavuşma arzusuyla Türkiye üzerinden 

Avrupa’ya sığınmak istemektedir. Bu amaçla yüzbinlerce insan kaçak yollarla Avrupa’ya varmak için 

çabalamaktadır. Avrupa Birliği özellikle 2014 yılından itibaren Türkiye üzerinden yoğun bir göç 

dalgasıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu durum göç konusunu hem Türkiye hem de Avrupa Birliği ülkeleri 

açısından ana gündem maddesi haline getirmektedir. Ortadoğu’dan Türkiye’ye, Türkiye üzerinden 

Avrupa’ya mülteci akını sürmekte ve yakın gelecekte de süreceği öngörülmektedir. Bu durum taraflar 

arasında düzensiz göçle mücadele edilmesi, mevcut düzensiz göçmenlerin yaşam koşullarının 

iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik yükün paylaşılması gibi konularda işbirliğini zorunlu kılmaktadır. 

Nitekim 18 Mart 2016 tarihli Göç Mutabakatı Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tüm bu konuların 

düzenlenmesi amacıyla imzalanmış, Mutabakat ile düzensiz göç konusunda önemli kararlar alınmıştır. 

Buna rağmen göç olgusunun karmaşıklığı, sosyal ve ekonomik açıdan ülkeler açısından yarattığı etkiler 

zaman zaman taraflar arasında gerginlikleri arttırmakta, işbirliğinin sürdürülmesi amaçlansa da yeni 

sorunları meydana getirmektedir. Türkiye, 11 Mart 2021’de ilk Covid-19 vakasının görülmesinden 12 

gün önce 28 Şubat 2020 tarihinde Avrupa Birliği’nin üzerine düşen sorumlulukları tam anlamıyla 

yerine getirmediği gerekçesiyle sınır kapılarını Avrupa’ya geçmek isteyen mültecilere açma kararı 

almıştır. Bu kararın ardından binlerce mülteci Avrupa sınırlarına geçmek amacıyla sınır kapılarına 

yönelmiş, Türk yetkililerin paylaştıkları bilgilere göre binlercesi Yunanistan tarafına geçiş yapmıştır. 

Ancak Covid-19 salgının başlamasıyla birlikte Türkiye sınır kapılarını bir süre sonra tekrar kapatmış, 

o zamandan bu yana düzensiz göçmen sayısında belirgin bir azalış yaşanmaya başlamıştır. Avrupa 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), yayınladığı bir raporda salgına karşı mücadele 

veren göçmenlerin, ekonomik olarak salgından en olumsuz etkilenen grup olduğuna dikkat çekmekte 

ve Covid-19 Salgın döneminde 2020 yılının ilk yarısında göç hareketlerinin bir önceki dönemlere 

kıyasla yarı yarıya azaldığını belirtmektedir. Rapora göre sınırların kapatılması, seyahat engelleri gibi 

önlemler bu gelişmede etkili olmuştur. OECD tahminlerine göre ekonomide yeniden canlanma 

kaydedilse bile göç hareketlerindeki düşüşün kolay kolay değişmeyeceği beklenmektedir. Geleneksel 

olarak göç alan ülkelerin yasa dışı göçlere karşı önlemleri sıkılaştırması ve yasal göç imkânlarının 

azalması yakın gelecekte göç hareketlerini etkileyeceğinden söz edilmektedir.  

 

Bu çalışmada uzun zamandır Türkiye’nin ve Avrupa Birliği’nin ana gündem maddesi olan düzensiz 

göç hareketlerinin Covid-19 salgın dönemindeki seyri incelenmektedir. Bu kapsamda Covid-19 salgın 

döneminde Ortadoğu’dan Türkiye’ye, Türkiye’den Avrupa’ya yönelen düzensiz göç ve mülteci 

akınının Covid-19 salgın döneminde nasıl etkilendiğinin ilgili araştırmalar, haberler ve istatistikler ile 

derlenmesi amaçlanmaktadır. 

 

 Anahtar Kelimeler: Coronavirus pandemisi, Uluslararası zorunlu göç, Mülteci, Sığınmacı. 

GİRİŞ 
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Tarihsel süreç içerisinde göç olarak adlandırılan nüfus hareketliliği farklı nedenlerle ve farklı biçimlerde 

gerçekleşmiştir ve gerçekleşmeye de devam etmektedir. Ulus devletlerin ortaya çıkması, devletlerin 

sınırlarının belirginleşmesi ve sınır güvenliklerinin arttırması sonrası uluslararası göçün de önemi 

artmıştır (Alakuş ve Uzan, 2020: 94). Günümüzde göç hareketliliğinin yaygın biçimlerinden biri 

düzensiz göçlerdir. Batı Avrupa işgücü piyasalarının 1970’lerdeki petrol krizinden sonra dışarıya 

kapanması ve yasal yollardan gelenlere verilen izinlerin kısıtlanması, önce Avrupa’ya yapılan iltica 

başvurularını arttırmış, iltica ile ilgili düzenlemelerin katılaştırılması ise insanları yasal kanallar dışında 

göçe yöneltmiştir (Toksöz, 2006, s. 112; Koser, 2002, s.72-73). Bu tarz göç hareketleri farklı şekilde 

nitelendirilmektedir. Sınırlardan yasadışı geçiş için “yasadışı göç” kavramı sıklıkla kullanılırken, bu 

durumun çoğunlukla çaresizlikten meydana geldiğini dikkate alan bazı bilim insanları “düzensiz göç” 

kavramını tercih etmektedirler (Ün ve Paydak, 2017: 190). 

 

Ülkeler ve bölgeler arası artan eşitsizlikler, ülkelerin refah seviyesi arasındaki farklılıklar, savaşlar, iç 

çatışmalar ve güvenlik sorunları ve özellikle küreselleşme süreci ile birlikte iletişim, ulaşım ve bilgi 

teknolojileri olanaklarına erişimin kolaylaşması, göç hareketliliği için ulaşım ağlarının genişlemesi gibi 

nedenler son yıllarda uluslararası düzensiz göçün hızla artmasına neden olmuştur. Günümüzde göç 

hareketlerinin yaygın biçimlerinden biri sınırların gizlice aşıldığı göçlerdir (Castle ve Miller, 2008: 5-

13). Milyonlarca insan ülkelerinde can güvenliklerinin olmayışından ve olumsuz yaşam şartlarından 

dolayı daha gelişmiş ülkelere doğru göç etmektedir.  

 

Türkiye bulunduğu coğrafi konum itibariyle uzun yıllardan beri düzensiz göç hareketliliğin yoğun bir 

şekilde görüldüğü ülkelerden biridir. Türkiye, son yirmi yıl içinde sadece “göç veren” ve “göç alan” bir 

ülke değil, aynı zamanda başka ülkelere gitmek isteyen ülke vatandaşları için geçiş yapabilecekleri bir 

“göç geçiş ülkesi” konumuna gelmiştir. (İçduygu, Erder ve Gençkaya, 2009: 14).  Türkiye’nin doğu-

batı ve kuzey-güney göç yollarının kesişim noktasında olması, transit ülke olması sonucunu getirmiştir. 

Türkiye’nin doğu sınırlarının dağlık ve kontrolünün zor olması, bu sınırların düzensiz göç açısından 

güvenliğinin yeterince sağlanamaması ve Ege ve Akdeniz sahillerinin coğrafi yapısının yasadışı 

geçişlere uygun olması gibi faktörler de düzensiz transit göç için uygun zemini sağlamaktadır (Ün ve 

Paydak, 2017: 191). 

 

2011 Nisan ayında Suriye’de başlayan iç savaş sonrası yaşanan kitlesel düzensiz göç hareketi Türkiye 

göç tarihi açısından dönüm noktası olmuştur. Suriye’de yaşanan olayların ardından UNHCR’nin 

verilerine göre 2020 yılı itibariyle yaklaşık 6,8 milyon insan zorla yerinden edilmiştir (UNHCR, 2021). 

Türkiye,  3,6 milyon Suriyeli nüfus ile dünyada en fazla Suriyeli mülteciyi barındıran ülkedir.1 2 

milyonu aşkın Suriyeli sırasıyla Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır gibi çevre ülkelerde barınmaktadır 

(Özçürümez ve İçduygu, 2020).  Geri kalan 1 milyon Suriyeli ise Avrupa, Kanada ve ABD gibi Batılı 

ülkelere sığınma başvurusunda bulunmuşlardır (Erdoğan, 2019: 2). Suriye’de yaşanan iç savaşın 

ardından Türkiye yoğun bir şekilde düzensiz göçle karşı karşıya kalmıştır. Türkiye, bu yoğun göç dalgası 

karşısında “Açık Kapı” politikasını benimsemiştir. Bu politika ile Türkiye, ülkelerinde haksız 

muamelelere maruz kalan ve can güvenliği tehlikede olan milyonlarca Suriyeliyi koruma altına almış 

ve gerekli insani yardımı sağlamıştır. Suriye’den Türkiye’ye çok kısa sürede milyonlarca insanın yapmış 

olduğu göç büyüklük ve zaman açısından tarihte eşine az rastlanılan göç dalgılarından birisidir. Kitlesel 

ve ani göçler, ülkeler açısından önemli ekonomik, sosyal, siyasi, hukuki vb. etkiler ve sorunlar 

yaratmaktadır (Aydemir ve Şahin, 2018: 127). 

 

 
1 T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. Geçici Koruma. https://www.goc.gov.tr/gecici-

koruma5638 Erişim Tarihi: 05.08.2021. 
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Türkiye’nin Güneydoğu ve Doğu sınırlarındaki komşularında yaşanan savaşlar, iç çatışmalar, 

ekonomik, sosyal ve siyasi istikrarsızlıklar bu ülkelerden Türkiye’ye, Türkiye’den de Avrupa’ya yoğun 

bir şekilde düzensiz göçün yaşanmasına neden olmaktadır. Göç hareketliliği günümüzde de yoğun bir 

şekilde devam etmektedir. Ancak 2020 yılı itibariyle Dünya Covid-19 salgını ile karşı karşıya kalmış, 

yeni bir sürece girilmiş, salgın tüm toplumsal kurumları ve kesimleri derinden etkilemiştir. Türkiye’de 

11 Mart 2021’de ilk Covid-19 vakasının görülmesinden 12 gün öncesine kadar ana gündem maddesi 

düzensiz göç hareketliliği idi Nitekim Türkiye 28 Şubat 2020 tarihinde Avrupa Birliği’nin üzerine düşen 

sorumlulukları tam anlamıyla yerine getirmediği gerekçesiyle sınır kapılarını Avrupa’ya geçmek isteyen 

mültecilere açma kararı almıştır. Bu kararın ardından binlerce mülteci Avrupa sınırlarına geçmek 

amacıyla sınır kapılarına yönelmiş, Türk yetkililerin paylaştıkları bilgilere göre binlercesi Yunanistan 

tarafına geçiş yapmıştır. Bu durum günlerce an ve an sosyal medyaya yansımış, Türk yetkililer olay 

yerinden önemli açıklamalarda bulunmuşlardır. Ancak Covid-19 salgının başlamasıyla birlikte Türkiye 

sınır kapılarını bir süre sonra tekrar kapatmış, salgın ana gündem halini almış ve zamandan bu yana 

düzensiz göçmen sayısında belirgin bir azalış yaşanmaya başlamıştır. 

 

Bu çalışma kapsamında Covid-19 döneminde Türkiye’ye ve Türkiye’den Avrupa’ya yönelen düzensiz 

göç hareketlerinin seyri ele alınmaktadır. Bu kapsamda Covid-19 salgın döneminde Ortadoğu’dan 

Türkiye’ye, Türkiye’den Avrupa’ya yönelen düzensiz göç ve mülteci akınının Covid-19 salgın 

döneminde nasıl etkilendiğinin ilgili araştırmalar, haberler ve istatistikler ile derlenmesi 

amaçlanmaktadır. 

 

1. Düzensiz Göç Literatürüne İlişkin Temel Kavramlar 

En genel tanımıyla göç; yapısı, mesafesi ve nedeni ne olursa olsun insanların geçici veya kalıcı bir 

şekilde yer değiştirdiği nüfus hareketleridir. İnsanlar, tarih boyunca çeşitli sebeplerle göç etmişler ve 

etmeye de devam etmektedir. Bu durum göç hareketlerini önemli kılmakta ve her boyutuyla 

değerlendirilmesi gereken bir alana taşımaktadır. Esas itibariyle öznesi insan olan ve bünyesinde 

kapsamlı konuları barındıran göç olgusu, üzerinde durulması gereken hassas bir alanda yer almaktadır. 

Göç; nedenlerine, türlerine, hacmine, süresine bağlı olarak çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır. Göçler, 

hedef yerine bağlı olarak ulusal ve uluslararası, gerçekleşme nedenine bağlı olarak iradi ve gayri iradi, 

yasal durumuna bağlı olarak düzenli ve düzensiz göçler olarak gerçekleşmektedir. Hacmine bağlı olarak 

göçler bireysel veya kitlesel olarak meydana gelmektedir (Özgüler, Erdoğan ve Demirkaya, 2018: 3). 

 

1970’li yılların ortalarından itibaren gelişim gösteren neo-liberal politikalar ve küreselleşme hareketleri 

ile birlikte, uluslararası göçler, kilit bir rol almaya başlamıştır. Bölgeler arası artan eşitsizlikler, sosyal, 

ekonomik, siyasal, demografik sıkıntılar, savaşlar, iç çatışmalar ve istikrarsızlıklar milyonlarca insanın 

bulundukları yerleri zorunlu sebeplerle terk etmelerine ve başka ülkelere sığınmalarına neden 

olmaktadır (Castles ve Miller, 2008: 3-7). Zorunlu sebeplere bağlı olarak yaşanan göçler genellikle 

kitlesel ve düzensiz bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Düzensiz göç, transit veya nihai hedef olan bir ülkeye 

yasadışı yollardan giriş yapılması, çıkılması veya vizenin sona ermesine rağmen yasadışı yollarla 

kalınması anlamına gelmektedir. Kitlesel göçler ise zorunlu sebeplere bağlı olarak ani bir şekilde çok 

sayıda insanın ülke içerisinde veya ülke dışına doğru göç etmesi halinde meydana gelmektedir.2 

 

Bir ülkeden bir diğer ülkeye yönelik göç hareketlerinde terk edilen, yani göçü veren ülke “menşe” ülke; 

gidilmek/varılmak istenen ülke “hedef ülke” olarak adlandırılmaktadır. Ancak göç hareketliliği her 

zaman iki komşu ülke arasında gerçekleşmemekte, hedef ülkeye varma noktasında ülke veya ülkeler 

 
2 İOM. Göç Terimleri Sözlüğü. https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml31_turkish_2ndedition.pdf Erişim 

Tarihi: 13.08.2021. 



IV. INTERNATIONAL  

COVID-19 AND CURRENT ISSUES CONGRESS 
AUGUST 7-8, 2021 

 

Proceedings Book 244 https://www.multidisciplinarycovidcongress.com/ 

 

geçilmesi gerekebilmektedir. Hedef ülkeye varmak için geçilen bu ülkelere uluslararası göç 

literatüründe “transit ülke” adı verilmektedir (Özgüler, Erdoğan ve Demirkaya, 2017: 17). 

Günümüzde milyonlarca insan, zorunlu sebeplere bağlı olarak kendi ülkelerinde barınamamakta, başka 

ülkelere sığınmakta ve yaşamlarını kendilerine tanınana farklı hukuksal statüler ve haklar ile 

geçirmektedir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin verilerine göre 2021 yılı itibariyle 

Dünya genelinde yaklaşık 82,4 milyon insan zorla yerinden edilmiştir. Bu rakamın yaklaşık 26,4 

milyonunun 18 yaş altı çocuk nüfusun oluşturduğu tahmin edilmektedir.3 Dünya’nın farklı yerlerinde 

yaşanan insani krizler ve doğal afetler bu rakamın her geçen gün artmasına neden olmaktadır. 

 

2. Son Yıllarda Türkiye’ye Yönelen Düzensiz Göç Hareketleri 

Türkiye bulunduğu jeopolitik konumu nedeniyle uzun yıllardan beri düzensiz göç hareketliliğinin 

görüldüğü ülkelerden biridir. Türkiye coğrafi konumu bakımından gelişmiş Batılı ülkeler ile göç 

hareketlerinin kaynağı olan Suriye, Irak, Afganistan ve diğer bazı ülkeler arasında doğal bir köprü 

konumundadır. Bu konumu Türkiye’yi güneyden kuzeye ve doğudan batıya göç edenler açısından hem 

bir geçiş güzergâhı hem de durak yeri haline getirmektedir (Akın ve Bozbaş, 2020: 48; Alakuş ve Uzan, 

2020: 94).  

 

Türkiye’ye yönelen düzensiz göç hareketlerini şekillendiren ana etkenler çevre ülkelerde görülen sosyal, 

ekonomik, siyasal istikrarsızlıklar, iç çatışmalar, savaşlar ve yoksulluk sorunudur. 1979 yılında 

Afganistan’ın işgal edilmesi, aynı dönemlerde İran’da rejim değişikliğine gidilmesi, 1984-1989 yılları 

arasında Bulgaristan’da yaşayan Müslüman Türklere yönelik ırkçı muameleler, 1988-1991 yılları 

arasında Irak-İran savaşı, 1990’lı yıllarda Sovyetler Birliği’nin dağılması, 2010 yılından itibaren “Arap 

Baharı” olarak isimlendirilen halk hareketlerinin ortaya çıkması ve son olarak 2011 yılında başlayan ve 

günümüze kadar devam eden Suriye iç savaşı Türkiye’ye bu bölgelerden yoğun olarak kitlesel göç 

yaşanmasına neden olmuştur (Şişman ve Balun, 2020: 63; Ceylan ve Uslu, 2019: 200-204). Nitekim 

Türkiye, 1979’da yaşanan İran İslam Devrimi sonrasında bir milyon, 1989’da Bulgaristan’dan 345 bin, 

1988 yılında Kuzey Irak'ta yaşanan Halepçe katliamı sonrası 51.542, 1991 yılındaki Körfez Savaşı 

sonrasında 467.489, 1992-1998 arasında Bosna’dan 20 bin, 1999’da Kosova’dan 17 bin 746, 2001’de 

Makedon’dan 10 bin 500 ve son olarak 2011’den günümüze kadar süren zaman diliminde ise Suriye’den 

yaklaşık 4 milyon insana ev sahipliği yapmıştır (GİGM, 2021; Aslantürk, 2020: 184). 

 

Türkiye’ye yönelik düzensiz göç hareketleri her geçen gün devam etmektedir. Ülkelerinde çeşitli 

sebeplerle barınamayan insanlar, daha iyi bir hayat umuduyla yollara düşmekte, zorlu yol koşullarını 

aşarak Türkiye’ye varmaktadır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün paylaşmış olduğu istatistiki verilere 

göre Türkiye’de kayıtlara geçen düzensiz göçmen sayısının seyri aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. 

Şekil 1. Yıllara Göre Yakalanan Düzensiz Göçmen Sayısı 

 
3 UNHCR. Figures at a Glance. https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html Erişim Tarihi: 13.08.2021. 
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Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (29.07.2021 tarihi itibariyle) 

 

İstatistiki verilere göre Türkiye’ye yönelik düzensiz göç girişleri 2014 yılından itibaren belirgin bir 

şekilde artış göstermeye başlamış, 2019 yılında en fazla düzensiz göçmen girişi yaşanmış, 2020 yılından 

ani bir şekilde azalışa geçmiştir. 29.07.2021 tarihi itibariyle yayımlanan istatistiki verilere göre 2021 

yılında yakalanan 72,879 düzensiz göçmenin uyruk dağılımı aşağıdaki tabloda paylaşılmaktadır. 

Tablo 1. Yakalanan Düzensiz Göçmenler (İlk On Uyruk) 

 
Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (29.07.2021 tarihi itibariyle) 

 

Türkiye’ye yönelen düzensiz göç hareketlerine bakıldığında özellikle Afganistan’dan ve Suriye’den 

yoğun bir şekilde düzensiz göçün yaşandığı görülmektedir. 2011’in Nisan ayında Suriye’de başlayan iç 

savaşın ardından UNHCR’nin Ağustos 2019 verilerine göre yaklaşık 5,6 milyon insan zorla yerinden 
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edilmiştir ve yaşamlarını başka ülkelerde mülteci olarak geçirmektedir. Türkiye, yaklaşık 3,6 milyon 

Suriyeli nüfus ile dünyada en fazla Suriyeli mülteciyi barındıran ülkedir. 2 milyon Suriyeli sırasıyla 

Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır gibi çevre ülkelerde barınmaktadır. Geri kalan 1 milyon Suriyeli ise 

Avrupa, Kanada ve ABD gibi Batılı ülkelere sığınma başvurusunda bulunmuşlardır (Erdoğan, 2019: 2). 

 

Suriye krizinin ardından Türkiye yoğun bir şekilde düzensiz göçle karşı karşıya kalmıştır. Türkiye, 2011 

Suriye krizinin ardından “Açık Kapı” politikasını benimsemiştir. Bu politika ile Türkiye, ülkelerinde 

haksız muamelelere maruz kalan ve can güvenliği tehlikede olan milyonlarca Suriyeliyi koruma altına 

almış ve gerekli insani yardımı sağlamıştır. Suriye’den Türkiye’ye çok kısa sürede milyonlarca insanın 

yapmış olduğu göç büyüklük ve zaman açısından tarihte eşine az rastlanılan göç dalgılarından birisidir. 

Kitlesel ve ani göçler, ülkeler açısından önemli ekonomik, sosyal, siyasi, hukuki vb. etkiler ve sorunlar 

yaratmaktadır (Aydemir ve Şahin, 2018: 127). 

 

Türkiye’nin jeopolitik konumu, uzun yıllardan beri düzensiz göç hareketlerinin Türkiye’ye yönelmesine 

neden olmaktadır. Özellikle 2011 Suriye Krizinin ardından yaşanan düzensiz göç hareketleri sonrası 

Türkiye’de, göç yönetişimine ilişkin ihtiyaçları karşılamak amacıyla kamusal alanda yeni birimler 

oluşturulmuş ve yeni stratejiler geliştirilmeye başlanmıştır. Nisan 2013’te Yabancılar ve Uluslararası 

Koruma Kanunu (YUKK)’un kabul edilmesi, YUKK’un 103. maddesiyle İç İşleri Bakanlığı’na bağlı 

olan bir Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM)’nün kurulması bu anlamda önemli gelişmelerdir. Bu 

uygulamalar ile Türkiye’de, uluslararası ve Avrupa standartlarıyla aynı doğrultuda olan bir yönetişim 

sisteminin oluşturulması amaçlanmış ve göç uygulamaları tek bir çatı altında toplanmıştır. YUKK’un 

kabulünün ardından Ekim 2014’te Geçici Koruma Yönetmeliği (GKY) kabul edilmiş, Suriyelilere 

yönetmelik kapsamında geçici koruma statüsü tanınmış ve GİGM tarafından geçici koruma 

kapsamındaki kişilere bir kimlik belgesi ve yabancı kimlik numarası verilmiştir (Özçürümez ve İçduygu, 

2020: 3-5). 

 

Suriyelilere geçici koruma statüsünün verilmesinin nedeni Türkiye’nin 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki 

Statüsüne İlişkin Sözleşme (Cenevre Sözleşmesi)’sine coğrafi olarak alan çekincesi koymasıdır. Bu 

kapsamda Türkiye sadece Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar sebebiyle Türkiye’ye gelenlere 

mülteci statüsü tanımakta Avrupa dışından gelen yabancı uyruklu kişilere farklı statüler tanımaktadır 

(Özgüler, Erdoğan ve Demirkaya, 2018: 10-11). Bu kapsamda Suriyeliler geçici koruma statüsünde 

değerlendirilmektedir. Geçici Koruma Statüsü, kitlesel akınlarla toplu ya da bireysel olarak Türkiye 

sınırlarına gelen, ancak uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınamayanlara 

tanınan bir statüdür (YUKK, 2013: madde 91; Geçici Koruma Yönetmeliği, 2014: madde 1). Ancak 

geçen 10 yıllık süreç, geçicilik tartışmalarının yerini kalıcılık tartışmalarına bırakmasına neden 

olmuştur. Nitekim Erdoğan,  2019 yılında yapmış olduğu bir saha araştırmasında Suriyelilerin %60’ının 

kendileri ve aileleri için Türkiye’de bir gelecek olduğuna inandıklarını, %78,3’nün de Türkiye’den 

vatandaşlık talep ettiğini ortaya koymaktadır (Erdoğan, 2019: 19). 

 

Türkiye’ye yönelik en yoğun düzensiz göç hareketinin yaşandığı bir diğer ülke Afganistan’dır. Göç, 

Afganistan tarihinde istikrarlı olarak devam etmekte olan olgulardan biridir. Bu özelliği ile Afganistan 

bugün dünyanın ana mülteci kaynağı ülkelerinden biri olarak yerini hâlâ korumaktadır. Değişen tek şey 

sıralamadaki birinciliğini Suriye’ye devredip, ikinci sıraya geçmesi olmuştur. Afganistan’da uzun 

yıllardır devam eden savaş, iç çatışma, terör, ekonomik istikrarsızlıklar milyonlarca insanın başka 

ülkelere göç etmesine neden olmaktadır. Afgan halkı uzun yıllar Pakistan ve İran’a göç etmiştir 

(Yıldırım, 2018: 131-133). Günümüzde ise rotalarını Türkiye’ye ve Avrupa’ya çevirmişlerdir. Türkiye, 

hem iç savaş ve terör faaliyetlerinin yaşandığı dönemlerde, hem de ABD ve Sovyetler Birliği gibi büyük 
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güçlerin müdahalelerinin gerçekleştiği dönemlerde Afgan göçmenlerin en çok göç ettiği ülkelerdendir 

ve bu göç dalgası bugünde çeşitli sebeplerle devam etmektedir (Cankara ve Çerez, 2020: 458). Birleşmiş 

Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) 2020 İstatistiki Raporuna göre Türkiye’de kayıtlı 

116.400 Afgan uyruklu uluslararası koruma statüsünde düzensiz göçmen bulunmaktadır (UNHCR, 

2020). ABD başkanı Joe Biden’in Nisan 2021 tarihinde ABD ve NATO askerlerinin 11 Eylül 2021 

tarihinden itibaren Afganistan’dan çekileceğini açıklamasının4 ardından Afganistan’dan düzensiz 

göçlerin arttığı gözlemlenmektedir. Ülkede yaşanabilecek olası iç çatışmalardan ve Taliban baskısından 

dolayı İran üzerinden Türkiye’ye ve Avrupa’ya doğru göçün artış eğiliminde olduğu haber 

kaynaklarında paylaşılmaktadır.5 Nitekim Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin "Afganistan'dan 

10 milyondan fazla kişi göç etmek zorunda kalabilir"6 yönündeki açıklaması bu savı destekler 

niteliktedir. 

 

Düzensiz göçmenlerin Türkiye’ye giriş yapmak için en yoğun kullandıkları güzergâhlar ele alındığında 

Doğu’da Ağrı,  Hakkâri, Hatay (Yayladağı), Iğdır ve Van (Muradiye, Gevaş) illeri ön plana çıkmaktadır. 

Türkiye’ye yönelik düzensiz göç hareketlerinin niteliğine bakıldığında temel olarak iki şekilde ayrım 

yapılabilir. Birincisi hedef ülke olarak Türkiye’ye gelerek kayıt dışı sektörlerde çalışanlar ve para 

biriktirip ülkelerine tekrar dönen kişiler, ikinci olarak ise Türkiye’yi transit güzergâh olarak kullanıp 

göçmen kaçakçıları aracılığıyla Avrupa’ya varmak isteyen kişiler olarak tanımlanabilir. Avrupa 

Birliği’ne üye ülkelerin düzensiz göç hareketlerine karşı sınır güvenliklerini arttırmaları ve göçü 

güvenlik meselesi olarak ele almaları ile birlikte katı göç politikaları hayata geçirilmeye başlanmıştır 

(Karataş ve Ayyıldız, 2021: 489). Alınan tüm önlemlere rağmen gerek Türkiye’ye gerek Avrupa’ya 

doğru göç akışı devam etmektedir. 

 

2. Son Yıllarda Türkiye Üzerinden Avrupa’ya Yönelen Düzensiz Göç Hareketleri 

Avrupa uzun yıllardan beri Afrika, Ortadoğu ve Asya ülkelerinden göç etmek isteyenler açısından hedef 

konumundadır. Akdeniz’i geçerek AB sınırlarına ulaşan düzensiz göçmenler, İspanya, İtalya ve 

Yunanistan üzerinden diğer ülkelere geçmeye çalışmaktadırlar. Suriye’de başlayan iç savaş sonrasında 

AB’ye yönelik düzensiz göç krizi iyice artmıştır. Özellikle 2014 yılından itibaren Türkiye’den AB’ye 

düzensiz göç artmış 2015 yılında Avrupa’ya ulaşan düzensiz göçmenlerin sayısı 1 milyon kişiyi 

geçmiştir. Bunların yarıya yakınını Suriyeliler oluşturmaktadır. Avrupa’ya gelen göçmenlerin diğer 

kaynak ülkelerini ise Afganistan, Pakistan, Irak, Eritre, Nijerya, Somali gibi ülkeler oluşturmaktadır 

(Adıgüzel, 2019: 156). 

 

Avrupa uzun yıllardan beri göçmenler açısından çekim ve cazibe merkezi konumunda bulunmaktadır. 

Ülkelerinde çeşitli nedenlerle barınamayan ve daha iyi yaşam koşullarına kavuşmak isteyen ancak hedef 

ülkeye yasal yollarla ulaşamayan binlerce insan bu ülkelere yasadışı yollardan girmeye çalışmaktadır. 

Birçok ülkenin yasal mevzuatında suç olarak nitelendirilen göçmen kaçakçılığı insanların başvurduğu 

yöntemlerden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Göçmen Kaçakçılığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk 

Ceza Kanunu'nun 79'ncu maddesine göre "doğrudan, doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde 

etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan bir yabancının ülkeye sokulmasına veya ülkede kalmasına 

imkân sağlanması ile birlikte Türk vatandaşlarının ya da yabancıların yurt dışına çıkmasına imkân 

 
4 BBC. Biden: ABD'nin Afganistan'daki askeri misyonu 31 Ağustos'ta sona erecek. 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-57768853 Erişim Tarihi: 11.08.2021. 
5 BBC. Afgan göçmenler anlatıyor: Türkiye'ye neden ve nasıl geliyorlar? Ne istiyorlar? 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-57890844 Erişim Tarihi: 11.08.2021. 
6 Haber Global. Afgan göçmenler: 'Hayalet bir yaşam... https://haberglobal.com.tr/gundem/afgan-gocmenler-

hayalet-bir-yasam-121702 Erişim Tarihi: 11.08.2021. 
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sağlanması" şekilleri olarak tanımlanmaktadır. Kanun’da göçmen kaçakçılığının bir suç olduğu ve bu 

suçu işleyenlerin, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılacağına hükmedilmiştir (Türk Ceza Kanunu, 2004: md. 79). Dolayısıyla göçmen kaçakçılığı, 

mücadele edilen ve önlenmeye çalışılan bir sorun olarak önem taşımaktadır. 

 

Özellikle Suriye Krizi sonrasında göçmen kaçakçılığının ülkemizde artışa geçtiği görülmektedir. 

Türkiye’nin 2011 yılında karşılaştığı bu büyük göç dalgasıyla Avrupa Birliği 2014 yılından itibaren 

yoğun bir şekilde karşılaşmaya başlamıştır. Özellikle 2015’ten günümüze binlerce insan daha iyi hayat 

umuduyla Ege kıyılarından Yunan adalarına doğru şişme botlarla hareket etmektedir. Bu tehlikeli 

yolculuk kimi zaman karaya varmadan kötü bir şekilde sonlanmakta, mülteciler denizde hayatını 

kaybetmektedir. Kimisi ise sahil güvenlik ekiplerine yakalanarak geri gönderilmektedir. Avrupa Birliği 

bu yoğun göç dalgasını tehdit ve güvenlik sorunu olarak algılamakta ve her geçen gün daha katı göçmen 

ve sınır politikalarını hayata geçirmektedir. Buna rağmen Türkiye üzerinden Avrupa’ya düzensiz göç 

akışı sürmektedir. 

 

Düzensiz göçmenlerin Türkiye’den çıkış yapmak için en yoğun kullandıkları güzergâhlar batıda Aydın 

(Didim Adası), Balıkesir (Edremit, Ayvalık), Çanakkale (Ayvacık, Küçükkuyu), Edirne, İstanbul 

(Uzunköprü Meriç, İpsala, Bosnaköy), İzmir (Aliağa, Çeşme, Menemen, Menderes; Seferihisar), Muğla 

(Bodrum) gibi batı şeridi illeridir. İstanbul şehri denizle olan bağlantısı ve geçiş güzergâhında yer alması 

nedeniyle düzensiz göçmenlerin Türkiye’de en fazla tercih ettiği şehir olarak öne çıkmaktadır. Bu 

bağlamda Türkiye’nin doğu yakası odaklı düzensiz göç girişlerinin batıda Avrupa’ya yönlenmesi 

Türkiye’yi transit ülke konumunda cazip kılmaktadır (Karataş ve Ayyıldız, 2021: 489). 

Son 5 yılda yasadışı yollarla Ege ve Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışan yaklaşık 238 bin 

Kişi Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilmiştir. 2015 yılında 91 bin 611, 2016'da 37 bin 

130, 2017'de 21 bin 937, 2018'de 26 bin 678 düzensiz göçmen yakalanmıştır. 2019’da ise 2015’ten sonra 

en yüksek rakam kayıtlara geçmiş 60 bin 802 kişi ekipler tarafından yakalanmıştır.7 Sahil Güvenlik 

Komutanlığı’nın istatistiki verilerine göre denizlerde yakalanan toplam düzensiz göçmen sayısı 2020 

yılında 14 bin 081, 2021 yılının Ağustos ayına kadar 9 bin 084 kişi olarak açıklanmıştır.8  

Son on yılda Türkiye'de 35 bin göçmen kaçakçısı yakalanmıştır. 2010’da yakalanan göçmen kaçakçısı 

sayısı 1711 iken 2019’da 8 bin 996 rekor seviyeye çıkmış, bu rakam 2020’de 4 bin 282, 2021’de 

(12.08.2021 tarihi itibariyle) 3 bin 988 kişi olarak tespit edilmiştir.9 Ülkelerindeki zorlu yaşam koşulları 

savaş, açlık ve hastalık sebebi ile yaşadıkları bölgeyi terk edip daha iyi bir gelecek için Akdeniz 

üzerinden Avrupa’ya ulaşmak isteyen binlerce insan yaşamlarını riske atarak bu zorlu yolculuğa 

çıkmaktadır. 2014 yılından bu yana Akdeniz’i kullanarak Avrupa’ya göç etmek isteyen 20 binden fazla 

göçmen boğularak hayatını kaybetmiştir. 2014 yılında 3.166 kişi, 2015 yılında 3.794, 2016 yılında 

4.329,  2017 yılında 3.003, 2018 yılında 2.117, 2019 yılında 1.336, 2020 yılında 1.160 kişi, 2021 yılında 

(7 Haziran 2021 tarihi itibariyle) ise 1.453 kişi denizlerde hayatını kaybetmiştir.10 

 

 
7 Anadolu Ajansı. Denizlerde son 5 yılda 238 bin düzensiz göçmen yakalandı. 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/denizlerde-son-5-yilda-238-bin-duzensiz-gocmen-yakalandi/1689937 Erişim 

Tarihi: 12.08.2021. 
8 Sahil Güvenlik Komutanlığı. Düzensiz Göç İstatistikleri. https://www.sg.gov.tr/duzensiz-goc-istatistikleri 

Erişim Tarihi: 13.08.2021. 
9 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. Yıllara Göre Göçmen Kaçakçılığı. https://www.goc.gov.tr/duzensiz-goc-

istatistikler Erişim Tarihi: 11.08.2021. 
10 Mülteciler Derneği. Son Yıllarda Akdeniz’de Ölen Göçmen Sayısı. https://multeciler.org.tr/son-yillarda-

akdenizde-olen-gocmen-sayisi/ Erişim Tarihi: 13.08.2021. 
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Yaşanan bu düzensiz göç hareketleri uzun zamandır hem Avrupa Birliği’nin hem de Türkiye’nin ana 

gündem maddelerinden biridir. Sorunun iki tarafı da yakından ilgilendirmesi düzensiz göçle mücadele 

edilmesi konusunda ortak hareket edilmesi ve ortak çözümler geliştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu 

gereklilikle, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 29 Kasım 2015 yılında “Ortak Göç Eylem Planı” hayata 

geçirilmiş ve düzensiz göç sorununa ilişkin çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu 

toplantılardan biri olan 18 Mart 2016 tarihli Türkiye - AB Zirvesi sonrası her iki tarafında göç 

politikalarını etkileyecek önemli kararlar alınmıştır. 18 Mart Göç Mutabakatı olarak adlandırılan zirve 

bildirisinde düzensiz göçle mücadele edilmesi, ulusal sınır güvenliklerinin arttırılması, geri kabul 

anlaşması, Türkiye’nin AB üyeliği ve Suriyelilerin sosyal uyumlarına yönelik önemli maddeler 

içermektedir. Anlaşma maddeleri incelendiğinde özellikle Avrupa’ya yönelik düzensiz göç 

hareketleriyle mücadele edilmesi ve can kayıplarının önlenmesine yönelik önemli kararların alındığı 

görülmektedir. Avrupa sayıları binleri bulan bu yoğun göç dalgasını kendisi için tehdit olarak görmüş 

ve önlem almak istemiştir. Bu kapsamda Türkiye’nin yeni göç dalgalarına yönelik tüm tedbirleri alması 

gerekirse komşu ülkelerle işbirliği yapması kararlaştırılmıştır. Bununla birlikte Türkiye’nin göçmen 

yükünü hafifletmek amacıyla bir dizi uygulamanın hayata geçirilmesi planlanmıştır. Buna göre 

Türkiye’den belli bir sayıda Suriyeli mültecinin AB ülkelerine yeniden yerleştirilmesi ve Türkiye’nin 

maddi olarak desteklenmesi amaçlanmıştır. Yeniden yerleştirme kapsamında 20 Mart 2016 tarihi 

itibarıyla Türkiye'den Yunan adalarına geçen tüm yeni düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye iade edilmesi, 

bunun karşılığında Türkiye’ye iade edilecek her bir düzensiz göçmen için Türkiye’den bir Suriyelinin 

alınması kararlaştırılmıştır. Birebir formülü olarak da adlandırılan bu yeniden yerleştirme kapsamında, 

Türkiye’den Avrupa’ya geçmek için daha önce yasal olmayan yollara başvurmamış ve BM Kırılganlık 

Kriterlerine uygun bir Suriyelinin kabul edileceği hükme bağlanmıştır. Bu kriterler, engelli, bakıma ve 

tedaviye muhtaç kişiler ile risk altındaki kadın ve kız çocukları gibi gruplara öncelik vermektedir. 

Anlaşma ile BM kriterlerine uygun olarak 72.000 kişinin yeniden yerleştirilmesi planlanmıştır. Maddi 

destek kapsamında, toplamda 6 milyar avroluk bir fonun devreye sokulması ve Türkiye’deki 

Suriyelilerin yaşamlarını iyileştirecek projelerin desteklenmesi kararlaştırılmıştır. Diğer düzenlemeler 

ise Türkiye ile AB arasındaki ikili ilişkileri düzenlemeye yöneliktir. Bu kapsamda Türk vatandaşlarına 

AB ülkeleri için vize muafiyeti getirilmesi kararı alınmış, Türkiye-AB tam üyelik müzakerelerinin 

canlandırılması ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi kararlaştırılmıştır. Bu anlaşma ile düzensiz göç 

konusunda karşılıklı mücadele edilmesi amaçlanmış olsa da zaman zaman taraflar arasında anlaşma 

maddelerine yeteri kadar uyulmadığı konusunda tansiyon yükselmektedir. Nitekim Türkiye, 11 Mart 

2021’de ilk Covid-19 vakasının görülmesinden 12 gün önce 28 Şubat 2020 tarihinde Avrupa Birliği’nin 

üzerine düşen sorumlulukları tam anlamıyla yerine getirmediği gerekçesiyle sınır kapılarını Avrupa’ya 

geçmek isteyen mültecilere açma kararı almıştır. Bu kararın ardından binlerce mülteci Avrupa sınırlarına 

geçmek amacıyla sınır kapılarına yönelmiş, Türk yetkililerin paylaştıkları bilgilere göre binlercesi 

Yunanistan tarafına geçiş yapmıştır. Ancak Covid-19 salgının başlamasıyla birlikte Türkiye sınır 

kapılarını bir süre sonra tekrar kapatmış, o zamandan bu yana düzensiz göçmen sayısında belirgin bir 

azalış yaşanmaya başlamıştır. 

 

3. Covid-19 Döneminde Türkiye’ye ve Türkiye’den Avrupa’ya Yönelen Düzensiz Göç Hareketleri 

Covid-19 (Koronavirüs Hastalığı) salgını, ilk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan Eyaleti’nde ortaya 

çıkmış ve kısa sürede tüm dünyaya yayılmıştır. Salgın, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Aynı tarihte, Türkiye’de ilk vaka saptanmıştır.11 Salgın 

başlangıçta bir sağlık sorunu olarak ortaya çıksa da etkileri dalga dalga yayılmakta, sosyal ve ekonomik 

yaşamı da etkilemektedir. Bu durum salgının önemli toplumsal etkiler yaratan geniş ölçekli bir problem 

 
11 T.C. Sağlık Bakanlığı. Pandemi. https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66494/pandemi.html Erişim Tarihi: 

04.08.2021. 
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olarak ele alınması gerektiğini göstermektedir. Dünya genelinde hızla yayılan hastalık karşısında ülkeler 

çeşitli önlemleri hayata geçirmeye başlamış, Covid-19 virüsünün ilk görüldüğü tarihlerden bu yana bir 

taraftan hastalığın yayılımı engellenmeye çalışılırken, bir taraftan da ortaya çıkan sosyal ve ekonomik 

sorunlarla baş edilmeye çalışılmaktadır. Tüm bu süre zarfında yayılımı önlemeye yönelik önlemler ve 

uygulamalar dünya genelinde her ülkenin kendine has stratejileriyle hayata geçirilmiş, öncelikli olarak 

insan hareketliliği önlenmeye çalışılmıştır. Çoğu ülke, sınırlarını kapatmış, zorunlu tecrit ve karantina 

uygulamalarını hayata geçirmiş ve sosyal yaşam sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenlemiştir. 

Salgın dönemlerinde, hastalığın yayılımını azaltacak uygulamaların gerçekleştirilmesinin halk sağlığı 

ve kamu güvenliği açısından zaruri olduğu açıktır. Ancak tüm bu uygulamaların her toplumsal kesimi 

aynı düzeyde etkilemediği ve aynı sonuçlar yaratmadığı da bir gerçektir. Salgın, tüm toplumsal 

kurumları ve grupları etkilemekle birlikte özellikle dezavantajlı kesimlerin kırılganlıklarını daha 

belirgin hale getirmektedir. Bu kesimlerden birini de düzensiz göç hareketinin öznesi konumunda 

bulunan düzensiz göçmenler oluşturmaktadır. 

 

Düzensiz göçmenler ülkelerinde bulunan çeşitli sorunlar nedeniyle göç etmektedir. Kitlesel göçlerde 

insanların en temel hakları olan yaşama haklarının dahi ülkelerinde ihlal edildiği, binlerce, milyonlarca 

insanın daha iyi yaşam koşullarına kavuşmak için yollara düştüğü görülmektedir. Dolayısıyla niteliği 

itibariyle yasal olmayan bu göçlerin Covid-19 döneminde ülkelerce konan yasal prosedürlere ne kadar 

uyabilecekleri veya yasal haklarından ne kadar faydalanabildikleri konusu önem taşımaktadır. Nitekim 

Covid-19 döneminde tüm ülkeler salgının yayılımını önlemeye yönelik ülkeler arası dolaşımı kısıtlamış, 

sınır güvenliklerini arttırmıştır. Normal dönemde dahi yasal süreçlerle seyahati mümkün olmayan 

düzensiz göçmenler açısından salgın koşullarında göç etmek daha da zorlaşmış ve düzensiz göç akışı 

azalmıştır. 

 

Türkiye’de 2019’da 454 bin 662 düzensiz göçmen tespit edilmiş, bu rakam salgının başladığı 2020 yılı 

içerisinde 122 bin 302’ye gerilemiş belirgin bir şekilde azalma olmuştur. 29.07.2020 tarihi itibariyle 

2021 yılı içerisinde tespit edilen düzensiz göçmen sayısı ise 72 bin 879 kişi olarak kayıtlara geçmiştir. 

Salgın, düzensiz göçün seyrini belirgin bir şekilde azaltmış, Türkiye’ye düzensiz göç eden sayısı bu 

dönemler içerisinde azalmıştır.12 Aynı durum Türkiye üzerinden Avrupa’ya yönelen düzensiz göç 

hareketleri için de geçeli olduğu görülmektedir. 2019 yılında Ege ve Akdeniz üzerinden Avrupa’ya 

geçmeye çalışıp Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanan toplam düzensiz göçmen sayısı 60 bin 802 kişidir. 

Bu rakam 2020 yılında 14 bin 081, 2021 yılının Ağustos ayına kadar 9 bin 084 kişi olarak açıklanmıştır. 

İlgili istatistiki veriler Türkiye üzerinden Avrupa’ya yönelen göçlerinde salgının etkisiyle belirgin bir 

şekilde azaldığını göstermektedir.13 

 

Normal dönem içerisinde de yasal kanallarla göç etmeyen düzensiz göçmenlerin salgın döneminde göç 

etme veya etmeme kararları üzerinde nelerin etkili olduğu konusunda yapılmış çalışmalara hâlihazırda 

rastlanılmamıştır. Ancak göç istatistiklerindeki bu belirgin azalışı ortaya koymaktadır. Ülkelerin 

sınırlarının kapatılmasının, her türlü araçla belirli seyahat engellerinin konulmasının, salgın döneminde 

kolluk kuvvetlerince denetimlerin arttırılmasının, sınır güvenliklerinin arttırılmasının, hastalığa bağlı 

risklerin tüm insanlarda endişeleri arttırmasının, sokağa çıkma yasaklarının ve ekonomik sıkıntıların 

yaratış olduğu etkilerin bu konuda etkili olabileceği düşünülmektedir. Düzensiz göç seyrinin zaman 

içerisinde nasıl değişebileceğine dair çeşitli tahminler yapılmaktadır. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 

 
12 T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. Düzensiz Göç. https://www.goc.gov.tr/duzensiz-goc-

istatistikler Erişim Tarihi: 05.08.2021. 
13 Sahil Güvenlik Komutanlığı. Düzensiz Göç. https://www.sg.gov.tr/duzensiz-goc-istatistikleri Erişim Tarihi: 

13.08.2021. 
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Örgütü (OECD), yayımlamış olduğu bir raporda Covid-19’un düzensiz göçü belirgin bir şekilde 

azalttığından söz etmekte ve ekonomilerde yeniden canlanma kaydedilse bile göç hareketlerindeki düşüş 

kolay kolay değişmeyeceğinden söz etmektedir. Koronavirüs salgınından en çok etkilenen kesimlerden 

birinin göçmenler olduğunu belirten Avrupa Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, salgının etkisiyle 

ilk işsiz kalanların göçmenler olduğunu belirtmektedir.14 Karakılıç ve Zırh (2020: 4), Kalkınma 

Atölyesi’nin “Virüs mü Yoksulluk mu: Korona Virüs Salgınının Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri ve 

Onların Çocukları ile Bitkisel Üretimi Olası Etkisi” (2020) raporuna dayanarak küresel salgınının 

göçmenler açısından üç temel duruma yol açtığından söz etmektedir. 

• Geriye Dönüş: Küresel duraklamayla birlikte günlük geçimlik imkânları ve/veya belirli 

hizmetlere erişimi kaybeden göçmenler hâlihazırda coğrafi hareketliliklerini belirli bir dönem 

için tamamlamış olsalar da acil ve güvencesiz bir şekilde tekrar (geriye doğru) hareketliliğe 

başlamak zorunda kaldılar. 

• Arada Kalma: Çeşitli nedenlerle hareket halinde, henüz istikametlerine varmamış olan ya da 

bulundukları yerlerde işleri kaybettikleri için geri dönmek isteyen göçmenlerin sınırların 

kapanmasıyla gelir ve hizmet erişimi olmadan hareketsiz kalmaları ikinci temel durumu 

oluşturuyor. 

• Katmanlı Sıkışma: Göçmenlerin hâlihazırda mülteci olarak bulundukları yerellerde karantina 

uygulamalarıyla birlikte süreç içinde geliştirdikleri (en)formel gelir kaynakları, dayanışma 

ağları ve çeşitli hizmetlere erişimlerinin kısıtlanması nedeniyle içinde bulundukları bekleme 

halinin derinleşmesi son temel durumu oluşturuyor. 

 

SONUÇ 

Düzensiz göç hareketleri özellikle son yıllarda hızla artan ve artmaya da devam edeceği öngörülen 

önemli bir olgudur. Ülkelerin siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkları, yaşanan iç çatışmalar ve savaşlar 

insanların kendi ülkelerine terk etmelerine ve daha iyi yaşam koşulları için gelişmiş ülkelere 

yönelmelerine neden olmaktadır. Bunun sonucunda hedef haline gelen ülkeler daha katı sınır ve göç 

politikaları benimsemekte ve sınır güvenliklerini arttırmaktadır. Ülkeye sınırdan düzenli yollarla 

girişleri kolay olmayan mülteciler ise bu durumda göçmen kaçakçılığı yoluna başvurmakta, hayatları 

pahasına hedef ülkeye varmanın yollarını aramaktadır. Kendi ülkesinde yaşama, barınma, istihdama 

katılma imkânı olmayan insanların, daha iyi yaşam olanaklarına kavuşma arzusuyla yasal olmayan 

yollara başvurduğu, zorlu yol şartlarını göze alıp yaşamları pahasına bu göç yolculuğuna çıktıkları 

görülmektedir. 

 

Türkiye bulunduğu coğrafi konum itibariyle uzun yıllardan beri düzensiz göç hareketliliğin yoğun 

olarak yaşandığı bir ülkedir. 1980’li yıllara kadar transit göç güzergâhı olarak tercih edilen Türkiye 

günümüzde varılmak istenen hedef ülke konumuna gelmiştir. Binlerce insan bu amaçla sınırları aşmakta 

ve Türkiye’ye giriş yapmaktadır. Son yıllarda düzensiz göç bu nedenle hem Türkiye’nin hem de Avrupa 

Birliği’nin ana gündem maddesi halini almıştır. Türkiye’den Avrupa’ya varmak isteyen binlerce insan 

yasadışı yollarla Akdeniz ve Ege üzerinden göçmen kaçakçıları ile irtibata geçerek Avrupa’ya varmak 

istemekte, yaşamları pahasına bu göç yolculuğa çıkmaktadır. Özellikle 2011 Suriye Krizinin ardından 

yoğun bir göç dalgasıyla karşılaşan Türkiye, 2014 yılından itibaren deniz sularında Avrupa’ya göç 

etmeye çalışan binlerce düzensiz göçmenle de mücadele etmeye başlamıştır. 2019’da yaklaşık yarım 

milyona yakın insan Türkiye üzerinden Avrupa’ya varmak isterken sahil güvenlik ekiplerince 

yakalanmıştır. 2020 yılında ise tüm Dünya’da önemli sosyal, ekonomik etkiler yaratan Covid-19 salgını 

 
14 DW Haber. OECD: Korona göçü frenliyor. https://www.dw.com/tr/oecd-korona-

g%C3%B6%C3%A7%C3%BC-frenliyor/a-55321671 Erişim Tarihi: 12.08.2021. 
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baş göstermiştir. Salgın tüm toplumsal kurumları ve grupları etkilemiş, özellikle dezavantajlı kesimlerin 

kırılganlıklarını arttırmaktadır. 

 

İstatistikler, Covid-19 salgın döneminde gerek Türkiye’ye gerek Türkiye’den Avrupa’ya yönelen 

düzensiz göç hareketliliğinin azaldığını ortaya koymaktadır.  Ülkelerin sınırlarının kapatılmasının, her 

türlü araçla belirli seyahat engellerinin konulmasının, salgın döneminde kolluk kuvvetlerince 

denetimlerin arttırılmasının, sınır güvenliklerinin arttırılmasının, hastalığa bağlı risklerin tüm insanlarda 

endişeleri arttırmasının, sokağa çıkma yasaklarının ve ekonomik sıkıntıların yaratış olduğu etkilerin bu 

konuda etkili olabileceği düşünülmektedir. Düzensiz göç seyrinin zaman içerisinde nasıl değişebileceği 

bilinmemekle birlikte çeşitli tahminler yapılmaktadır. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 

yayımlamış olduğu bir raporda Covid-19’un düzensiz göçü belirgin bir şekilde azalttığından söz etmekte 

ve ekonomilerde yeniden canlanma kaydedilse bile göç hareketlerindeki düşüş kolay kolay 

değişmeyeceğinden söz etmektedir. Düzensiz göçlerin gelecek yıllarda devam edeceği beklenmekle 

birlikte seyrinin nasıl olacağı zaman içerisinde değerlendirilebilecektir. Göç alanı oldukça kapsamlı, 

dinamik ve süreğen niteliktedir. İçinde bulunduğumuz göçler çağında bu hareketlilik, içinde bulunduğu 

şartlardan etkilenerek farklı boyutlarda sürmesi beklenmektedir. 
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COVİD 19 PANDEMİSİNDE YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE AİLE 

MERKEZLİ BAKIM 
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ÖZET 

Yenidoğan yoğun bakım üniteleri (YYBÜ) özel bakım gerektiren prematüre ve hasta yenidoğanların 

tıbbi ihtiyaçlarına cevap verebilecek sürekli bakımın verildiği yerlerdir. Ancak YYBÜ’de bebeğin 

yatması nedeniyle aile ve bebek ayrılmak zorunda kalmakta ve hem bebek hem de aile bu durumdan 

olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle YYBÜ’de verilen bakımın amacı yenidoğanın konforunun 

sağlanması, ağrı ve stresin azaltılması, gelişiminin izlenmesi ve aile merkezli bakımın verilmesidir.  

Aile merkezli bakım, bebek/çocuk ve ailenin fiziksel, duygusal, sosyal, entelektüel, kültürel ve spiritüel 

yönleri ile birlikte ele alındığı bütüncül bir bakım yaklaşımıdır. Ancak Covid 19 pandemisi ile 

mücadelede salgının yayılmasına yönelik önlemler YYBÜ de aile merkezli bakım uygulamalarını 

engelleyebilir. Bunun sonucunda zaten yoğun stres yaşayan ailenin stres düzeyi dahada artabilir, aile 

bebek bakımında zorlanabilir, ebeveynlik becerilerinin gelişmesi olumsuz etkilenebilir, emzirmede ve 

aile bebek bağının kurulmasında sorunlar yaşanabilir. Bebek açısından bakıldığında ise bebeğin kilo 

alımı yavaşlayabilir, hastanede yatış süresi uzayabilir ve bu da hastane enfeksiyonu riskini artırabilir. 

Ayrıca ebeveyn varlığı bebeğin stresini azalmak için önemli bir stratejidir. Bebekte yaşanılan strese 

bağlı olarak uzun dönemde bilişsel ve davranışsal sorunlar görülebilir.  

Bu nedenle COVİD 19 pandemisi sürecinde ebeveynleri ve bebekleri güçlendirmeye yönelik stratejiler 

geliştirilmeli, YYBÜ’de çalışan sağlık personeli bu konuda desteklenmeli ve eğitilmelidir. 

 

Anahtar kelimeler: Aile merkezli bakım, Covid 19, Yenidoğan yoğun bakım 

 

FAMILY-CENTERED CARE IN NEWBORN INTENSIVE CARE UNITS IN THE COVID 19 

PANDEMIC 

 

ABSTRACT 

Neonatal intensive care units (NICUs) are places where continuous care is given to meet the medical 

needs of premature and sick newborns who require special care. However, due to the fact that the infant 

is hospitalized in the NICU, the family and the infant have to separate, and both of them are negatively 

affected by this situation. For this reason, the aim of the care given in the NICU is to ensure the comfort 

of the newborn, reduce pain and stress, monitor its development, and provide family-centered care. 

Family-centered care is a holistic care approach that deals with the physical, emotional, social, 

intellectual, cultural, and spiritual aspects of the infant/child and family. However, measures to spread 

the epidemic in the fight against the Covid 19 pandemic may prevent family-centered care practices in 

the NICU. As a result, the stress level of the family, which is already experiencing intense stress, may 

increase, the family may have difficulties in infant care, the development of parenting skills may be 

adversely affected, and problems may occur in breastfeeding and establishing a family-infant bond. 

From the infant's point of view, the infant's weight gain may slow down, the length of stay in the hospital 

may be longer, which may increase the risk of hospital infection. In addition, parental presence is an 

important strategy to reduce the infant's stress. Depending on the stress experienced in the baby, 

cognitive and behavioral problems can be seen in the long term. 

For this reason, strategies should be developed to strengthen parents and infants during the COVID 19 

pandemic, and health personnel working in the NICU should be supported and trained in this regard. 

 

Keywords: Family centered care, Covid 19, Neonatal intensive care 
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GİRİŞ 

Covid 19 pandemisi ile birlikte sağlık sistemleri ve uzmanları tarafından virüsün yayılımını azaltmak 

amacıyla pek çok önlem alındı (Chu et al., 2020). Hastanelerde de bu amaçla pek çok önlem alınmasına 

rağmen bunların hepsi yetişkinlere yönelik ve tek tip, standart önlemlerdi (Jerry et al., 2020). Ancak 

hastanelerde aileler Covid 19 pandemisine yönelik müdahalelerin planlamasına dahil olmadı. Pandemi 

nedeni ile hastane ziyaretlerine kısıtlamalar getirildi. Ailelerin hastalarına erişimi sınırlıydı ve yüz yüze 

değildi. Çoğunlukla hastaların aileleri ile iletişim kurmaları için dijital platformlar kuruldu ve hastalar 

yanlarında aileleri olmadan yaşamlarını kaybetti (Wakam et al., 2020). 

Bu durum pediatri kliniklerinde de farklı değildi. Ne yazık ki çocuk ve yenidoğan kliniklerindeki temel 

olan aile merkezli bakımın önemi dikkate alınamadı (van Veenendaal et al., 2021). Bazı hastanelerde 

yenidoğan ve pediatri klinikleri için istisnalar yapılsa da hastanelerin çoğunluğunda kısıtlamalar 

getirildi.  Pek çok hastane tek ebeveynin bebeği görmesine izin verdi. İzin verilen ebeveynler annelerdi 

ve bu durum babaların uzun süre bebeklerini görememelerine neden oldu.  Bununla birlikte ebeveynin 

bebeği ile geçireceği süre günde 5-15 dakika olarak sınırlandırıldı (Frank, 2020; Mahoney, 2020). 

AİLE MERKEZLİ BAKIM 

Aile merkezli bakım, bebek/çocuk ve ailenin fiziksel, duygusal, sosyal, entelektüel, kültürel ve spiritüel 

yönleri ile birlikte ele alındığı bütüncül bir bakım yaklaşımıdır (Törüner and Büyükgönenç, 2011). Bir 

başka ifadeyle aile merkezli bakım, ailenin bakımın planlanmasında, uygulanmasında ve 

değerlendirilmesinde aktif rol oynaması ve çocuğun bakımında sağlık çalışanları kadar söz sahibi 

olmasıdır (Conk et al., 2018). 

YYBÜ’de Aile Merkezli Bakım Uygulamaları ve Önemi 

Prematüre ve hasta yenidoğanlara özel ve sürekli tıbbi bakımın YYBÜ’de bebeğin yatması nedeniyle 

aile ve bebek ayrılmak zorunda kalmakta ve hem bebek hem de aile bu durumdan olumsuz 

etkilenmektedir. Bu nedenle YYBÜ’de verilen bakımın amacı yenidoğanın konforunun sağlanması, ağrı 

ve stresin azaltılması, gelişiminin izlenmesi ve aile merkezli bakımın verilmesidir. Yenidoğanın 

YYBÜ’ye yatması ile meydana gelen aile ve bebeğin ayrılığı hem bebek hem de aile için travmatik bir 

olaydır. Günümüzde bu travmatik durumu önlemek için yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde, aile 

merkezli bakıma önem verilmektedir (Coughlin, 2014).  

YYBÜde aile merkezli bakım yaklaşımın dört bileşeni vardır, bunlar; saygı, bilgi paylaşımı, ailenin 

bakıma katılımı ve işbirliğidir (Institute for Patient and Family-Centred Care, 2020). Bunun yanısıra 

YYBÜ’de ebeveynleri aktif bir şekilde karşılamak ve yeni doğan bebeklerinin bakımına dahil etmek, 

7/24 ebeveyn varlığını kolaylaştırmak, erken ten tene teması teşvik etmek ve emzirme desteği sağlamak 

aile merkezli uygulamalarındandır (van Veenendaal et al., 2021). 

Yenidoğanda anne yoksunluğu strese neden olan durumlardan biridir. Bebeğin YYBÜ de kalma 

süresinin uzaması stres süresini de arttırmaktadır. Ne yazık ki bebekler uzamış strese karşı oldukça 

dayanıksızdır (Coughlin, 2014). Kronik stres hasta ve prematüre bebeklerin daha fazla enerji 

harcamasına neden olmakta, iyileşme sürecini, büyümesini ve organizasyon yeteneğini olumsuz 

etkilemektedir (Altimer and White, 2014; Gardner et al., 2016). YYBÜ de bebeklerin yaşadığı stres 

uzun dönemde nörogelişimsel bozukluklara neden olabilmektedir (Smith et al., 2011; Gorzilo et al 2015; 

Cong, 2017). YYBÜ’de ebeveynlerin bakıma katılması bebeklerin fizyolojik, nörogelişimsel çıktılarını 

optimum düzeyde tutmak için önerilmektedir (Coughlin, 2014). 
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Yenidoğanın YYBÜ de yatması sadece bebekleri değil ebeveynleri de olumsuz etkilemektedir. Sağlıklı 

bebeklerinin olacağını düşünürken yüksek riskli bir bebeğe sahip olmak ebeveynler için beklenmedik 

bir stres faktörüdür (Eom and Im, 2019). Yapılan çalışmalar bebeği YYBÜ’de yatan ailelerin stres 

düzeyinin yüksek olduğu bildirilmiştir (Akkoyun and Taş Aslan, 2019; Çekin and Turan, 2018; Çelen 

and Taş Aslan, 2017; Holditch, 2015). Oysaki ebeveynlerde yüksek stres düzeyi onların sağlıklı karar 

verme becerilerini ortadan kaldırarak bebeğin bakımına katılımını engellemektedir (Eom and Im, 2019; 

Dunlop et al., 2016; Küçükoğlu, 2015).  

Ebeveynler kuvözdeki bebeğine dokunamadığı, kucağına alamadığı, istedikleri zaman göremediği ve 

bebeklerinin gereksinimlerini karşılayamadıkları için kendilerini engellenmiş hissetmektedirler. 

Ebeveyn ve bebek arasındaki ayrılık ne kadar uzun sürerse, bebeğin aileye adaptasyonu da o derece 

gecikebilir (Obeidat et al., 2009). Ayrıca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bebekler özel bakım 

gerektiren kronik tıbbi durumlar (serebral palsi, görme ve işitme kaybı, öğrenme problemleri vb.) 

açısından risk altındadır (Månsson and Stjernqvist, 2014; Gorzilo et al., 2015). Bu nedenle ebeveyn 

bebek etkileşimi ne kadar erken başlatılırsa bu sürece uyumda o kadar kolay olacaktır (Çakmak and 

Karaçam, 2018; Franklin, 2006). YYBÜ’de yatan bebeğin prematüre ve/veya fiziksel gelişim problemi 

gibi ciddi sağlık sorunlarının olması annelik rolünün benimsenmesini zorlaştırarak anne-bebek 

bağlanmasını güçleştirmektedir (Sullivan et al., 2011). 

YYBÜ’de aile merkezli bakımın faydaları 

Aile merkezli bakımın faydaları aile, bebek ve sağlık personeli açısından 3 grupta incelenmektedir 

Aile açısından YYBÜ’de aile merkezli bakımın faydaları 

Ebeveynler bebeklerin birincil bakım vericileridir. Bu nedenle ebeveynlerin YYBÜ’de aile merkezli 

bakım desteklenmelidir (Coughlin, 2014). Aile merkezli bakım sayesinde ebeveynler kendini işe yarar 

hissetmekte ve bebekle etkileşimin artması ile ebeveyn bebek bağlanma süreci hızlanmakta (Günay and 

Coşkun, 2019; Gooding, 2011), ebeveynlerin anksiyete düzeyleri azalarak problem çözme becerileri 

geliştirmektedir (Çakmak and Karaçam; 2018). Böylece ebeveynlik becerilerinin gelişmesine de olumlu 

katkı sağlanabilmektedir (Altimer and White, 2014; Als, 1982). Aileler ile yapılan bilgi paylaşımı 

ailenin bebeği hakkında daha fazla söz sahibi olmasını ve anksiyete düzeyinin azalmasını sağlar 

(Davidson, 2017).  

Bebek açısından YYBÜ’de aile merkezli bakımın faydaları 

YYBÜ ortamında doğası gereği pek çok stresör bulunmaktadır. Ebeveyn varlığı YYBÜ’de bulunan 

stresörler ile bebeğin baş etme yeteneğini güçlendirmektedir (Flippa et al., 2017). Aile merkezli bakımın 

bebeklerde ağlama, analjezi kullanımı ve stresi azalttığı bildirilmiştir (Özkan and Taş Arslan, 2018; 

Yavaş Çelik, 2018). Aile merkezli bakım verilen bebeklerde beslenme problemleri azalmakta ve kilo 

alımı artmaktadır (Raiskila et al., 2014). 

Sağlık Personeli açısından YYBÜ’de aile merkezli bakımın faydaları 

Aile merkezli bakımın aile ve bebek üzerindeki olumlu etkileri sağlık personelinin bakım ve tedavi 

becerilerini olumlu etkiler, iş doyumu artar, tükenmişlik azalır ve aile ile iletişimi artar (Conk et al., 

2018) 

COVID 19 PANDEMİSİNDEKİ KISITLAMALARIN YYBÜ’DE ETKİLERİ 

YYBÜ Pandemi nedeniyle YYBÜ de aile katılımı ile yapılan kısıtlamalar yıllardır bu konuda yapılmış 

çalışmalara ve bu konuda oluşturulan politika ve prosedürlere aykırıdır (van Veenendaal et al., 2021). 
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Covid 19 pandemisinde yapılan kısıtlamaların etkileri ebeveynler, bebekler, emzirme ve sağlık personeli 

üzerine etkileri olmak üzere 4 başlık altında incelenebilmektedir. 

Ebeveynler üzerine etkileri 

Ebeveynlerin bebeklerine erişimini kısıtlamanın ebeveyn-bebek ayrılığını arttırmakta bu da 

ebeveynlerde stres düzeyini arttırmakta (Bembich et al., 2020) uzun vadede bebeğin gelişimini ve aile 

refahını etkileyen bir durumdur (Erdei and Liu, 2020). Bu ayrılık ebeveyn-bebek bağlanmasını 

güçleştirmektedir. Bununla birlikte ebeveynlere sağlık personeli tarafından verilen destek azalmış ve 

bebek bakımı becerilerini geliştirmede ebeveynler olumsuz etkilenmişlerdir (Muniraman et al., 2020; 

Fan et al., 2020). Kısıtlamaların gelmesi ile birlikte ebeveynlere verilen sosyal destek de azalmıştır. 

Ayrıca kısıtlamalarla birlikte gelen enfeksiyon bulaşmasını engellemek takma zorunluluğu gelen 

maskeler ebeveyn-bebek bağının oluşmasını ve sağlık personelini ile etkileşimini olumsuz 

etkilemektedir (Mahoney et al., 2020). Tüm bunlar ebeveyn ruh sağlığını olumsuz etkileyen 

durumlardır. 

Bebekler üzerine etkileri 

Ebeveyn varlığı bebeğin stresini azaltmak için önemli bir stratejidir (Coughlin, 2014). Kronik stres hasta 

ve prematüre bebeklerin daha fazla enerji harcamasına neden olmaktadır. Bu da bebeğin iyileşme 

sürecini ve gelişimini olumsuz etkilemektedir (Altimer and White, 2014). Bu süreçte ebeveynden 

ayrılığın yenidoğanların üzerine etkisi ile ilgili yapılmış çalışmalar bulunmasa da geçmiş çalışmaların 

sonuçlarına göre tahmin yapılabilir. YYBÜ’de yatan bebeğin aile merkezli bakımdan mahrum kalması 

sonucu bebeğin hastanede yatış süresi uzayabilir veya ebeveynlerin bebek bakım ve emzirme becerileri 

gelişemeyeceği için tekrar hastane yatma riski artar. Bu durumda bebeğin kilo alımında azalmaya ve 

hastane enfeksiyonu gelişimine neden olabilir. 

Emzirme üzerine etkileri 

Kısıtlamaların bir sonucu olan ebeveyn bebek ayrılığı emzirme üzerinde de olumsuz etkilere neden 

olmaktadır. Ebeveyn bebek ayrılığı başarılı emzirme şansını da azaltmaktadır. Yapılan çalışmalarda ten 

tene temas gibi emzirmeyi destekleyen bakım uygulamalarının yapılmadığı, ebeveynlere emzirme ve 

süt sağma konusunda yeterli bilgilendirme yapılmadığı bildirilmiştir (Mahoney et al., 2020; Muniraman 

et al., 2020; Brown and Shenker, 2020). 

Sağlık personeli üzerine etkileri 

YYBÜ’de aile merkezli bakımın verilmesinde sağlık personeli anahtar kişilerdir. Pandemi nedeniyle 

yaşanılan stres ve kaygı, iş yükünün artması, uzun ve zorlu mesai saatleri, getirilen kısıtlamalar, pandemi 

döneminde yaşanılan kayıplar, pandemi nedeniyle sağlık bakımında politika ve rehberlerde değişimler 

sağlık personelinin aile merkezli bakım uygulamalarında engel oluşturabilir (Cena et al., 2021). 

COVID 19 PANDEMISINDE AİLE MERKEZLİ BAKIMA YÖNELİK ÖNERİLER 

van Veenendaal et al. (2021) Uluslararası Aile Entegre Bakım komitesi olarak Covid 19 pandemisinde 

YYBÜ’de aile merkezli bakımın sağlanması, devamı ve sürekliliği için aşağıdaki önerilerde 

bulunmuştur. 

- Eşlerin bebeğin doğumuna katılmaları Covid 19 açısından semptomatik olmadıkça veya 

kendilerini izole etmeleri ya da karantinaya almaları önerilmedikçe desteklenmelidir. 

- Anne COVID 19 pozitif olsa bile birbirlerinden ayrılmamalıdır, özellikle emzirmenin 

başlatıldığı ve geliştirildiği dönemde aynı odada kalmalıdırlar, ten tene bakım uygulanmalıdır. 
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- Her iki ebeveynde semptomatik olmadıkça veya kendilerini izole etmeleri ya da karantinaya 

almaları önerilmedikçe YYBÜ’de veya doğum sonrası kliniklerde bebekleri ile birlikte 

olmalıdırlar. Yazılı ve sözlü checklistlerin birim ya da hastane girişinde personel tarafından 

kullanılması önerilmektedir. 

- Ebeveynlere YYBÜ personeli ile aynı koruyucu önlemler sağlanmalıdır. Aynı zamanda 

ebeveynler isterlerse kendi maskelerini getirebilmelidirler. Ebeveynlerin maskeleri ne zaman ve 

nasıl takacağı, bez maske kullanıyorsa temizliğini nasıl yapacağı, hastanene tarafından temin 

edilmeyen maskeleri nereden satın alabilecekleri konularında bilgi ve eğitime ihtiyaçları vardır. 

- Tüm ebeveynler ve YYBÜ personeli hastane ve ev ortamında el hijyeni ve solunum hijyenine 

yönelik önlemleri sağlamalı ve uygulamalıdırlar. 

- Fiziksel mesafe önlemleri alınmalı, uygulanması mümkün değilse ebeveynlere YYBÜ personeli 

ile aynı enfeksiyon kontrol önlemleri, eğitim ve uyarıları sağlanmalıdır. Varsa, ebeveynler 

personelle aynı şekilde düzenli testlere (PCR veya antijen testi) erişebilmelidir. 

- Ebeveynler vizitlere dahil edilmeli, eğitim ve psikososyal destek de dahil olmak üzere bütüncül 

aile merkezli bakım verilmelidir. 

- Ünite içinde fiziksel mesafenin korunması mümkün değilse, her seferinde bir ebeveyn, zaman 

kısıtlaması olmaksızın bebeklerinin bakımına dahil edilmelidir; bu, ebeveynlerin sırayla hareket 

etmesini sağlar. Zaman kısıtlaması veya aynı haneden tek bir kişi ile sınırlandırılmasının hiçbir 

gerekçesi yoktur. 

- Ebeveynler ve personeller, ebeveyn bekleme odaları ve yenidoğan birimlerinin kabul alanları 

gibi ortak alanlar da dahil olmak üzere YYBÜ’de veya doğum sonrası kliniklerinde fiziksel 

mesafe politikalarına uymalıdır. 

- Ebeveynlerin sürekli maske takması, bebek gelişimini ve ebeveyn-bebek bağını olumsuz 

etkileyebilir. Ayrıca işitme engelli personel ve ebeveynlerin iletişimini engelleyebilir. Bu 

nedenle YYBÜ’lerde bu popülasyon için onaylanmış şeffaf maskelerin kullanımını 

düşünmelidir. Personel ve ebeveynler arasında güvenli bir fiziksel mesafenin korunabileceği 

durumlarda, ebeveynlerin bebeklerine küvöz kenarından yüzlerini örtmeden bakmaları için 

desteklenmelidir. 

- Mümkünse, ebeveynlerin güvenli bir şekilde yemek yiyip dinlenebilecekleri, YYBÜ’de veya 

yakınlarda bebeklerine yakın olacak şekilde ayrılmış alanlar oluşturulmalıdır. 

- Yenidoğan ekipleri, Covid 19 pandemisi sırasında ebeveyn varlığını desteklemek için yüz 

maskeleri, konaklama, yemek, park ve ulaşım dahil olmak üzere ek önlemler sağlamak için her 

türlü çabayı göstermelidir. 

- Görüntülü arama ve uygulamalar ile sağlanan teknolojik destek, YYBÜ’deki ebeveyn varlığının 

yerine kullanılmamalıdır, ancak ebeveynlerin bebekleriyle birlikte olamayacağı zamanlarda 

ebeveyn katılımını ve personelle iletişimi desteklemek için kullanılabilir. 

- Kritik derecede hasta olan veya palyatif veya yaşam sonu bakım alan bebekler için, Covid 19 

pozitif ebeveynler için bile ebeveyn varlığını ve bakıma katılımını sağlamak için mümkün olan 

her şey yapılmalıdır. 

- Aşılar daha erişilebilir hale geldikçe, birincil bakıcılar olarak ebeveynlere, yenidoğan ekibinin 

üyelerine, çapraz bulaşma riskini azaltmak için yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki sağlık 

uzmanlarıyla birlikte aşıya erken erişim sağlanmalıdır.  
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ÖZET 

Covid 19 pandemisi dünya genelinde 4 milyondan fazla ölüme neden olmuştur. Pandeminin 

başlangıcında virüsün yayılma hızını azaltmak için tüm dünya ülkeleri okulların ve iş yerlerinin 

kapatılması, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanması gibi sıkı tedbirler almak zorunda kalmışlardır. 

Bu kısıtlamalar çocuk ve adölesanları oldukça fazla etkilemiştir. Adölesan (ergenlik) dönemi biyolojik, 

psikolojik, zihinsel ve sosyal yönden önemli gelişme ve olgunlaşmanın yer aldığı, çocukluktan 

erişkinliğe geçiş dönemidir. Gelişimsel açıdan hassas ve stresli olan bu dönemde aniden ortaya çıkan ve 

süreci belirsiz olan Covid 19 pandemisinin adölesanlar üzerine etkileri şu başlıklar altında incelebilir; 

psikolojik etkileri, eğitim üzerine etkileri, aile içi ilişkiler üzerine etkileri, sosyal yaşam üzerine etkileri, 

fiziksel sağlık üzerine etkileri. 

Bilinmeyen bir virüsün aniden ortaya çıkarak dünyada hızla yayılması, ağır hastalık ve ölümlere neden 

olması adölesanların korku, kaygı, stres ve depresyon yaşamasına neden olmuştur. Ayrıca pandemi 

döneminde ergenlerde internet, alkol ve madde bağımlılığında artış görülmektedir. Pandemi süresince 

okullar kapatılmış ve uzaktan eğitim uygulamalarına geçilmiş sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiştir. 

Zaman içinde okulların açılması sağlansa da artan vaka ve ölüm sayıları nedeni ile tekrar uzaktan 

eğitime geçilmiş ve kısıtlamalar getirilmiştir. Sokağa çıkma kısıtlamaları ve okulların kapatılması 

nedeniyle arkadaşlarından ve öğretmenlerinden ayrı kalan adölesanların sosyal yaşamları, çevreleri ve 

aktiviteleri kısıtlanmıştır. Tüm bu kısıtlamalarda evde ebeveynleri ile daha fazla zaman geçirmek 

durumunda kalan ebeveyn ve aile arasında çatışmalar yaşanması aile şiddet açısından risk 

oluşturmaktadır. Bununla birlikte yapılan çalışmalarda pandemi süresince ergenlerin beslenme 

alışkanlıklarının değiştiği, fiziksel aktivitelerinin azaldığı, ekran sürelerinin arttığı ve uyku düzenlerinin 

bozulduğu vurgulanmaktadır. Bu durumlar ergenlerin fiziksel sağlıklarını olumsuz etkileyebilmektedir.  

Adölesanların Covid 19 pandemisinin olumsuz etkilerinden korunabilmesi için sağlık çalışanları, aileleri 

ve eğitimciler tarafından uygun şekilde desteklenmesi önerilmektedir.  

 

Anahtar kelimeler: Adölesan, Covid 19, pandemi 

 

THE EFFECTS OF THE COVID 19 PANDEMIC ON ADOLESCENTS 

 

ABSTRACT 

The Covid 19 pandemic has caused more than 4 million deaths worldwide. At the beginning of the 

pandemic, all countries of the world had to take strict measures, such as the closure of schools and 

workplaces, and the implementation of curfews, in order to reduce the spread of the virus. These 

restrictions have greatly affected children and adolescents. Adolescence is the period of transition from 

childhood to adulthood in which important biological, psychological, mental and social development 

and maturation takes place. The effects of the Covid 19 pandemic, which suddenly appeared in this 

developmentally sensitive and stressful period, and whose process is uncertain, on adolescents can be 

examined under the following headings; psychological effects, effects on education, effects on family 

relations, effects on social life, effects on physical health. 

The sudden emergence of an unknown virus and its rapid spread all over the world, causing severe 

illness and death, have caused adolescents to experience fear, anxiety, stress and depression. In addition, 

there is an increase in internet, alcohol and substance addiction in adolescents during the pandemic 

period. During the pandemic, schools were closed and curfews were imposed on distance education 

applications. Although schools were opened in time, due to the increasing number of cases and deaths, 

distance education was started again and restrictions were imposed. The social life, environment and 

activities of the adolescents who are separated from their friends and teachers due to the curfews and 
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the closure of schools are restricted. In all these restrictions, conflicts between parents and family, who 

have to spend more time with their parents at home, pose a risk in terms of family violence. In addition, 

studies have emphasized that during the pandemic, adolescents' eating habits have changed, their 

physical activities have decreased, their screen time has increased and their sleep patterns have been 

disturbed. These situations can adversely affect the physical health of adolescents. 

It is recommended that adolescents be properly supported by healthcare professionals, their families and 

educators in order to protect them from the negative effects of the Covid 19 pandemic. 

 

Keywords: Adolescent, Covid 19, pandemic 

 

GİRİŞ 

2019 yılında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid 19’un hızlı yayılımı ve yıkıcı etkileri nedeniyle, 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 12 Mart 2020’de pandemi ilan etmiştir (WHO, 2020a). Halen devam eden 

Covid 19 pandemisi dünya genelinde 4 milyondan fazla ölüme neden olmuştur (WHO Coronavirus 

(COVID-19) Dashboard, 2021).  

Pandeminin başlangıcında virüsün yayılma hızını azaltmak için tüm dünya ülkeleri okulların ve iş 

yerlerinin kapatılması, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanması gibi sıkı tedbirler almak zorunda 

kalmışlardır. Bu kısıtlamalar çocuk ve adölesanları oldukça fazla etkilemiştir (Jefsen et al., 2020). Bu 

dönemde okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesi ve online eğitime geçiş, arkadaşlardan uzak kalmak 

ve evde kalmaya zorlanmak adölesanların duygusal ve sosyal gelişimlerini etkilemiştir (Green et al., 

2021). Bu durum medyada da geniş yer almış ve “kayıp nesil olarak” başlıklar atılarak konuya dikkat 

çekilmiştir (Hafstad and Augusti, 2021). Bu nedenle bu makalede pandemi sürecinin adölesanlar üzerine 

etkisi incelenmiştir. 

ADÖLESAN DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 

Adölesan (ergenlik) dönemi biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal yönden önemli gelişme ve 

olgunlaşmanın yer aldığı, çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir (Yiğit and Üğücü, 2020). DSÖ 10-

19 yaşlar arasını Adölesan dönem, 15-24 yaşlar arasını ise Gençlik dönemi olarak isimlendirmiştir 

(WHO, 2020b). Dünya nüfusunun altıda biri adölesan yaş grubudur (WHO, 2020c). Türkiye’de 2020 

TÜİK verilerine göre adölesan nüfusu 12 milyonun üstündedir ve nüfusun yüzde 15’ini oluşturmaktadır 

(TÜİK, 2021). 

Adölesan dönem gelişim dönemleri arasında toplumsal etkilerin birey için en fazla önem taşıdığı 

dönemdir (Parlaz et al., 2012). Dönemin en önemli gelişim görevi, ergenin kendine özgü bir kişilik 

geliştirmeyi başarabilmesidir (Can, 2011).  

Adölesan dönemi üç dönemde incelenmektedir (Parlaz et al., 2012; Yiğit and Üğücü, 2020): 

Erken adölesan dönem 

10-14 yaşlar arasındaki bu dönemde cinsel organlarda olgunlaşma gerçekleşir. Kızlarda ilk adet 

kanaması, meme dokusunda gelişme, cinsel bölge ve koltuk altında kıllanma görülür. Erkeklerde 

görülen özellikler ise cinsel organların büyümesi, cinsel bölge ve koltuk altında kıllanma, sakal ve bıyık 

oluşumu, ses değişimi ve ejekülasyondur (Arıkan et al., 2013; Yiğit and Üğücü, 2020) Bu dönemde 

adölesan vücudunda bedenindeki bu değişimle aşırı derecede ilgilidir. Cinsellikle ilgili merakı artar ve 

bu nedenle hemcinsleriyle birlikte olmayı tercih eder. Bu dönemde aileden çok arkadaş önem kazanır 

(Yiğit ve Üğücü, 2020). 

 

https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
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Orta adölesan dönem 

15-17 yaşlar arasındaki dönemdir. Bu dönemde adölesanın duygularında ve ruhsal durumunda geniş 

dalgalanmalar görülür. Fiziksel görünümü ile aşırı ilgilidirler. Somut düşünceden soyut düşünceye 

geçerler. Hala benmerkezcilik devam edebilir. Karşı cinse ilgi artar, çıkma ve cinsel davranışlara 

yönelim artar. 

Geç adölesan dönem 

Bu dönem 18-21 yaşlarını kapsamaktadır. Artık daha az merkezcidir. Sosyal ilişkiler arkadaş grubundan 

çok kişisel ilişkiler şeklindedir. Adölesan ailesinden bağımsızdır. Gelecekle ilgili gerçekçi planlar 

yapmaya başlar. Karşı cinsle ilişkisi daha çok daha samimidir (Yiğit ve Üğücü, 2020) 

PANDEMİNİN ADÖLESANLAR ÜZERİNE ETKİLERİ 

Gelişimsel açıdan hassas ve stresli olan bu dönemde aniden ortaya çıkan ve süreci belirsiz olan Covid 

19 pandemisinin adölesanlar üzerine etkileri şu başlıklar altında incelebilir; psikolojik etkileri, eğitim 

üzerine etkileri, aile içi ilişkiler üzerine etkileri, sosyal yaşam üzerine etkileri, fiziksel sağlık üzerine 

etkileri. 

Psikolojik etkileri  

Covid 19 pandemisi hassas bir dönemde olan adölesanlara pek çok açıdan kısıtlayıcı süreçler 

yaşatmaktadır. Bu kısıtlamalar ruhsal sağlıklarını olumsuz etkileyecek değişimlerdir (Brooks et al., 

2020). Sosyal kısıtlamalar bir adölesan için hem gününü yapılandırabildiği okul ve boş zaman 

aktivitelerinden mahrum kalması, hem de kendini deneyimlediği ve problemlerle baş etmede destek 

aldığı akran grubundan yoksun kalması anlamına gelmektedir. Akran etkileşimi ve akran desteğinin 

azalması, daha fazla yalnız kalma, pandeminin başlangıcında bilinmeyen bir virüsün aniden ortaya 

çıkarak dünyada hızla yayılması, ağır hastalık ve ölümlere neden olması adölesanların korku, kaygı, 

stres ve depresyon yaşamasına neden olmuştur (Altena et al, 2020; Cao et al., 2020; Kaplan et al., 2021). 

İlerleyen zamanlarda adölesanların ruh sağlığı etkileyen durumlar ise okul ve arkadaşlardan uzak 

kalmak, sokağa çıkma kısıtlamaları, aile içi ilişkiler, online eğitimle ile ilgili güçlüklerdir (Magson et 

al., 2021). 

Ayrıca pandemi döneminde adölesanlarda internet, alkol ve madde bağımlılığında artış görülmektedir. 

Dumas et al. (2020) adölesanlarda alkol kullanım oranlarında hafif bir yükselme olmasına rağmen alkol 

kullanım sıklığın önemli ölçüde arttığını saptamışlardır. Liébana-Presa et al., (2020) yaptıkları 

çalışmada adölesanlarda artan stres ile esrar kullanımının ilişkili olduğunu bildirmişlerdir. Benzer olarak 

Cho et al., (2021) adölesanların pandemi kaynaklı psikolojik durumlar ve kısıtlamalarla baş etmek için 

madde kullanımı eğiliminin arttığını belirtmektedir. 

Ancak bazı çalışmalarda ebeveyn denetimi, sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal ortamdan uzaklaşma ve 

ulaşım zorluğu nedeniyle adölesanlarda sigara ve alkol kullanımının azaldığı bulunmuştur (Chaffe et 

al., 2020; Thorisdottir et al., 2021) 

Pandemide görülen bir diğer bağımlılık internet, bilgisayar oyunu ve akıllı telefon bağımlılığıdır. Sülün 

et al. (2021) Covid 19 pandemisinin ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı riskini arttırdığını 

belirtmişlerdir. Don et al. (2020) çalışmalarında pandemide çocuk ve adölesanlarda problemli internet 

kullanımının arttığını bulmuşlardır. 
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Eğitim üzerine etkileri 

Pandemi süresince tüm dünya ülkelerinde virüsün yayılmasını yavaşlatmak için okullar kapatılmış ve 

uzaktan eğitim uygulamalarına geçilmiş sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiştir (Anderson et al., 2020; 

Bayham and Fenichel, 2020; Brooks et al., 2020). Zaman içinde okulların açılması sağlansa da artan 

vaka ve ölüm sayıları nedeni ile tekrar uzaktan eğitime geçilmiş ve kısıtlamalar getirilmiştir.  

Türkiye’de de Covid 19 nedeniyle, 12 Mart 2020 tarihinde okullar tatil edilmiş, 1 Nisan 2020 tarihinde 

20 yaş altı bireylere sokağa çıkma kısıtlaması gelmiştir. 5 Mayıs 2020 de sokağa çıkma kısıtlaması 

esnetilmiş ve zaman içinde okulların açılması sağlansa da artan vaka ve ölüm sayıları nedeni ile 16 

Kasım 2020 de tekrar uzaktan eğitime geçilmiştir. 21 Kasım 2020 tarihinde 20 yaş altı bireylerin sadece 

13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri şekilde kısıtlama getirilmiştir (T.C. İçişleri 

Bakanlığı, 2020) 

Yüzyüze eğitime ara verilip online eğitime geçmek adölesanları sadece arkadaşlarından ayırmamış, aynı 

zaman akademik başarılarını etkilemiştir. Teknoloji kaynaklı problemler, öğrenme materyallerini 

anlamama, öğretmenen soru soramam ve motivasyon eksikliği pandemi sürecinde yaşanan zorluklar ve 

sorunlardır (Magson et al., 2021). 

Diğer yandan Türkiye’de 2020 yılındaki liseye giriş ve üniversiteye giriş sınavlarının tarihlerinde 

değişiklik yapılmıştır. Hem sınavların ertelenmesi hem de yüz yüze eğitime ara verilmesi adölesanların 

psikolojisi ve motivasyonlarını olumsuz etkilemiştir (Karataş, 2020). 

Aile içi ilişkiler üzerine etkileri 

Adölesan dönemde bedensel değişimler kadar, davranış, düşünce, aile olan ilişkilerde de hızlı 

değişmeler yaşanmaktadır. Bu dönemde adölesanın evdeki yaşam ve özgürlükleri ile bazı kaygıları 

bulunmaktadır. Bunlar; kendine ait odasının olmaması, akşamları dışarı çıkamaması, eve belirli 

saatlerde dönmek zorunda kalması, anne ve babasının kendisinden çok şey beklemesi, arkadaş seçimine 

karışması, yeterli harçlığının olmaması, cinsel ve özel konuları ebeveynleri ile konuşamamasıdır (Yiğit 

ve Üğücü, 2020). Aile desteğini iyi alan adölesanlar bu dönemi fazla karışıklık yaşamadan 

tamamlamaktadır (Susman et al.,2004) 

Ev dışında kısıtlanan özgürlük alanını genişletmek için ergenin ev içi kural ve sınırları esnetme ve 

zorlama çabaları çoğunlukla ebeveynlerle çatışmaya yol açmakta ya da halihazırda var olan çatışmayı 

arttırmaktadır (Yektaş, 2020). Pandemide uygulanan kısıtlamalar nedeniyle ebeveynleri ile daha fazla 

zaman geçirmek durumunda kalan adölesan ve aile arasında çatışmalar yaşanması aile içi şiddet 

açısından risk oluşturmaktadır. Ayrıca ebeveynin pandemi sırasında iş ve ekonomik kaybı, ebeveynlerin 

stresi, evden çalışma zorunluluğu, ev içi sorumluklarının artması şiddet için bir risk faktörüdür (Lawson 

et al., 2020; Wu and Xu, 2020; Fabri et al., 2021). 

Ancak pandemi döneminde ebeveynlerin çocukları ile ilgili sorumlulukları artsa da, bu deneyimin kimi 

anne babaların çocukları ile yeni bağlar kurmalarına olanak sunduğu da vurgulanmaktadır (Akoğlu and 

Karaaslan, 2020) 

Sosyal yaşam üzerine etkileri 

Bir gencin yetişkin sınıfında yer alması, yetişkin sorumluluklarını taşıması ve rollerini yerine getirmesi 

onun yetişme koşullarına, bilişsel gelişimine ve çevresindeki bireylerle kurduğu ilişkiye bağlıdır (Yiğit 

and Üğücü, 2020). Sokağa çıkma kısıtlamaları ve okulların kapatılması nedeniyle arkadaşlarından ve 

öğretmenlerinden ayrı kalan adölesanların sosyal yaşamları, çevreleri ve aktiviteleri kısıtlanmıştır 

(Yektaş, 2020).  
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Fiziksel sağlık üzerine etkileri 

Virüsün yayılma hızını yavaşlatmak amacıyla uygulanan kısıtlamalar bireylerin sağlığını koruma ve 

sürdürmeye yönelik davranışlarını etkileyebilmektedir (Viner et al., 2020) Nitekim yapılan çalışmalarda 

pandemi süresince ergenlerin beslenme alışkanlıklarının değiştiği, fiziksel aktivitelerinin azaldığı, ekran 

sürelerinin arttığı ve uyku düzenlerinin bozulduğu vurgulanmaktadır (Renzo et al., 2020; Sülün et al., 

2021; Öztürk et al., 2021). Bu durumlar ergenlerin fiziksel sağlıklarını olumsuz etkileyebilmektedir. 

Kang et al. (2021) Covid 19 nedeniyle evde kalan adölesanlarda kilo alımının arttığını bildirmiştir. 

Vogel et al. (2021) da çalışmalarında pandeminin çocukluk dönemi obesitesini kötüleştirdiğini 

belirtmektedir. Sülün et al. (2021) ise Covid 19 pandemisinde ergenlerde akıllı telefon akıllı telefon 

kullanım süresinin arttığını ve bu nedenle gündüz uykululuğunu ve uyku kalitesinin etkilendiğini 

bulmuşlardır.  

Bununla birlikte az gelişmiş ülkelerde ve yoksul ailelerde okulların kapanması ile birlikte adölesanların 

okul temelli sağlık hizmetlerine, eğitimlerine ve beslenme programlarına ulaşımı kısıtlandığı 

belirtilmiştir (Correra et al., 2020; Mayurasakorn et al., 2020; Masonbrink and Hurley et al., 2020; 

Chaabane et al., 2021). 

Ayrıca Covid 19 pandemisinde çocuk ve ergenlerde karşılanmayan sağlık hizmeti oranı artmıştır. Bu 

durumun nedenleri Covid 19 bulaşma korkusu, iş kayıpları ve mali sorunlardır (Bulucu et al., 2021).  

SONUÇ 

Pandeminin adölesan üzerine psikolojik, eğitsel ve fizyolojik olarak pek çok etkisi bulunmaktadır. 

Ergenlerin Covid 19 pandemisinin olumsuz etkilerinden korunabilmesi için sağlık çalışanları, aileleri ve 

eğitimciler tarafından uygun şekilde desteklenmesi önerilmektedir (UNİCEF, 2020) 
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ÖZET 

Korona virüs salgın sürecinden en fazla yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler etkilendiği göz 

önüne tutulduğunda yaşlıların bakım ve barınma hizmetinin sağlandığı huzurevlerinin bu açıdan ele 

alınması büyük bir öneme sahiptir. Huzurevleri kovit-19 açısından riskli mekanlardır. Salgın sürecinde 

en büyük kayıplar yaşlıların kaldığı kurumlarda meydana gelmiştir. Korona virüs salgını sürecinde, özel 

bir huzurevinde nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmada toplam 10 erkek yaşlı 

ile yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla salgın sürecinde huzurevlerinde günlük yaşama ve 

sunulan hizmetlere ilişkin görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre katılımcılar salgın 

süreci öncesine göre fiziksel olarak daha kısıtlı olduklarını belirtmiş ve genel olarak sunulan 

hizmetlerden ve alınan tedbirlerden memnuniyetlerini dile getirmişlerdir. Çalışmanın huzurevinde kalan 

yaşlılara ilişkin yapılacak çeşitli araştırmalarda yol gösterici olması beklenmektedir. Korona virüs 

salgını sürecinden en fazla etkilenenlerin grupların başında yaşlı bireyler geldiği düşünüldüğünde 

araştırma neticesinde elde edilen bulgular yaşlıların sürece ilişkin görüş ve düşüncelerin anlaşılmasında 

yol gösterici olması beklenmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Coronavirüs, Huzurevi, Salgın, Yaşlı insanlar 

 

THE OPINIONS OF THE ELDERLY PEOPLE RESIDENT IN NURSING HOMES ON 

LIVING IN A NURSING HOMES AND SERVICES DURING THE PANDEMIC 

 

ABSTRACT 

Considering that the elderly and people with chronic diseases are most affected by the coronavirus, it is 

so significant to evaluate the nursing homes where care and accommodation services are provided for 

the elderly. Nursing homes are risky places for covid-19. During the epidemic, the greatest losses 

occurred in places where the elderly lived. The aim of this study is to evaluate the attitudes of elderly 

individuals living in nursing homes regarding the practices aimed at controlling the covid-19 pandemic 

process. In this study, which was carried out using the qualitative research method through a semi-

structured interview form in a private nursing home, interviews were conducted with a total of 10 male 

elderly people about daily life and services provided in nursing homes during the epidemic. According 

to the findings, the participants stated that they were physically more limited than before the epidemic 

and expressed their satisfaction with the services provided and the precautions in general. It is expected 

that this study will be a guide in various researches on the elderly living in nursing homes. Considering 

that the elderly individuals are among the groups most affected by the Coronavirus epidemic, the 

obtained results are expected to be a guide for understanding the thoughts of the elderly people regarding 

the epidemic stage. 

 

Keywords: Coronavirus, Nursing home, Epidemic, Elderly people 

 

GİRİŞ 

Sağlık hizmetlerindeki gelişmeler sayesinde geçmişte ölümle sonuçlanan birçok hastalığın günümüzde 

çok kolay tedavi edilebilir hale gelmesi, teknolojik gelişmelerin hastalıklara hızlı bir şekilde tanı 
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konulması ve tedavisinde kullanılması, bireylerin dengeli beslenmeye ve kaliteli yaşlanmaya eğilimin 

artması, yaşlı bakım hizmetlerindeki iyileşme, yaşam standardındaki iyileşme yaşam süresinin 

artmasında etkili olmaktadır.  Yaşam süresindeki artışla birlikte dünyada yaşlı nüfusunda artış 

yaşanmıştır. 

Yaşıtlarıyla aynı ortamı paylaşmak isteyen yaşlılara yönelik kurumsal hizmetlerden olan huzurevlerinin 

hizmet kalitesinin yükseltilmesi için; hizmet alanların yaşam kalitelerinin öncelikle belirlenmesi 

gerektiği ve elde edilen bilimsel verilere göre hizmet politikalarına yön verilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. 

 

YAŞLILIK VE YAŞLANMA 

Biyolojik düzeyde yaşlanma, zaman içinde çok çeşitli moleküler ve hücresel hasarların birikmesinin 

etkisinden kaynaklanmaktadır. Bu durum, fiziksel ve zihinsel kapasitede kademeli bir düşüşe, artan bir 

hastalık riskine ve nihayetinde ölüme yol açmaktadır. Ancak bu değişiklikler ne doğrusal ne de tutarlıdır 

ve bir kişinin yıllara göre yaşıyla yalnızca gevşek bir şekilde ilişkilidir. 70 yaşındaki bir kişi son derece 

iyi sağlık ve işlevselliğe sahipken, 70 yaşındaki başka bir kişi zayıf ve yaşıtlarına göre önemli ölçüde 

yardıma ihtiyaç durumda olabilmektedir. Yaşlı insanların sağlığındaki bazı varyasyonların genetik 

olmasına rağmen, çoğu insanların fiziksel ve sosyal çevrelerinden - evleri, mahalleleri ve toplulukları 

ile cinsiyetleri, etnik kökenleri veya sosyoekonomik statüleri gibi kişisel özelliklerinden 

kaynaklanmaktadır. Kas kütlesini korumak için kuvvet amacıyla spor yapılması ve iyi beslenmenin 

bilişsel işlevi korumaya, bakıma bağımlılığı geciktirmeye yardımcı olabilir. Biyolojik değişimlerin 

ötesinde yaşlanma, emeklilik, daha uygun konutlara yerleştirme ve arkadaşların ve ortakların ölümü gibi 

diğer yaşam geçişleriyle de ilişkilidir. Yaşlanmaya karşı bir halk sağlığı tepkisi geliştirirken, sadece ileri 

yaşla ilişkili kayıpları iyileştiren yaklaşımları değil, aynı zamanda iyileşmeyi, uyumu ve psikososyal 

büyümeyi güçlendirebilecek yaklaşımları da dikkate almak önemlidir (https://www.who.int E.T: 

26.08.2020). 

Yaşlanma süreci elbette (tıbbi müdahalelere rağmen) kendi dinamiği olan, büyük ölçüde insanın kendi 

kontrolü dışında olan, kendine özgü biyolojik bir gerçekliktir. Gelişmiş dünyada kronolojik zaman, 

yaşlanma sürecinde (eğitim yaşı, çalışma yaşı, emeklilik yaşı) çok önemli bir rol oynamaktadır. Çoğu 

gelişmiş ülkede hemen hemen emeklilik yaşına rastlayan 60 ya da 65 yaşının yaşlılığın başlangıcı olduğu 

söylenmektedir. Bununla birlikte, her toplum yaşlılığı kendi kültürüne göre anlamlandırmaktadır 

Dünyanın pek çok yerinde; kronolojik olarak yaşlılığın anlamın yanında, yaşlılara verilen roller gibi 

yaşın sosyal olarak inşa edilmiş diğer anlamları daha önemlidir. Bazı durumlarda fiziksel düşüşe bu 

sosyal Gelişmekte olan ülkelerde yaşlılığın, bireyin sosyal ya da ekonomik hayata aktif katılımının artık 

mümkün olmadığı noktada başladığı görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda yaşlılarda 

kronolojik yaşlanmaya hastalık, sakatlık, yoksulluk, sağlık hizmetlerine erişimde kısıtlılık eşlik 

etmektedir (Gorman,1999: 10).   

Küresel olarak demografik yapıda büyük bir değişim yaşanmaktadır. Dünyada 60 yaş üstü insan sayısı 

2017 yılında 962 milyondan iken;  2030 yılında %56 artarak 1,4 milyara, 2050 yılında ise iki katından 

fazla artarak 2.1 milyara çıkması beklenmektedir (https://www.who.int E.T: 26.08.2020). Dünyadaki 

demografik yapıdaki bu değişime paralel olarak Türkiye nüfusunda da yaşlı sayısında hızlı bir artış söz 

konusudur. TÜİK verilerine göre; Türkiye’de toplam nüfus içinde 65 yaş ve daha üstü olan yaşlı nüfus 

2019 yılında %9.1 iken 2020 yılında %10.2 ‘ye yükselmiştir. Burdur İlinde ise 2020 yılı itibariyle 65 

yaş ve üstü birey sayısı; 40.4562’dır. Yani ildeki toplam nüfusun %14.94’ü 65 yaş üstü yaşlı bireylerden 

oluşmaktadır (https://biruni.tuik.gov.tr  E.T:01.09.2020). Toplumsal hayattaki yapısal değişiklikler, aile 

https://www.who.int/
https://biruni.tuik.gov.tr/
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yapısındaki geniş aileden çekirdek aileye doğru değişim, kadınların çalışma hayatına katılımdaki artış 

yaşlılara yönelik sunulan bakım hizmetlerine olan ihtiyacı arttırmaktadır. 

 

HUZUREVLERİ 

Toplumun demografik yapısıyla ilgili bir sorun olarak yaşlılık, sosyal politikanın ilgi alanlarından biridir 

(Şeker ve Kurt,2018:7). 1982 anayasasının 2. Maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. 

Aynı anayasanın 61. Maddesine göre ise; yaşlıların korunması devletin görevi olup devletin bu görevi, 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

(EYGM) tarafından yürütülmektedir. Türkiye’de huzurevleri; “Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım 

ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği” ile belirlenmiş olan usul ve esaslara göre hizmet 

vermektedir. Bu yönetmeliğin 4. Maddesinin “d” bendine göre Huzurevi, 60 yaş ve üzeri yaşlı bireylere 

huzurlu ve sağlıklı bir ortamda bakmak, korumak ve bu yaşlı bireyleri psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını 

karşılamak için kurulmuş olan yatılı sosyal hizmet kuruluşudur. 

Türkiye’de 2020 yılı Nisan ayı itibariyle; 15.709 kişi kapasiteli 154 adet AÇSHB’ ye bağlı huzurevinde 

toplam 13.970 kişiye hizmet verilmektedir (AÇSHB, 2020: 96). Ayrıca AÇSHB’ ye bağlı hizmet veren 

Darülaceze 503 kişi kapasiteye sahip olup 458 yaşlı bireye hizmet vermektedir. Diğer kamu 

kuruluşlarına ait olan huzurevi sayısı 25 olup 3.504 kişi kapasiteyle 2.432 kişiye hizmet vermektedir. 

Özel huzurevi sayısı ise 248 olup 16.149 kişilik kapasiteyle 10.715 kişiye hizmet vermektedir. 

Türkiye’deki huzurevlerinin yaklaşık olarak  % 36’sı AÇSHB’ ye bağlı huzurevleri, yaklaşık % 58’i ise 

özel kuruluşlara ait huzurevleridir. (AÇSHB,2020: 97). Burdur İlinde ise; 70 kişi kapasiteli huzurevinde 

38 kişiye hizmet verilmektedir. Burdur Belediyesi Berberoğlu Vakfı Huzurevi;4 katlı, 1200 m² alan 

üzerine kurulu olup bahçeli ve havuzludur. Huzurevinin her katında tuvalet, hamam, mutfak, dinlenme 

salonu, yemek salonu ve televizyon salonu bulunmaktadır. Bina, kaloriferlidir ve günün 24 saati 

boyunca sıcak su donanımına sahiptir. Huzurevine; 60 yaş ve daha büyük yaşta, yoksul, bakıma muhtaç 

ve sosyal güvencesi bulunmayan, kimsesi olmayan, özürlü-engelli yaşlı bireyler ücretsiz olarak kabul 

edilmektedir. Emekliler ise, tek ya da çift kişilik odalarda ücretini ödemek suretiyle kalabilmektedirler 

(http://huzurevleri.net E.T:01.09.2020).  

Koronavirüs salgını sırasında, yaşlılar için en önemli sorun alanlarından biri, kurumsal bakım 

hizmetlerinin sağlandığı huzurevleridir (Soysal, 2020).  Ülkemizde vaka görülmeden önce, Covıd-19 ile 

ilgili ilk resmi yazı 7 Ocak 2020'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tüm il müdürlüklerine 

gönderildi ve önleyici tedbirler alındı. İlk vaka görüldükten sonra, süreçle hızlı ve etkin bir şekilde 

mücadele etmek için tüm il Müdürlüklerinde 'takip ve izleme birimi' kurulmuş ve süreç periyodik 

toplantılarla yakından izlenmiştir. Kurumlara yeni giriş ve çıkışların yasaklanmasıyla bulaşıcılık 

önlenmiş, kurumlarda olası risklere karşı 'izolasyon odaları' kurulmuştur. Hastalık şüphelisine sahip 

olanlar gecikmeden hastaneye sevk edilerek tedavi edilmiştir. Diğer ülkelerden farklı olarak, Türkiye’de 

zaman kaybetmeden erken tedaviye başlanmıştır. 26 Mart itibariyle, sabit vardiya sistemine geçilmiş ve 

tüm personele tarama testleri uygulanarak riskler azaltılmıştır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı, 2020; Türk, 2020). 

 

COVİD- 19 

COVID-19, daha önce tanımlanmamış yeni bir koronavirüsün insanlarda neden olduğu bir hastalıktır. 

Genellikle, COVID-19 kuru öksürük, yorgunluk ve ateş gibi hafif semptomlara neden olmaktadır. 

Ancak bazı yaşlı insanlarda ateş, bir semptom olmayabilmektedir.  Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, 

boğaz ağrısı ya da ishal, Bu hastalığın diğer hafif semptomları arasındadır. Bazı insanlar enfekte olsa 

bile herhangi bir belirti geliştirmemekte ve kendilerini iyi hissetmektedirler. Çoğu insan, hastalık 
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belirtisi görülse de özel bir tedaviye ihtiyaç duymadan hastalıktan kurtulabilmektedirler. COVID-19 

bulaşan her 6 kişiden yaklaşık olarak1'i ağır bir şekilde hastalanmakta ve nefes almakta güçlük 

çekmektedir.  Yaşlı insanlar ve önceden kronik hastalığı olan (diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, 

akciğer hastalığı veya kanser gibi) her yaştan insan, diğerlerinden daha sık ve ciddi bir şekilde 

hastalanmaktadır. COVID-19 hastalığını önlediği ya da tedavi ettiği ispatlanmış hiçbir ilaç yoktur. 

WHO (World Health Organization -Dünya Sağlık Örgütü), COVID-19 hastalığını önlemek ya da tedavi 

etmek amacıyla antibiyotikler dahil olmak üzere herhangi bir ilaçla kendi kendine ilaç almayı 

önermemektedir. Bununla birlikte, hem geleneksel hem modern ilaçların devam eden birkaç klinik 

çalışması vardır. WHO, COVID-19'u önlemek ve tedavi etmek amacıyla aşı ve ilaç geliştirme çabalarını 

koordine etmektedir (https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-on-covid-19-for-older-people  

E.T:26.08.20202). 

 

COVİD- 19 PANDEMİ SÜRECİNDE SOSYAL DESTEK PROGRAMI 

Türkiye genelinde Sosyal Destek Programı kapsamında: 1. Fazda; 2.111.254 haneye 2.111.254.000 TL, 

2. Fazda; 2.316.010 haneye 2.316.010.000 TL, 3. Fazda; 1.817.555 haneye1.817.555.000 TL devlet 

tarafından maddi destek verilmiştir. “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyası kapsamında ise 

1.824.572 haneye 1.824.572.000 TL maddi destek sağlanmıştır.  Ayrıca; “Kısa Çalışma Ödeneği” olarak 

3.509.095 çalışana 18.576.354.609 TL ödeme yapılmıştır. Bunun yanında; nakdi ücret desteği olarak 

1.901.212 çalışana 3.611.536.114 TL ödenmiştir. İşsizlik Ödeneği olarak da 811.469 kişiye 

3.566.751.617 TL olmak üzere toplam 33.824.033.340 TL ödeme yapılmıştır 

(http://www.ailevecalisma.gov.tr  E.T: 07.09.2020). 

Burdur ilinde ise Sosyal Destek Programı kapsamında: 1. Fazda; 4.862 haneye 4.863.000 TL, 2. Fazda; 

6.197 haneye 6.197.000 TL, 3. Fazda; 4.296 haneye 4.296.000 TL devlet tarafından maddi destek 

verilmiştir. “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyası kapsamında: 2.790 haneye 2.790.000 TL yardım 

sağlanmıştır.  Kısa Çalışma Ödeneği olarak 4.153 çalışana 16.775.853 TL ödenmiştir. Ayrıca; “Nakdi 

Ücret Desteği” olarak 3.363 çalışana 5.988.457 TL ödenmiştir. “İşsizlik Ödeneği” olarak da 2.209 kişiye 

7.984.528 TL olmak üzere toplam 48.893.838 TL ödeme yapılmıştır (www.ailevecalisma.gov.tr E.T: 

28.08.2020). 

 

YÖNTEM 

Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmada gözlem, görüşme ve dokuman 

analizi gibi veri toplama teknikleri kullanılmaktadır. Olgu ve olayların doğal ortamlarında gerçek ve 

bütüncül bir bakış açısıyla ortaya konulan sürecin takip edildiği araştırmalar olarak tanımlanabilir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2008:39). Nitel araştırma, insanların kendi potansiyellerini anlamak, sırlarını 

çözmek ve çabalarıyla inşa ettikleri sosyal yapıların ve sistemlerin derinliklerini keşfetmek için 

geliştirdikleri bilgi üretim biçimlerinden biridir (Baltacı, 2019). Nitel araştırma yöntemlerinde en fazla 

kullanılan yöntem görüşmedir. Bireylerin öznel deneyimlerini, bakış açılarını, duygu, değer ve algılarını 

göstermek için kullanılan güçlü bir yöntemdir (Yıldırım ve Şimşek, 2008:40) 
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Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu özel bir huzurevinde kalan 10 erkek yaşlı oluşturmaktadır.   
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Huzurevi hizmetlerinden faydalanan kadın bireyler görüşmeyi kabul etmemişlerdir. Bu nedenle gönüllü 

olarak görüşmeyi kabul eden 10 erkek yaşlı birey ile yüz yüze mülakat yapılmıştır.  Görüşülen her bireye 

görüşmeye katılma konusunda tekrar gönüllü olup olmadıkları sorulup onayları alınmıştır. Katılımcı 10 

yaşlı bireyden 4’ü genç yaşlılık döneminde (60-70 yaş), 5’i ileri yaşlılık döneminde (70-80 yaş), 1’i de 

çok ileri yaşlılık dönemindedir. 

 Katılımcılardan 7’si ilkokul mezunu iken 1‘i ortaokul mezunu, 1’i lise mezunu, 1’i de üniversite 

mezunudur. 6 katılımcı 2 ve daha fazla çocuğa sahip olduğunu, 2 katılımcı 1 çocuğa sahip olduğunu, 2 

katılımcı da hiç çocuk sahibi olmadığını ifade etmiştir.  

Huzurevi sakinlerinden görüşmeye katılanlara; “Ne kadar süreden beri huzurevi hizmetlerinden 

faydalanıyorsunuz?” sorusu sorulmuş olup 2 kişi 1 yıldan daha az, 4 kişi 2- 5 yıl arasında, 4 kişi ise; 5 

yıldan daha uzun süredir faydalandığını ifade etmiştir.  

Katılımcılara yöneltilen “Hizmet almakta olduğunuz huzurevinin hizmetlerinden memnun musunuz?” 

sorusuna; 8 kişi “Evet Memnunum”,1 kişi “Çok Memnunum” yanıtı verirken 1 kişi de “kısmen 

memnunum” yanıtı vermiştir. 

Katılımcılara “Huzurevin en çok hangi hizmetlerinden memnunsunuz sorusuna; katılımcıların tamamı 

“En çok temizlik hizmetlerinden memnunum” yanıtı vermişlerdir. 
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“Korona Virüs Salgının sürecinde Covid-19 test sonucu pozitif bir hasta ile temasınız oldu mu? 

Sorusuna da görüşülen yaşlı bireylerin tamamı “Kesinlikle” hayır yanıtı vermişledir. Ayrıca katılımcıları 

hiçbirinde Covid- 19 testi pozitif çıkmamıştır. 

 

Verilerin Toplanması 

Veriler 10.08.2020 tarihinde toplanmıştır. Veriler toplandığı süreçte Türkiye’de; toplam 250.313 

COVID-19 hastası (hastaların 21.432’si toplam hasta sayısının %8,6’sı 65-79 yaş, 6.339’u toplam hasta 

sayısının %2,5’i 80 yaş ve üzerinde)tespit edilmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19 hastalığı 

nedeniyle toplam 5.974 ölüm bildirilmiş olup ölüm hızı %2,39’du. En düşük ölüm hızı %0,03 ile 2-4 

yaş grubunda ve 15-24 yaş grubunda, en yüksek ölüm hızı ise; %26,03 ile 80 yaş ve üzeri gruba aitti. 

COVID-19 nedeniyle hastaneye yatış sayısı toplam 134.221’e ulaşmıştı (T.C. Sağlık Bakanlığı, 

17.08.2020). 

İçişleri Bakanlığı kararıyla; toplam 788 yerleşim yerinde (68 ilimizde, 5 ilçe, 24 belde, 354 köy, 352 

mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam nüfus toplam nüfus 623.766 kişi) karantina tedbirleri 

uygulanmaya başlanılmıştı (https://www.ttb.org.tr).  Huzurevlerinde izolasyon uygulanmakta, yaşlı 

bireylerin dışarı çıkmaları, dışarıdan misafir gelmesi sınırlandırılmıştı.  Çalışanlar ise 14 günlük 

vardiyalarla çalışmaktaydı. Covid-19 testi pozitif olan yaşlı bireylere de tedavilerinden sonra 14 gün 

revirde izolasyon uygulanmaktaydı. Çalışmaya katılımcılarla görüşmler;1,5 metre mesafeden, maske 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Görüşmeler araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış soru formu aracılığıyla 

gerçekleştirilmiştir.   

Araştırmanın yapıldığı huzurevinde 3 kadın, 35 erkek olmak üzere toplam 38 yaşlı birey yaşam 

sürmektedir. Huzurevinde 30 çalışan hizmet vermektedir. Çalışanlar huzurevine girerken maske 

kullanımına ve el dezenfeksiyonu kullanımına dikkat etmektedir ve çalışanların düzenli olarak ateş 

ölçümü yapılmaktadır. Çalışanlar alınan tedbirler gereği 14 gün süre ile huzurevinden dışarı çıkamazlar.  

Verilerin Analizi  

Görüşme yöntemi ile elde edilen veriler betimsel analiz veri süreci ile analiz edilmiştir. Görüşme sonucu 

elde edilen veriler temalara göre sınıflandırılarak özetlenmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular 

arasında neden sonuç ilişkileri kurularak tartışılmıştır (Neuman, 2012; Yıldırım ve Şimşek, 2008).  

BULGULAR 

Salgın Öncesine Göre Huzurevinde Yaşama Dair Bulgular 

Araştırmanın amacına yönelik oluşturulan ilk tema yaşlıların Kovid-19 salgını öncesine göre salgın 

sürecinde huzurevinde yaşamlarını nasıl algıladıklarına dairdir.  

G2: “Şimdi ile salgı öncesinin farkı; özgürdük, çıkıp yürüyüş yapardık, huzurevi müdürü sosyal 

aktiviteler düzenlerdi. Hastalıktan telef olma korkusu yoktu.”  

G4: “Bu hastalık süreci mahvetti bizi. Abimin oğlunun İzmir’de cenazesine bile gidemedim. Çarşıya 

pazara gidemiyoruz. Hastalık İşte…” 

G3: “Salgın yokken hapis gibi değildik. Bu kadar sıkı temizlik kuralları maske yoktu. Bir de bizi 

gezdirirlerdi (huzurevi yönetimi). 

G10: “Eskiden bu kadar çok ilaçlama yoktu. Benim yürümem sıkıntılı. Eskiden de şimdi de ağırlık 

çalışırım o yönden pek fark yok.  Otobüsle bir yerlere gezmeye götürürlerdi, şimdi o da yok”. 
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G7: “Burada kendimi kısıtlı hissediyorum. Hürriyet yok bu hastalık başlayalı beri karantina 

uygulanıyor. Elbette bizim sağlığımız için. Diğer yaşlılara göre daha şanslıyız. Yurt dışında huzurevi 

yaşlılarında toplu ölümler olması çok gerdi beni” ifadesini kullanmıştır. 

G8: “Tek farkı özgürdük. Şimdi kısıtlama var. Şimdi yok hapis gibiyiz. Yalnızlık daha bir yoğun 

hissediyor”. 

G9: “Parka giderdim eskiden, bir yere oturup çay içerdim. Ziyaretçisi gelenler görüşürdü şimdi bunları 

yapamıyoruz o kadar”.  

Katılımcılar salgın öncesine göre salgın sürecinde huzurevinde yaşama ilişkin en büyük sorunun fiziksel 

olarak gerçekleşen kısıtlamalara bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre getirilen kısıtlamalar daha çok 

onların fiziksel hareket özgürlüğünü kısıtladığı belirtilmektedir. Elbette fiziksel kısıtlamaların süreç 

içerisinde psikolojik ve sosyal etkilerinin de olması beklenir. Var olan çeşitli kısıtlamalar bu doğrultuda 

her ne kadar katılımcılar tarafından daha çok fiziksel ve somut engeller olarak bahsedilmiş olsa da 

psikolojik ve sosyal açıdan salgına ilişkin huzurevlerinde alınana kısıtlamaların yaşlılara çeşitli yönlerde 

etkilemesi kuvvetle muhtemeldir. Yaşlıların uzun süre evde kalmaları onların ruh ve beden sağlığını 

olumsuz etkileyerek işlevlerini kısıtlamaktadır (Altın, 2020). Katılımcılar salgın öncesine göre salgın 

sürecinde kendileri daha kısıtlı hissettikleri ve salgın sürecinin getirdiği kısıtlamalardan bazı yönleriyle 

olumsuz etkilendikleri anlaşılmaktadır. En nihayetinde salgın sürecinde alınan çeşitli tedbirler ve 

uygulamalar huzurevinde kalan yaşlıların fiziksel olarak hareketlerini kısıtladığı anlaşılmaktadır. Uzun 

vadede bu duruma bağlı olarak çeşitli sorunların daha belirgin jhale geleceği belirtilmelidir.  

Katılımcıların Endişe ve Korkularına İlişkin Bulgular 

G1: Korktuk tabi. Ama bizi burada koruma altına aldılar, karantinaya aldılar, temizlik tedbirler hat 

safhada, şimdi kendimi güvende hissediyorum 

G2: “Televizyonda haberlerde Avrupa’daki huzurevi haberlerini gördüm. Biz de öyle oluruz sandım. 

Çok korktum. Hepsine hastalık bulaşmış. Sapır sapır telef olmuşlar. Çok gerildim onları gördüğümde. 

Biz de mi öyle oluruz ki diye endişelenmedim desem yalan olur. 

G3: “Tabi başta korktum. Karantina olunca, hastalığın buraya yayılmaması için idare bu kadar hassas 

davranınca rahatladım. Dışarı çıkamıyoruz can sıkıntısı var çok fazla. Ama can sıkılsın varsın 

hastalıktan ölüp gitmektense. Buraya bir bulaşsa kırılır gider buradaki herkes hem yaşlı hem de kronik 

hastalığı olmayan yok. Ya tansiyon ya şeker mutlaka bir hastalığı var hepsinin. 

G6: 85-90 yaşlarında 4,5 belki 6 adam var. Bunlardan bir tanesi hastalansa 10-15 kişi gider. Personele 

bile takılıyorum. Eve gidip gelip bizi riske atıyorsunuz diye” ifadesini kullanmıştır. 

G7: “Başta korktum tabi… Başka ülkelerde huzurevlerinde kalan ölüme terk edilmiş yaşlı haberlerini 

izledikçe. Ölmekten korkulmaz mı tabi ki korkuyorum.”. 

Katılımcılar genel olarak salgın sürecinde korku yaşadıklarını ifade etmektedir. Salgın sürecinde  covid-

19’un hızlı bulaşması, hasta olanların ve ölenlerin sayısındaki hızlı artış, panik, endişe ve önlenemez bir 

korkuya neden olmuştur (Altın, 2020). Dünyanın hemen hemen her ülkesine yayılan covıd-19 

(Koronavirüs) salgını, yaşlılar ve kronik hastalıkları olan bireyler üzerinde ölümcül bir etkiye sahiptir 

(Yıldırım, 2020). Yürütülen bu çalışmada da katılımcıların salgın sürecinin ilk başında korku ve 

endişeye kapıldığı daha sonra ise bu duyguların azaldığı anlaşılmaktadır.   

Salgın Sürecinde Huzurevinde Yaşama ve Sunulan Hizmetlere Dair Bulgular 
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G3: “Evladın baksa bu kadar çok temizlemez yaşadığın yeri. Gece gündüz sıcak su var. İstediğin kadar 

kullanabiliriz. Hepimiz maske takarız. Eldiven çalışanlar haricinde takan görmedim ama el dezenfektanı 

konusunda yönetim de buradaki yaşlılar da hassas.” 

G5: “Burada tedbirler çok yeterli. Maske kullandık, dezenfeksiyon işlemleri haftada 3 gün. Kendimi 

güvende hissettim. Biz diğerlerinden (Meskende yaşayanlardan) daha şanslıyız. İspanya’da huzurevinde 

ölen ölene. Burada güvende hissettik.” 

G6: “Dışarıdan daha iyi burası. 30-40 kişi var burada. Personel tedbirli. Onun için kendimi garantide 

hissediyorum. Ziyaretçilerin gelmesini istemiyorum.” 

G8: “biz daha şanslıyız onlara (Avrupa’daki huzurevi yaşlılarına) göre bu huzurevinde daha 

garantideyiz.  Huzurum yerinde. Tamam, maske takmak zorundayız, sokakta da takmak zorunlu oldu 

şimdi. Dışarı çıkamıyoruz, yarı karantinadayız. Tabi biz kendimiz de istedik dışarı giriş çıkış olmasın 

kimse bulaşıcı hastalık riskine atılmasın diye” 

G9: “Şu an evde olmaktan daha güvendeyim. Doktoru, Hemşiresi var. Her gün ateşimizi ölçerler. 

Düzenli olarak ilaçlanır burası. Her yer, kapı kolları, musluk başları ilaçlanır mikrop kırmak için. 

Herkes elinden geldiği kadar hastalık buraya dışarıdan gelmesin diye çaba harcıyor” 

G10: “Temizlik, yemek bir numara. Burası evden iyi. Ancak evinde hür olursun tabi. Bu hastalık 

başlayalı beri karantinadayız. Bunalmadık mı bunaldık. Ama ölümden iyidir. Yalnız da değiliz 

konuşacak, sohbet edecek yaşıtlarımız da var. Burada hastalıktan korunmak için tedbirler çok iyi. 

Hemşireler sürekli ateşimize bakar. Temizlik de çok iyi, her yer dezenfekte edilir, pırıl pırıl her yer 

dolaşın bakın isterseniz. 

Katılımcılar genel olarak huzurevinde verilen hizmetlerden ve bu süreçte huzurevinde olduklarından 

memnun olduğu anlaşılmaktadır. Bu memnuniyetin araştırmaya katılanların çoğunluğu tarafından ifade 

edilmesi hizmetlerin ve salgın sürecine ilişkin alınan tedbirlerin yerinde olduğu göstermektedir. 

Katılımcılar genel olarak kendilerini güvende hissetmekte, sunulan hizmetleri ve alınan tedbirleri yeterli 

görmektedir. Katılımcıların salgın sürecinde alınan tedbir ve kısıtlamalara ilişkin anlayışla yaklaştığı 

anlaşılmaktadır. Bunun temel nedeninin ise kovid-19’un beraberinde getirdiği riskler olarak ifade 

edilebilir.  Türkiye'de huzurevlerinde salgın sürecinin yürütülmesinde dünya ülkelerine kıyasla iyi bir 

seyir izlendiği görülmektedir. Özellikle İngiltere ve İspanya gibi Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında, 

yaşlı bakım kurumlarında hiçbir zafiyet belirtisi gösterilmemiştir (Can, 2020) 

Alınan Tedbirler ve Yürütülen Politikalara İlişkin Görüşlere İlişkin Bulgular 

G1: “Bu süreç devlete ve sağlık sistemine olan güvenimi arttırdı”. 

G2: “Devlete de sağlık sistemine de güvenim arttı. Ben kurallara uymayan, hâlâ tokalaşmaya çalışan, 

yüzümüze hapşıranlara kızıyorum. Yoksa devlet üstüne düşeni fazlasıyla yaptı”.  

G7: “Ama salgın sürecinde devletin tutumu olumlu etkiledi bizi. Güvenimiz arttı. Daha soğukkanlı 

olarak tedbirleri alarak yaşamayı öğrendik”. 

G3: “Devletimiz sağ olsun. Türkiye’nin sağlık sistemi dünyaya örnek. Kimlere yardım etmedik ki ülke 

olarak? 

G6: “Tedbirler yeterli hastalığın yayılmaması için. Devlet bu süreçte başarılı tabi biz bu huzurevinden 

dışarısını sadece televizyondan, sosyal medyadan gördüğümüz kadar biliyoruz. Karantina uygulamaları 

yerinde oldu. 

Katılımcıların çoğunluğu salgın sürecinde yürütülen politikaları ve alınan tedbirleri yerinde olduğu 

bunlardan memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Katılımcılar yürütülen uygulama ve hizmetlerde diğer 
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ülkelerden daha iyi olduğuna ilişkin yaygın bir görüşe sahiptir. Bununla birlikte uygulama ve 

hizmetlerden, alınan tedbirlerden memnun olmayan katılımcılar da bulunmaktadır.  

G5: “Devletin aldığı tedbirler başta çok iyiydi. Ama sonra gevşetildi. İlk dönemde yani salgının 

başlarında devletin sağlık sistemine olan güven daha fazla artmıştı. Daha sıkıydı tedbirler. Ama ne 

gerek vardı umreye gönderme riskini almaya, Ne gerek vardı paralı askerleri 1 aylığına Burdur’a 

getirmeye böyle salgın ve ölüm kol gezerken.  Devlete ve sağlık sistemine güvenim salgının başında 

tamdı ama son zamanlarda biraz düştü”. 

G10: Ülke çapındaki tedbirler bakımından soruyorsanız başta iyiydi. Ama ekonomi kaygıları can 

derdinin önüne geçti sanki. Sonradan gevşetildi. Bilim kurulunun her dediği yapılmadı sanki. Bakın 

sadece bu huzurevi için sorarsanız her şey takdiri hak ediyor. Siz tüm ülke açısından sordunuz diye o 

bakımdan değerlendiriyorum.  Buna paralel olarak başta güvencem çok yükseldi devlete ve sağlık 

sistemine de şimdi biraz inişe yöneldi. Doğruya doğru”.  

Katılımcılardan bazıları alınan tedbirlerdeki tutarsızlıklardan ve süreçteki değişimlerden rahatsız 

olduğunu ifade etmektedir. Bu doğrultuda süreç içerisinde çeşitli gelişmeler bazı katılımcıların 

memnuniyet düzeyini düşürdüğü anlaşılmaktadır.  

SONUÇ 

Korona virüs salgın sürecinden en fazla yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler etkilendiği göz 

önüne tutulduğunda yaşlıların bakım ve barınma hizmetinin sağlandığı huzurevlerinin bu açıdan ele 

alınması büyük bir öneme sahiptir.  Yaşlı nüfusun ve Kovid-19 ile ilgili vaka sayısının oldukça yüksek 

olduğu Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinde, virüs nedeniyle huzurevlerinde 

birçok ölüm meydana gelmiştir. Ölümlerin nedeni, hastalığa karşı korunmanın temel koşullarından biri 

olan sosyal mesafe kuralına uymanın zor olmasıdır (Soysal, 2020). Huzurevleri kovit-19 açısından riskli 

mekanlardır. Salgın sürecinde en büyük kayıplar yaşlıların kaldığı kurumlarda meydana gelmiştir. Aile 

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bu süreçte aldığı çeşitli önlemler ve izlediği politikalar sayesinde 

ülkemizde huzurevleriyle ilişkili vakalar diğer ülkelere oranla daha az görülmüştür (Hotar vd., 2020).  

Korona virüs salgını sürecinde özel bir huzurevinde gerçekleştirilen bu çalışmada toplam 10 erkek yaşlı 

ile görüşülerek salgın sürecinde huzurevlerinde günlük yaşama ve sunulan hizmetlere ilişkin görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre katılımcılar salgın süreci öncesine göre fiziksel olarak 

daha kısıtlı olduklarını belirtmiş ve genel olarak sunulan hizmetlerden ve alınan tedbirlerden 

memnuniyetlerini dile getirmişlerdir. 

Yürütülen bu çalışmanın huzurevinde kalan yaşlılara ilişkin yapılacak çeşitli çalışmalarda yol gösterici 

olması beklenmektedir. Korona virüs salgını sürecinden en fazla etkilenenlerin grupların başında yaşlı 

bireyler geldiği düşünüldüğünde araştırma neticesinde elde edilen bulgular yaşlıların sürece ilişkin görüş 

ve düşüncelerin anlaşılmasında yol gösterici olması beklenmektedir. 
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ABSTRACT 

Background and Objective: It is known that pandemics have deteriorating effects on mental health 

(Holmes et al., 2020). Previous studies suggested that the symptoms of depression and anxiety are 

related to personality traits such as neuroticism (Nikčević et al., 2020), and preventive measures to 

prevent the spread of the disease (Pan et al., 2020). In this study, it was aimed to examine the predictive 

effect of personality traits and preventive measures related to Covid-19 on depression and anxiety 

symptoms in university students who live in Turkey.  

Method: The data of the study were collected online from 457 participants (235 women – 222 men) 

between 15.09.2020-21.12.2020. While Brief Symptom Inventory (BSI) was used to measure the 

depression and anxiety symptoms of the participants, the Five-Factor Personality Traits Scale was 

applied to evaluate the personality traits. In addition, a form prepared based on the preventive measures 

related to Covid-19 published by the Turkish Ministry of Health was applied to the participants. 

Results: While depression symptoms were found to be related to extraversion, conscientiousness, 

neuroticism, and agreeable personality traits, anxiety symptoms were found to be correlated with 

conscientiousness, neuroticism, and agreeable personality traits. There was no statistically significant 

relationship between preventive measures and the symptoms of anxiety and depression. Finally, 

regression analyzes showed that depression symptoms are predicted by agreeableness and neuroticism 

personality traits, whereas anxiety symptoms are predicted by only agreeable personality traits. 

Conclusion: The findings indicated that depression and anxiety symptoms, which have strong links 

with pandemic situations, were not related to preventive measures. However, these symptoms could 

be associated with the personality traits including agreeableness and neuroticism. It is thought that the 

findings can be a source for scientific and clinical studies in terms of understanding psychopathologic 

symptoms in individuals with different personality traits (Aschwanden et al., 2020) 

 

Keywords: Covid-19, personality traits, preventive measures, anxiety, depression 

 

 

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE COVİD-19 İLE İLİŞKİLİ KORUYUCU ÖNLEMLERİN 

DEPRESYON VE ANKSİYETE BELİRTİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
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ÖZET 

Giriş ve Amaç: Pandemilerin ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir (Holmes ve 

ark., 2020). Önceki çalışmalar bu belirtilerin hastalığın yayılmasını engelleyici koruyucu önlemler (Pan 

ve ark., 2020) ve nevrotiklik gibi kişilik özellikleri (Nikčević ve ark., 2020), ile ilişkili olduğunu öne 

sürmektedir. Bu araştırmada, Türkiye’de yaşayan üniversite öğrencilerinin kişilik özelliklerinin ve 

Covid-19 ile ilişkili koruyucu önlemlerini depresyon ve anksiyete belirtileri üzerindeki yordayıcı 

etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışmanın verileri 15.09.2020-21.12.2020 tarihleri arasında 457 katılımcıdan (235 kadın – 

222 erkek) çevrim-içi olarak toplanmıştır. Katılımcıların depresyon ve anksiyete belirtilerinin ölçülmesi 

için Kısa Semptom Envanteri (KSE), kişilik özelliklerinin değerlendirilmesi için ise Beş Faktör Kişilik 

Özellikleri Ölçeği uygulanmıştır. ile toplanmıştır. Ayrıca katılımcılara Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın 

yayınladığı Covid-19 ile ilgili koruyucu önlemler baz alınarak hazırlanan bir form uygulanmıştır.  
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Bulgular: Çalışmada depresyon belirtilerinin dışadönüklük, sorumluluk ve nevrotiklik, uyumluluk 

kişilik özellikleri ile ilişkili olduğu bulunurken, anksiyete belirtilerinin, sorumluluk, nevrotiklik ve 

uyumluluk kişilik özellikleri ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Sonuçlar, koruyucu önlemlerle anksiyete 

ve depresyon arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığına işaret etmektedir. Son olarak, 

regresyon analizleri depresyon belirtilerinin uyumluluk ve nevrotiklik kişilik özellikleri tarafından, 

anksiyete belirtilerinin ise sadece uyumluluk kişilik özelliği tarafından yordandığını göstermektedir. 

Sonuç: Bulgular, salgın durumları ile güçlü bağlantılar gösteren depresyon ve anksiyete belirtilerin 

koruyucu önlemlerle ilişkili olmadığını; fakat uyumluluk ve nevrotikliği içeren kişilik özellikleri ile 

bağlantılı olabileceğini göstermektedir. Bulguların farklı kişilik özelliklerine sahip bireylerin depresyon 

ve anksiyete belirtilerinin anlaşılması açısından bilimsel ve klinik çalışmalara kaynaklık edebileceği 

düşünülmektedir (Aschwanden ve ark., 2020) 

 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, kişilik özellikleri, koruyucu önlemler, anksiyete, depresyon 
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ÖZET 

Bu çalışma Covid-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze eğitim uygulamalarının uzaktan eğitime 

evrilmesinin öğretmenlerin mesleki motivasyonu üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak amacını 

taşımaktadır. Araştırmanın deseni nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıdır. Araştırmanın 

örneklemi belirlenirken örnekleme yöntemlerinden amaçlı örneklemenin bir alt boyutu olan benzeşik 

örnekleme tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Mersin'in Bozyazı ilçesinde Bozyazı 

İlkokulu'nda görev yapan 5 sınıf öğretmeni ve 1 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma verileri 

uzaktan eğitimin üçüncü yarıyılı olan 2020-2021 bahar yarıyılında toplanmıştır. Uzaktan eğitimin 

öğretmenlerin çalışma motivasyonuna etkisine ilişkin öğretmen görüşlerinin alınmasında birebir 

görüşme tekniğine başvurulmuştur. Çalışmada araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış 

görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler randevulu olarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler 

nitel veri analiz tekniklerinden içerik çözümleme yöntemi ile analiz edilmiş, katılımcılardan alınan 

yanıtlar doğrultusunda kategoriler, ortak kod ve temalara ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular 

uzaktan eğitimin içsel motivasyonu yüksek öğretmenlerde belirgin bir motivasyon düşüklüğüne sebep 

olmadığı fakat dışsal motivasyon sağlayıcı ve bozucu faktörlerin etkisinde kalan öğretmenlerin uzaktan 

eğitim yöntemiyle motivasyon düşüklüğü yaşadıkları sonucunu ortaya koymaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, motivasyon, uzaktan eğitim, halkla ilişkiler  
 

Giriş 

Covid-19 salgını sebebiyle dünyada pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yüzyüze eğitime ara 

verilip eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilmiştir. Türkiye'de ilk vaka tespit 

edildiği günden itibaren eğitim öğretime bir süre ara verilip ardından eğitim öğretim bilgisayar 

ortamında çevrimiçi olarak devam etmiştir. Uzaktan eğitim faaliyeti, fiziksel bir sınıf ortamı olmaksızın 

sanal sınıflarda öğretmen ve öğrencinin birbirlerinden farklı yerlerde bulunmasıyla gerçekleştirilen 

eğitim-öğretim faaliyeti olarak tanımlanabilir. Uzaktan eğitimde, yüz yüze eğitimden farklı olarak 

teknolojik cihazlar yoluyla mekândan bağımsız bir şekilde iletişim ve etkileşimle öğretim 

gerçekleştirmek amaçlanır (Akbayrak, Vural ve Ağar, 2021). Alan yazın tarandığında günümüz için 

yüz yüze eğitime mecburi bir eğitim-öğretim alternatifi olan uzaktan eğitimle ilgili çok sayıda çalışma 

görülmüştür. Literatürde uzaktan eğitimin etkinlik derecesi, öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin ilgi ve 

motivasyonları gibi pek çok konuya ilişkin çalışmaya rastlanmıştır. Fakat uzaktan eğitimin ayrılmaz bir 

parçası olan öğretmenlerin bu süreçteki iş motivasyonlarına ilişkin çalışmalara yeterince yer verilmediği 

görülmüştür. 

1.Covid-19 ve Motivasyon 

 

Teknolojik gelişim bilgi, iletişim ve ulaşım alanlarındaki uygulamalar ile birleştiğinde içinde 

yaşadığımız dünya McLuhan'ın tabiriyle "küresel köy" halini almaktadır. Her ne kadar McLuhan (1965: 

5) küresel köy ifadesini televizyon özelinde kitle iletişim araçlarının gelişimi ile bilgiden haberdar 

olabilme halinin global senkronizasyonunun altını çizse de sürecin devamında teknolojinin artan ağırlığı 

ile insan yaşamının öngörülemez bir biçimde dönüşeceğine de dikkat çekmektedir (Mermer Üzümlü, 

2020:40). 2020 yılının ilk ayları ile birlikte patlak veren Covid-19 pandemisi tüm dünyayı etkisi altına 
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alırken dünyayı özellikle teknolojinin sunduğu imkanlarla uzaktan alışveriş, uzaktan çalışma ve uzaktan 

eğitim pratikleriyle küresel bir köy haline çevirmiştir. Pandemi süreci dünyayı evde kalmaya zorlarken 

teknolojiye erişimi olanlar gündelik yaşam pratiklerini uzaktan gerçekleştirmeye başlamıştır.  

Pandeminin bireylerin eğlence, çalışma, tüketim eylemlerini mekândan bağımsız formda 

şekillendirmeye başlaması ile kurumlar da bu doğrultuda aksiyon almış ve eğitime ara vermemek için 

Türkiye genelinde uzaktan eğitim yöntemine hızlı bir geçiş yapılmıştır. O günde kadar fiziksel sınıf 

ortamında verilmekte olan dersler sanal sınıflarda görülmeye başlanmıştır. Başlangıçta geçici ve birkaç 

aylık bir geçiş dönemi olarak değerlendirilen uzaktan eğitim süreci bu çalışmanın yapıldığı tarih itibari 

ile üç yarıyıl kesintisiz devam etmiştir. Sürecin uzaması ile hem öğrencilerde hem de öğretmenlerde 

motivasyon konusunda çeşitli farklılaşmalar ortaya çıkmıştır. 

Motivasyon, bireyin bir amaç uğruna gösterdiği etkinliği etkileyen güç (Recepoğlu, 2013) olarak kısaca 

tanımlanabilmektedir. Bu nedenle bireyin başladığı ve sürdürmek istediği faaliyette başarılı olabilmesi 

için son derece önemlidir. Motivasyon, literatürde içsel motivasyon ve dışsal motivasyon olmak üzere 

iki alt başlığa ayrılmaktadır. İçsel motivasyon, bireyin dışarıdan bir etki olmaksızın tamamen kendi 

istek ve doyumu neticesinde var olan motivasyon türüdür. Birey, dışarıdan bir kaynak olmaksızın 

meşgul olduğu işten aldığı doyumdur. Dışsal motivasyonda ise durum tam tersidir. Birey, işin 

kendisinden bir doyum almak yerine dışarıdan gelen ödül veya ceza gibi faktörlerle motive olmaktadır. 

Bu çalışma, öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde iş motivasyonlarında değişiklik olduğu iddiası 

üzerinde yükselmektedir. Bu doğrultuda çalışma içinde motivasyon değişikliğini yaratan etkenlerin 

neler olduğu da ortaya konmaktadır. Bu amaçla "Uzaktan eğitimin öğretmenlerin iş motivasyonu 

üzerine etkisi nedir?" sorusuna yanıt aranmaktadır. Bu perspektiften yapılmış henüz bir araştırma 

bulunmadığından çalışma literatüre önemli bir katkı sunmaktadır. 

2.Yöntem 

 

2.1.Araştırmanın Amacı, Konusu Deseni 

 

Araştırmanın konusu, uzaktan eğitimin öğretmenlerin iş motivasyonu üzerine etkisinin ortaya 

konulmasıdır. Bu amaçla uzaktan eğitimin öğretmenlerin iş motivasyonuna etkisinin var olup olmadığı 

varsa bunların neler olduğu görüşme tekniği ile ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

2.2.Araştırma Deseni 

Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Durum 

çalışması deseninde amaç, bir veya birkaç konunun kendi doğal ortamında derinlemesine analiz 

edilmesidir (Şimşek ve Yıldırım, 2018). 

 

2.3.Evren ve Örneklem 

 

Araştırmanın evrenini Mersin ili Bozyazı ilçesinde görev yapmakta olan okul öncesi ve sınıf 

öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Bozyazı İlkokulu'nda görev yapmakta 

olan sınıf öğretmenleri ve okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Örnekleme yöntemi olarak 

amaçlı örneklemenin bir alt boyutu olan benzeşik örnekleme tercih edilmiştir. Benzeşik örneklemede 

amaç evreni temsil edebilecek nitelikte homojen bir alt grup oluşturmaktır. Bu nedenle araştırmacı 

kimleri seçeceğine kendisi karar verir ve amacına uygun olan bir örneklem oluşturur (Balcı, 2006). 

2.4.Veri Toplama Araçları 
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Verilerin toplanması sürecinde araştırmacı tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış görüşmek 

formu kullanılmıştır. Görüşme formu 10 sorudan oluşmaktadır. Görüşme formunda yer alan 

soruların belirlenmesi aşamasında literatür taraması yapılıp uzman görüşüne başvurulmuştur. 

Görüşme sonucu elde edilen veriler içerik analiziyle ortak tema ve kodlar oluşturularak ifade 

edilmiştir. 

Bulgular 

 

Araştırma sonucundan elde edilen bulgular içerik analiziyle "Öğretmenlerin dışsal motivasyonlarına 

etki eden faktörler", "Öğretmenlerin içsel motivasyonlarına etki eden faktörler", "Öğretmenlerin 

dışsal motivasyonlarını bozucu faktörler" ve "Öğretmenlerin içsel motivasyonlarını bozucu 

faktörler" olmak üzere dört tema altında toplanmıştır. Elde edilen 

 

Veli öğretmen işbirliği 3 

Öğretmenler arası bilgi alışverişi 4 

Çocuğunu takip eden ilgili veli 5 

Okul yönetiminin destekleyici tutumu 5 

Olumlu öğretmen öğrenci ilişkisi 4 

Ulaşılabilir eğitim imkanları (EBA TV) 3 

Öğretmenler arası dayanışma 6 

Derslere öğrencilerle birlikte veli katılımı 2 

 

Tablo 1. 'deki bulgular incelendiğinde görüşüne başvurulan öğretmenlerin 11 tane dışsal 

motivasyon etkeninin etkisinde kaldığı görülmektedir. Sıkça belirtilmesi açısından dışsal motivasyon 

kaynakları şu şekilde ifade edilebilir: "İlgili ve istekli öğrenci (6), Öğretmenler arası dayanışma (6), 

Derse hazırlıklı gelen öğrenci (5), Okul yönetiminin destekleyici tutumu (5), Çocuğunu takip eden 

ilgili veli (5), Öğretmenler arası bilgi alışverişi (4), Olumlu öğretmen öğrenci ilişkisi (4), Veli 

öğretmen işbirliği (3), Olumlu veli tutumu (3), Ulaşılabilir eğitim imkanları (EBA TV) (3), Derslere 

öğrencilerle birlikte veli katılımı (2). Araştırmaya katılan öğretmenlerin dışsal motivasyon 

kaynaklarına ilişkin bazı ifadelerine aşağıda belirtilmiştir: 

sonuçlar tablo şeklinde ifade edilmiştir  

Tablo 1. Öğretmenlerin Dışsal Motivasyonlarına Etki Eden Faktörler  

Kodlar f 

Olumlu veli tutumu 3 

İlgili ve istekli öğrenci 6 

Derse hazırlıklı gelen öğrenci 5 
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"Meslektaşlarımla bu süreçte birbirimize destek olduğumuzu düşünüyorum. 

Deneyimlerimizi paylaşarak, eksiklerimizi tamamlamaya çalıştık (Ö1)","Derslere istekli katılan ve 

ödevlerini yapıp gönderen öğrenciler motivasyonumu olumlu etkiledi (Ö2)","Uzaktan eğitim 

sürecinde okul yönetimi her zaman destek olmuştur, yaşadığımız problemlerin üstesinden 

gelmemizde yardımcı olmuştur bu da motivasyonumuzu arttıran etkenlerdendir (Ö3). 

 

Tablo 2. Öğretmenlerin İçsel Motivasyonlarına Etki Eden Faktörler 

 
Kodlar  ______________ f 

Öğrencilerine yararlı olma düşüncesi 6 

Maaşının hakkını verme düşüncesi 1 

Ders öncesi hazırlık yapma 5 

Sorumluluk duygusu 6 

Derse istekli katılma 6 

Teknolojiye adapte olmada yeterlilik hissi 5 

 

Tablo 2. 'deki bulgular incelendiğinde görüşüne başvurulan öğretmenlerin 6 tane içsel 

motivasyon etkeninin etkisinde kaldığı görülmektedir. Sıkça belirtilmesi açısından içsel motivasyon 

kaynakları şu şekilde ifade edilebilir: "Öğrencilerine yararlı olma düşüncesi (6), sorumluluk duygusu 

(6), derse istekli katılma (6), ders öncesi hazırlık yapma (5), Teknolojiye adapte olmada yeterlilik hissi 

(5), Maaşının hakkını verme düşüncesi (2). Araştırmaya katılan öğretmenlerin içsel motivasyon 

kaynaklarına ilişkin bazı ifadelerine aşağıda belirtilmiştir: 

"Teknolojiyle iç içe yaşamam ve her alanda eğitim teknolojilerini uygulamam süreçte daha az 

problem yaşamam konusunda avantaj sağlayıp beni motive etmiştir (Ö3)", "Öğrencilerimin uzaktan 

eğitim sürecini en iyi şekilde tamamlaması için ciddi bir sorumluluğumun olduğunun bilincindeydim. 

Bu duygu benim için itici bir güç olmuştur (Ö5),"Çocukların derste ilgi ve motivasyonlarını dinamik 

tutmak onlara en iyi imkanları sunabilmek için ders öncesi mutlaka gerekli hazırlıklarımı yaptım (Ö1). 

 

Tablo 3. Öğretmenlerin Dışsal Motivasyonlarını Bozucu Faktörler 

 
Kodlar _______________________________________________________________ f 

İnternet bağlantısı sorunu 6 

Bilgisayar, tablet gibi cihazlara erişim sıkıntısı 6 

İsteksiz öğrenci 5 

İlgisiz veli 4 

Okulun sürekli açılıp kapanması 1 

Öğretmen-öğrenci etkileşimi zayıflığı 5 

Öğrenciye ait çalışma ortamı olmayışı 3 

Velilerin öğretmen karşılaştırması 1 

Müfredattaki kazanımların yoğunluğu 1 

Acil yapılması gereken toplantılar 1 
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Öğrencilerin derse zamanında katılmaması 5 

Ailenin öğrenciyi evde yalnız bırakması 4 

 

Tablo 3. 'deki bulgular incelendiğinde görüşüne başvurulan öğretmenlerin 12 tane dışsal 

motivasyonlarını bozan faktörün etkisinde kaldığı görülmektedir. Sıkça ifade edilmesi açısından dışsal 

motivasyon bozucu faktörler şu şekilde ifade edilebilir: "İnternet bağlantısı sorunu (6), Bilgisayar, tablet 

gibi cihazlara erişim sıkıntısı (6), İsteksiz öğrenci (5), Öğretmen- öğrenci etkileşimi zayıflığı (5), 

Öğrencilerin derse zamanında katılmaması (5), İlgisiz veli (4), Ailenin öğrenciyi evde yalnız bırakması 

(4), Öğrenciye ait çalışma ortamı olmayışı (3), Okulun sürekli açılıp kapanması (1), Velilerin öğretmen 

karşılaştırması (1), Müfredattaki kazanımların yoğunluğu (1), Acil yapılması gereken toplantılar (1). 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin dışsal motivasyon bozucu faktörlere ilişkin bazı ifadelerine aşağıda 

belirtilmiştir: 

"Fiziksel etkenlerden elektrik ve internet kesintisi motivasyonumu olumsuz etkiledi 

(Ö2)","Velilerin çiftçilik de dahil olmak üzere çeşitli mesleklerde çalışmasından dolayı 

öğrenciler evde yalnız kaldılar. Kimi zaman bu nedenle derse katılamadılar (Ö3)", "Ev 

ortamında kendi başına ders dinleme alışkanlığı olmayan öğrencilerim derse katılmak 

istemedi bu durum da ister istemez benim de motivasyonumu olumsuz yönde etkiledi 

(Ö3)","Velilerin ders esnasında arka planda konuşmaları ve TV izlemeleri öğrencilerin 

ilgisini dağıtmıştır. Bu durum zaman zaman benim de motivasyonuma etki etmiştir (Ö1). 

 

Tablo 4. 'deki bulgular incelendiğinde görüşüne başvurulan öğretmenlerin 3 tane içsel 

motivasyonlarını bozan faktörün etkisinde kaldığı görülmektedir. Sıkça ifade edilmesi açısından 

içsel motivasyon bozucu faktörler şu şekilde ifade edilebilir: "Sabırlı olamama (2), öğretmenin 

öğrencilerine yetememe düşüncesi (1), Kendi çocuklarına yeterince ilgilenememesi (1). 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin içsel motivasyon bozucu faktörlere ilişkin bazı ifadelerine 

aşağıda belirtilmiştir: 

"Ders esnasında bir takım şeyleri normalden fazla tekrar etmem gerektiği için bazen sabrımın 

zorlandığı oldu, buna rağmen sakinliğimi korudum (Ö5)", "Evde olmak maalesef sadece 

öğretmen olmak anlamına gelmedi. Evdeki annelikle ilgili sorumluluklarım konusunda 

motivasyonumu olumsuz yönde etkiledi (Ö1)", "Daha fazla ne yapabilirim düşüncesi zaman 

zaman yetersizlik duygusuna kapılmama neden oldu (Ö4). " 

 

3.TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Uzaktan eğitim sürecinin öğretmenlerin motivasyonlarına etkisinin incelendiği bu çalışmada katılımcı 

öğretmenlerin 11 dışsal motivasyon sağlayıcı faktör, 6 içsel motivasyon sağlayıcı faktör, 12 dışsal 

motivasyon bozucu faktör ve 3 içsel motivasyon bozucu faktörün etkisinde kaldığı tespit edilmiştir. 

Araştırmanın sonuçları incelendiğinde katılımcı öğretmenlerin daha çok dışsal motivasyon sağlayıcı ve 

bozucu faktörlerin etkisinde kaldığı görülmüştür. Öğretmenlerin yapmış oldukları meslekte okul 

Tablo 4. Öğretmenlerin İçsel Motivasyonlarını Bozucu Faktörler 

Kodlar f 

Öğretmenin öğrencilerine yetememe düşüncesi 1 

Sabırlı olamama 2 

Kendi çocuklarına yeterince ilgilenememesi 1 
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yönetimi, öğrenciler ve velileriyle iyi ilişki içerisinde olup olumlu geri dönüşler almaları onların dışsal 

motivasyonları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Pek çok öğretmen eğitim öğretim sürecinde 

kullanmak üzere yeterli araç gereçlerin bulunduğu bir ortamda çalışmayı tercih etmektedir. 

Öğretmenlerin özellikle uzaktan eğitimde eğitim öğretim sürecinde kullandıkları ders araç gereç ve 

materyallerinin eksiksiz bulunması da onları motive eden bir başka etkendir. 

Araştırma sonuçlarına göre içsel motivasyon sağlayıcı etkenler, dışsal motivasyon sağlayıcı 

etkenlere göre oldukça azdır. Başka bir deyişle başarıdan kaynaklanan içsel tatminden doğan başarı 

motivasyonu öğretmenlik mesleğini yapan bireylerde daha büyük bir güdüleyici olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bireyler, içsel tatmin yaşadığı şeyi tekrar etmeye meyillidir. Bu neden öğretmenlerin 

sürekli olarak içsel motivasyon sağlayıcı faktörler yerine dışsal motivasyon sağlayıcı ya da bozucu 

faktörlerin etkisinde kalması onların iş doyumlarını ciddi şekilde etkilemektedir. Çalışmada dışsal 

motivasyonla kıyaslandığında, içsel motivasyonun daha önemli olduğu ifade edilmektedir.  

Araştırma sonuçları incelendiğinde hem eğitimin uzaktan sürdürülmesi hem de katılımcı 

öğretmenlerin ilkokul ve anaokulu öğretmenlerinden oluşması sebebiyle süreçte iş motivasyonlarında 

değişmeler meydana gelmiştir. Bu değişikliklere daha çok dışsal motivasyon sağlayıcı ve bozucu 

faktörlerin etkisinde kaldığı görülmüştür. İçsel motivasyon sağlayıcı ve bozucu faktörlerin azlığı dikkat 

çekmiştir. Bir ekran karşısında eğitim öğretim sürdürmenin iletişim ve etkileşimi azaltmasıyla 

öğretmenlerin iş motivasyonlarına ilişkin dışsal motivasyon etkenlerinden etkilenme durumlarının 

arttığı tespit edilmiştir. 
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ABSTRACT 

While the Covid-19 pandemic, which emerged in Wuhan, the capital of the Hubei region of China on 

1st of December 2019, continued to spread all over the world, it was not only a global health problem, 

but also caused changes in many areas. The rapid spread of the Covid-19 pandemic and its bad and 

deadly effects on patients made it necessary to take various measures. Wearing masks, maintaining 

individual hygiene and social distance, and staying at home have been the most effective solutions 

among these measures. 

During restrictive transportation and interaction, all kinds of social events were re-evaluated, and it was 

deemed necessary to experience new methods in the fields of culture and art, in order to reduce the 

contagion effect of the global epidemic. The most prominent of these methods are those that are done 

online over the web sites. When we focus on the options used in these activities, which are carried out 

with technical infrastructures consisting of various examples, we see that they have features shaped 

according to different needs. We observe that cultural managers either choose the most effective and 

appropriate cases among these infrastructures according to the characteristics of the event to be held, or 

order new software and new infrastructures that address their needs. 

In this study, subjects as “what are the online infrastructure preferences based on the characteristics of 

the events taking place under the influence of the pandemic” and “how are these choices made according 

to the characteristics of the event to be held” will be evaluated through different examples; as well as a 

detailed evaluation of the subject in the context of the Constellation International Poster Exhibition, 

which was held as a Special Project event within the scope of the 7th Çanakkale Biennial. It is expected 

that this research will contribute to the evaluation process of structuring artistic and cultural transfer of 

digital media practices. 

 

Keywords: Covid-19, Virtual Exhibition, Digital Media, Online Exhibition, Çanakkale Biennial 

 

COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA SANAL SERGİ GEREKSİNİMİ: 7. ULUSLARARASI 

ÇANAKKALE BİENALİ TAKIM YILDIZ AFİŞ SERGİSİ 

 

ÖZET 

1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan'da ortaya çıkan Covid-19 

pandemisi dünyanın dört bir yanında yayılmaya devam ederken, sadece küresel bir sorun olmakla 

kalmamış aynı zamanda birçok alanda değişikliklerin yaşanmasına neden olmuştur. Covid-19 

pandemisinin hızlı yayılması ve hastaların üzerindeki kötü ve ölümcül etkileri çeşitli önlemlerin 

alınmasını gerekli kılmıştır. Maske takmak, bireysel hijyen, sosyal mesafeyi korumak ve evde kalmak 

bu önlemler arasında en etkili çözümlerden olmuştur. 

Hareket ve etkileşimin belirli kısıtlamalar altında olduğu süreçte bir araya gelinen her türlü etkinlik 

yeniden gözden geçirilmiş, küresel salgının bulaşıcı etkisini azaltmak amacıyla her alanda olduğu gibi 

kültür ve sanat alanlarında da yeni yöntemlerin deneyimlenmesi gerekliliği doğmuştur. Bu yöntemlerin 

en belirgin şekilde öne çıkanları web üzerinden çevrimiçi olarak yapılanlardır. Türlü çeşitli örnekten 

oluşan teknik altyapılarla gerçekleştirilen bu etkinliklerde kullanılan seçeneklere odaklandığımızda 

farklı ihtiyaçlara göre şekillendirilmiş özelliklere sahip olduklarını görürüz. Kültür yöneticilerinin de 

yapılacak etkinliğin özelliklerine göre bu altyapılar arasından en efektif ve uygun olanını seçtiklerini 

veya yeni yazılımlarla yeni altyapıları sipariş ettiklerini gözlemlemekteyiz. 
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Bu çalışmada pandemi etkisi altında gerçekleşen etkinliklerin özelliklerine dayalı olarak çevrimiçi 

altyapı tercihlerinin neler olduğu, bu tercihin yapılacak etkinliğin özelliklerine göre nasıl ve ne şekilde 

yapıldığını farklı örnekler üzerinden ele alınırken 7. Çanakkale Bienali kapsamında Özel Proje etkinliği 

şeklinde gerçekleşen Takımyıldız Uluslararası Afiş Sergisi özelinde ayrıntılı değerlendirmeler 

yapılacaktır. Bu araştırmanın dijital ortam pratikleri değerlendirilirken sanatsal ve kültürel aktarımın 

yapılanması aşamasındaki süreç üzerinden yapılacak etkinliklere katkı sağlaması beklenmektedir. 

 

GİRİŞ 

 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, 11 Mart 2020’de Covid-19 pandemisi olarak ilan edildikten 

sonra dünya düzenini etkileyen birçok değişiklik yaşanmaktadır. Covid-19 ile salgından korunma 

yöntemleri, salgının yayılmasına karşı alınan tedbirler, sosyal mesafeyi korumak için her alanda yeni 

arayışlar ‘yeni normal’ denilen toplumsal değişimlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Sağlık, eğitim, 

teknoloji, psikoloji, sosyoloji, ekonomi, sosyal hayat gibi pek çok alanı etkileyen bu büyük salgın 

küresel ölçekli yayılmaya devam ederken mutasyona uğramakta ve bu özelliği ile daha uzun süreler 

Covid-19 ile yaşamaya alışmamız gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır. 

 

Covid-19 pandemisi yaşadığımız hayatı etkilerken teknolojideki hızlı değişimin getirmiş olduğu 

olanaklar ile sanatta da yeni arayışların doğması kaçınılmazdır. Günümüzde pek çok uygulamanın kolay 

ve erişilebilir olması sanatsal etkinliklerin de geleneksele göre dijital alternatifler ile izlenmesine olanak 

tanımaktadır. Bu çalışmada özellikle sanal sergiler ve teknolojisi üzerinde durulmuş ve 7. Uluslararası 

Çanakkale Bienali kapsamında düzenlenen Takım Yıldız Afiş sergisi üzerinden örneklenerek analiz 

edilmiştir. 

 

Bu süreçte, Covid-19 pandemisinin bulaş etkisini azaltmak amacıyla çeşitli önlemler geliştirilerek 

uygulamaya konulmuştur. Bu bağlamda öncelikle sosyal mesafeyi korumak ve evde kalmak gibi 

tedbirler kişileri sanal aktivitelere daha çok yöneltmiş alışveriş yapmak, haber almak, sinemaya gitmek, 

sergi ve müze gezmek, vb. etkinlikler dijital ortam dahilinde karşılık bulmaya başlamıştır. Özellikle bu 

dönemde dünya genelinde sanat ve kültür alanlarında fuarlar, müzayedeler, sergiler gibi birçok etkinlik 

teknolojinin getirdiği olanaklar ile gerçekleşmektedir. 

 

Covid-19 pandemisinden önce de teknolojinin sunduğu bu olanaklar izleyicinin hizmetine sunulmuştur. 

İlk bilgisayarlı sergi CD-ROM tabanlı ‘Microsoft Sanat Galerisi’ adlı dijital sürümdür ve yazılımı 1991 

yılında Birleşik Krallık'ta Bilişsel Uygulamalar tarafından Britanya Ulusal Galerisi'nde kullanılmak 

üzere bir multimedya öğrenme aracı olarak geliştirilmiştir. Ürün, Ekim 1993’te izleyicisi ile 

buluşmuştur ("Microsoft Art Gallery", 2020). 

 

Teknolojik gelişmeler hızla devam ederken etkinliklerin sanal ortamda sunulma özellikleri de çeşitli 

tasarım farklılıkları göstermektedir. Bu tarz etkinlikler için kullanıcı deneyimi tasarımının (UX) en iyi 

şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu amaçla yazılım geliştiriciler ve tasarımcılar kullanıcılardan geri 

bildirim yoluyla alınan veya toplanan verileri göz önünde bulundurmaktadır. Kullanıcılar özellikle 

isteklerine cevap verecek ara yüz tasarımlarını tercih ederken aynı zamanda ürünün kolay ve kullanışlı 

olmasını beklemektedir. 

 

ULUSLARARASI ÇANAKKALE ÇAĞDAŞ SANAT BİENALİ 

 

Uluslararası Çanakkale Çağdaş Sanat Bienali 2006 yılında kurulmuştur. Bienal ve bienali hayata geçiren 

yapı; Çanakkale kentine kıtalararası, doğu-batı eksenli, Akdeniz kıyıları ve çevresinde uluslararası bir 
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kimlik kazandırmayı ve yerli-yabancı sanatçılar ile onların networkünde bir buluşma noktası haline 

getirmeyi amaçlar. Çanakkale Bienali, kamusal alanları daha fazla sanat için kullanmak, üniversite 

sanatçı iş birliklerini kolaylaştırmak, iletişimi güçlendirmek hedefiyle, Çanakkale’de yerelle global 

değerlerin kesiştiği alanları çağdaş sanat için özgün bir düzlem yaratmak ilkeleriyle hareket etmektedir 

(Çanakkale Bienali, 2014). 

 

CABININ, Çanakkale merkezli, toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren, farklı alan ve meslek 

gruplarından katılımcıların birlikteliğinden oluşmuş, gönüllülük esasıyla çalışan ve odağına çağdaş 

sanatı alan, bağımsız bir sivil toplum inisiyatifidir. Pandemi koşulları içerisinde, 2020 yılı sonbaharında 

“Takımyıldız” başlığıyla yedinci edisyonu gerçekleştirilen Çanakkale Bienali, yapısal olarak bir 

auteur/küratör bienali değil, kolektif süreçlerle şekillenen, iletişim ve iş birliği ağıyla, paylaşımlarla 

gelişen bir bienaldir. Bienalin gerçekleşmesini sağlayan bütün gönüllüler ve ortak çalışmalar yürütülen 

kurumlar ile destekçiler; bienal programında yer alan sosyal çalışmaların bileşenleri ve çağdaş sanat, 

bienal merakı ve ilgisi olan kitleler için özgün ve kente özgü bir deneyim olanağı yaratmak; sanatçılara 

farklı bağlamlarda üretme ve sergileme olanakları sağlamak, Çanakkale kentinde harekete geçirdiği, 

etkilediği ve ilişkilendiği farklı sektörler ve iş alanlarıyla, arkeoloji, mimarlık, tasarım, sinema, edebiyat 

gibi farklı disiplinlerle yoğun ilişkiler oluşturmak, CABININ’in önemsediği başlıca konulardandır (7. 

Çanakkale Bienali, 2020). 

 

Çanakkale Bienali’nin 2020 sonbaharında gerçekleşmesi öngörülen yedinci edisyonunun hazırlık 

sürecinde hayatımıza giren covid-19 birçok belirsizliği de beraberinde getirmiştir. Yerelde başlatılmış 

sanat, kültür ekseninde fikir, fiziki olmak üzere üretimleri destekleyen CABININ, bu edisyondaki 

çalışma mantığını da kendi yapısının elverdiği şekilde, gönüllülük esaslı sosyal çalışma mantığında 

kurgulamıştır. Çanakkale Bienali İnisiyatifi, bu süreçte yerel, ulusal ve uluslararası iş birliklerini 

sürdürmüştür. Fiziki transferler, üretimler ve buluşmaların koşullarının bütünüyle değiştiği bu ortamda 

alternatifler üretmek üzere, ülkemizde ve dünyadaki uyarlamalar arasında kapsamlı bir araştırma 

yapılmıştır (7. Çanakkale Bienali, 2020) 

 

Bu araştırma sürecinde çağdaş sanat bienal ve sergilerinin dijital ortamda hayata geçirilmesinde iki 

temel yaklaşım tespit edilmiştir. Bunlardan birincisi, mekânın ve eserlerin tamamen dijital ortamda 

oluşturulduğu “sanal” sergi uygulamalarıdır. Bu uygulamalar, dijital ortam için üretilmiş eserlerin 

sergilenmesinde oldukça üstün teknolojik olanaklar sunarken, özünde fiziksel mekân için üretilmiş iki 

ve üç boyutlu eserlerin izleyiciye ulaştırılmasında etkin sonuçlar verememektedir. İkinci model ise, 

2010’lardan itibaren hizmet vermeye başlayan Google Art and Culture platformunda farklı 

uygulamalarının hayata geçirildiği Dijital İkiz ya da 3D sanal tur uygulamalarıdır. Matterport gibi 

teknoloji platformları ve bunlara entegre görüntü kayıt ve işleme sistemleri üzerinden çalışan Dijital İkiz 

teknolojisi, fiziksel mekânda kurulan bir serginin birebir dijitale aktarılmasıyla üç boyutlu bir mekânda 

sergi deneyimi yaşatmayı amaçlamaktadır. Hem uygulama üzerinden ziyaret edilebilen hem de gerekli 

3D gözlük gibi ekipmanlar sayesinde üç boyutlu olarak deneyimlenebilen bir teknolojidir. Fiziksel 

mekân algısının ön planda tutulduğu bu teknolojide, sergi alanının Görsel 1’dekine benzer biçimde 

kuşbakışı görüntüsü alınmakta, mekana dair daha bütüncül ve gerçek hayattaki deneyimden daha 

kapsamlı bir içerik üretilebilmektedir. Buna ek olarak notlar, videolar, sesli betimlemeler ve fotoğraflar 

gibi etiketler eklenmesi yoluyla, eserlere dair istenilen zenginlikte bir içerik oluşturulabilinmektedir. 
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Görsel 1. ‘7. Çanakkale Bienali’ sergi alanının çevrimiçi planı (Mahal Sanat, 2020). 

 

2020 yaz aylarında, kamusal alan koşullarındaki iyileşmeler, 7. Çanakkale Bienali’nin fiziki olarak 

gerçekleştirilebilmesinde optimum koşulların oluşmasını sağlamıştır. Bu sayede bienal sergileri 4 farklı 

mekânda hayata geçirilmiş ve kısa bir süre de olsa ziyaretçilerin sergilenen eserlerle fiziki olarak 

buluşabilmesi sağlanmıştır. Bienalin fiziksel olarak hayata geçirilmesi, dijital ikizinin de 

üretilebilmesinin ön koşulu olduğundan, sergilerin sanal ortamda çok geniş kitlelerin erişimine açılması 

sağlanmıştır. 

 

Böylece Matterport sistemi üzerinden dijital ikizleri üretilen bienal sergileri, 3 ay süreyle internet 

üzerinden ücretsiz olarak gezilebilmiştir. Görsel 2’de ‘7. Çanakkale Bienalin’de yer alan çalışma 

görüntülenmektedir. 
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Görsel 2. ‘7. Çanakkale Bienali’ kapsamında çevrimiçi sergiden bir görünüm (Mahal Sanat, 2020). 

 

7. ULUSLARARASI ÇANAKKALE BİENALİ TAKIM YILDIZ AFİŞ SERGİSİ 

 

Bienal ana sergilerine ek olarak, altı aya yayılan bir takvimde geliştirilen farklı projeler ise, dijital ve 

sanal ortamda hayata geçecek şekilde kurgulanmıştır. Örneğin Çanakkale’nin sesleri, Çanakkale-İzmir 

Kent Ekolojisi Turları, 12Kernel Dijital Arşiv-Sergileme Deneyimi ve Uluslararası Takımyıldız Afiş 

Sergisi gibi proje ve etkinlikler, üretimlerin sanal ortamda ve internet üzerinden izleyiciyle buluşacağı, 

içeriklerin dijital platformlara uygun olarak geliştirildiği uygulamalar olmuştur. 

 

Özellikle Uluslararası Takımyıldız Afiş Sergisi iki boyutlu ve bütünüyle dijital olarak üretilmiş 

afişlerden oluştuğu için, mecra olarak tamamen sanal olarak yaratılmış bir sergileme yazılımlı ücretli 

veya ücretsiz versiyonları bulunan bir altyapı kullanılmıştır (Artsteps, t.y.). 7. Çanakkale Bienali özel 

programı kapsamında, dünya genelinde alanında uzman afiş tasarımcılardan oluşan 45 tasarımcı 

‘Takımyıldız’ başlığı altında afiş üretmeye davet edilmiştir. Katılımcılar Agnieszka Ziemiszewska (PL), 

Al Naim Arafat (JO), Ali Can Metin (TR), Ali Tomak (TR), Amir Hosseinzadeh (IR), Anna Black (UK), 

Byoung II Sun (KR), Chia Hsiang Lee (TW), Chikako Oguma (JP), Christopher Han (KR), Christopher 

Scott (EC), Davit Eduardo (UY), Deniz Kürşad (TR), Didem Çatal (TR), Doğan Arslan (TR), Erin 

Wrigh (ABD), Felipe Jácome (EC), Gyula Molnár (HU), Irwan Harnoko (ID), İlkan Devrim Dinç (TR), 

Jorge Gonzalez Morales (MX), Kaan Kaya (TR), Keith Kitz (ABD), Kye-Soo Myung (KR), Luis Yañez 

(MX), Martin Mendelsberg (ABD), Mehmet Ferruh Haşıoğlu (TR), Miura Hitoshi (JP), Mohammad 

Afshar (IR), Naufan Noordyanto (ID), Nicos Terzis (S), Oğuz Tunç (TR), Oktay Barkın (TR), Olga 

Severina (ABD), Orhan Ardahanlı (TR), Orhun Türker (TR), Özlem Uyan (TR), Patrycja Longawa (PL), 

Resul Ay (TR), Rikke Hansen (DK), Seda Atasoy (TR), Serap Yakut (TR), Seyhan Boztepe (TR), Sha 

Feng (CN), Yusuf Keş (TR)’tir. Proje yürütücüsü Didem Çatal aynı zamanda serginin Küratörlüğünü 

de üstlenmiştir. 
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Sergi izleyicisi tarafından kolaylıkla gezilebilmesi için sanal ortamda 4 duvarlı bir oda olarak 

tasarlanmıştır. Artsteps alt yapısının kullanıldığı sanal galeriye girildiğinde fareyi ekran üzerinde 

kaydırarak ya da yön tuşlarına basarak gezmek mümkün olmaktadır (Görsel 3). Sergi sırasında afiş 

üzerine tıklandığında sadece tıklanan afiş ile etkileşim kurulmaktadır. Görsel 4’te Rikke Hansen’e ait 

olan afiş tasarımı görüntülenmektedir. Afişin üstüne gelindiğinde tasarıma ait bilgiyi içeren künye 

ortaya çıkmaktadır. Sanal galeri aynı zamanda site içi dolaşımın kolaylığını sağlamak açısından sol alt 

köşede bir navigasyon sistemine de sahiptir. Böylece izleyicilerin tasarlanan sanal galerileri kolaylıkla 

gezinebilmeleri sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 3. Takım Yıldızı Çevrimiçi Afiş Sergisi (7. Uluslararası Çanakkale Bienali, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 4. Rikke Hansen'e ait afiş çalışması (7. Uluslararası Çanakkale Bienali, 2021). 

 

BULGULAR 

 

Pandemi ile daha çok gereksinim duyulmaya başlayan sanal ve sanallaştırılmış sergiler sayesinde, fiziki 

olarak gerçekleştirilse bile hiçbir ihtimalle gelip ziyaret edemeyecek sanatseverler sanal ortamda 

tasarlanan galeriler ile eserleri görme ve tanıma şansına erişmişlerdir. Bu yönüyle dijital ortam imkanları 
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ile oluşturulan sergiler genel izleyici kitlesinin de artması ve çeşitlenmesini beraberinde getirmiştir. 

Arşiv yaratma bağlamında da işlevsel olan bu yöntemler her ne kadar pandeminin getirdiği zorunluluk 

nedeniyle başlamışsa da sürekliliği olan etkinlikte kalıcı işler, rutinler arasındaki yerini almıştır. 

 

Proje ve etkinliklerin çıktıları, başta Çanakkale Bienali’nin resmi internet sitesi olmak üzere, farklı 

mecralarda erişilebilir durumdadır. Sergi sadece Çanakkale sanatseverleri ile sınırlı kalmamış aynı 

zamanda küresel ölçekte izleyicilerle buluşmuştur. 

 

Bu yönüyle ‘7. Çanakkale Bienali’ küresel boyutta izlenen bir özelliği sahip olmuştur. Zaman ve erişim 

açısından insanların evde kalmalarını zorunlu kılan Covid-19 pandemisi döneminde sanatın dijital 

ortamda sanal galeriler vasıtasıyla izleyicilerle buluşması önemli bir gelişme olarak değerlendirilmiştir. 

 

SONUÇ 

 

Covid-19 pandemisi, sanal ortamlardaki platformların daha çok kullanılmasını sağlamış, 

sanatseverlerin, sanat eserlerini dijital ortamda hazırlanan sanal sergiler ile izleyebilmesine olanaklı hale 

getirmiştir. Günümüzde galeriler, müzeler ve fuarlar gibi çeşitli sanat etkinlikleri erişim sağlamaktaki 

kolaylıklar nedeniyle geniş kitleleri kendine çekmiş, ziyaretçi sayısında anlamlı artışlar olduğu 

gözlenmiştir. Fiziki ortam zorunluluğu olmayan dijital sergiler internetin olduğu her yerden ve her an 

erişilebilme özelliği nedeniyle pandemi sürecinde hızla yayılarak yaşamımızın bir parçası haline 

gelmiştir. 

 

Sanat yapıtlarının fiziki ortamlarında izlenmesine olanak bulunulmayan durumlarda sanal alternatifini 

sunabilen dijital sanat etkinlikleri; dokunma, birebir etkileşime girme, koklama gibi duyulara hitap 

etmese de günlük yaşam pratiklerine dahil olmuştur. 
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PANDEMİ DÖNEMİNDE SAĞLIK PERSONELLERİNDE UZUN SÜRE KİŞİSEL 
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ENFEKSİYON ETKENLERİ 
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ÖZET 

COVID-19 hastalarının doğrudan bakımı ve tedavisi ile ilgilenen hastane sağlık çalışanları, hastalarını 

ve kendilerini korumak için koruyucu giysi, maske, eldiven, gözlük, yüz koruyucu siperlikleri dahil 

olmak üzere standart kişisel koruyucu ekipmanları kullanmaktadırlar. COVID-19 gibi son derece 

bulaşıcı bir hastalıkta cerrahi maske, N95/FFP2 maske, eldivenler, önlükler, tulumlar, göz koruyucu 

gözlük gibi kişisel koruyucu ürünler tüm sağlık personeli için enfeksiyon önleme ve kontrolünün önemli 

bir parçasıdır. COVID-19 salgını sırasında sağlık çalışanları tarafından uzun saatler boyunca kullanılan 

kişisel koruyucu ekipmanlar cilt tahrişlerine neden olabilmekte ve potansiyel sağlık tehditleri 

oluşturabilmektedir. Kişisel koruyucu ekipmanlar, çoğunlukla sentetik malzemelerden yapılması, 

havalandırmayı engellemesi ve aşırı terlemeye sebep olması gibi nedenlerden dolayı yüzeyel mantar 

enfeksiyonlarının oluşumu açısından risk oluşturmaktadırlar. Yapılan çalışmalarda sağlık çalışanlarının 

mesai saatleri içerisinde kullandıkları kişisel koruyucu ekipmanlara bağlı olarak sağlık sorunları 

yaşadıkları ve tedavi aldıklarını bildirilmiştir. Ellerde, yüzde, saçlı deride ve kişisel koruyucu ekipmanın 

kullanıldığı diğer bölgelerde en sık rastlanan cilt enfeksiyonları yüzeyel mantar enfeksiyonlarıdır. 

Yüzeyel mikozlar cilt hastalıkları arasında sık görülmeleri nedeniyle önemli bir yere sahiptir. Sentetik 

giysilerin kullanımı, aşırı terleme, yetersiz veya uygun olmayan tedavi, bazı basit hijyen kurallarına 

uyulmaması yüzeysel mantar enfeksiyonlarını artmaktadır. Yüzeyel mikozlar bağışıklık 

oluşturmamaları nedeni ile re-enfeksiyonların oluşması ve bulaşıcı olmalarından dolayı önem 

taşımaktadırlar. Kişisel koruyucu ekipman kullanımına bağlı sağlık çalışanlarında oluşabilecek yüzeyel 

mantar enfeksiyonlarının bilinmesi, nedenlerinin ve belirtilerinin ortaya konması, yüzeyel mikozların 

oluşumunun engellenmesi ve sağlık çalışanlarının yaşam kalitelerinin arttırılması açısından önem 

taşımaktadır. Yüzeyel mikoz etkenlerinin ve bölgesel floranın saptanması; epidemiyoloji ve korunmanın 

yanında sağaltımın başarısını da belirlemektedir. 

 

Anahtar kelimeler: COVID-19, kişisel koruyucu ekipman, sağlık çalışanları, yüzeyel mantar 

enfeksiyonları 

 

SUPERFICIAL FUNGAL INFECTION FACTORS THAT DEVELOP DUE TO LONG-TERM 

USE OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT IN MEDICAL PERSONNEL DURING 

THE PANDEMIC PERIOD  
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ABSTRACT 

Hospital healthcare professionals involved in the direct care and treatment of COVID-19 patients use 

standard personal protective equipment, including protective clothing, masks, gloves, goggles, face 
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shields, to protect their patients and themselves. In a highly contagious disease such as COVID-19, 

personal protective products such as surgical masks, N95/FFP2 masks, gloves, gowns, overalls, eye 

protection glasses are an important part of infection prevention and control for all healthcare personnel. 

Personal protective equipment used for long hours by healthcare professionals during the COVID-19 

outbreak can cause skin irritations and pose potential health threats. Personal protective equipment poses 

a risk for the formation of superficial fungal infections due to reasons such as being mostly made of 

synthetic materials, preventing ventilation and causing excessive sweating. Studies have reported that 

healthcare professionals experience health problems and receive treatment due to the personal protective 

equipment they use during working hours. The most common skin infections on the hands, face, scalp 

and other areas where personal protective equipment is used are superficial fungal infections. Superficial 

mycoses have an important place among skin diseases because they are frequently seen. The use of 

synthetic clothing, excessive sweating, inadequate or inappropriate treatment, and non-compliance with 

some simple hygiene rules increase superficial fungal infections. Superficial mycoses are important 

because they do not create immunity, re-infections occur and they are contagious. It is important to 

know the superficial fungal infections that may occur in health workers due to the use of personal 

protective equipment, to reveal their causes and symptoms, to prevent the formation of superficial 

mycoses and to increase the quality of life of health workers. Detection of superficial mycosis agents 

and regional flora; In addition to epidemiology and prevention, it also determines the success of 

treatment. 

 

Keywords: COVID-19, personal protective equipment, health workers, superficial fungal infections 

 

Giriş 

Yüzeysel mantar enfeksiyonları dünya çapında milyonlarca insanı etkilemektedir. Yüzeysel 

mikozlar sadece tamamen keratinize dokuları, yani stratum corneum, saç ve tırnakları istila etmek için 

evrimleşmiştir (Bolognia vd., 2012; Hayette ve Sacheli, 2015). Yüzeysel mantar enfeksiyonlarının en 

yaygın etkenleri dermatofitler, maya ve dermatofit olmayan küflerdir (Weitzman ve Summerbell, 1995; 

Nenoff vd., 2014; Cai vd., 2014).  

Dünya çapında 6 milyondan fazla fungus türü olduğu tahmin edilmektedir, ancak sadece küçük 

bir kısmı (600'den az) insanlarda hastalıklara neden olabilmektedir (Naglik, 2014; Taylor vd., 2014). 

Fungal enfeksiyon insidansı özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda son zamanlarda artış 

göstermiştir. Yüzeysel veya sistemik fungal enfeksiyonlarının ortaya çıkmasındaki bu artış, mantarın 

AIDS gibi hastalıklarla birleşmesinden veya organ nakli, kök hücre nakli ve neonatoloji alanındaki 

teknolojik ilerlemeler nedeni ile immünosupresif ilaçların aşırı kullanımından kaynaklanmaktadır (Li 

vd., 2007). Gelişmiş ülkelerde, çevresel koşullardaki değişiklikler, kitle turizmi, uluslararası spor 

faaliyetleri ve artan göçün bir sonucu olarak dermatofitoz epidemiyolojisinde önemli farklılıklar 

gözlemlenebilmektedir. Sonuç olarak, nadir ve unutulmuş türler yeniden ortaya çıkabilmektedir 

(Ameen, 2010). Fungal enfeksiyonlar, vücudu bir bütün olarak etkileyen yüzeysel enfeksiyonlar veya 

sistemik enfeksiyonlar olarak sınıflandırılır. Yüzeysel enfeksiyonlar vücutta deri, kıllar, tırnaklar veya 

gözleri etkilerken, deri altı enfeksiyonlar esas olarak deri altı dokusu veya dermiste bulunurlar; ancak 

epidermisin derinliklerine ulaşabilmekte ve doğası gereği istilacı olabilmektedirler (Kaur ve Kakkar, 

2010). 

 

Yüzeyel mantar enfeksiyonları 

1. Dermatofitler 

Dermatofitlerin vücuttaki yerleşim yeri büyümesi için keratin gerektiğinden, saç, tırnak ve 

yüzeysel cilt ile sınırlıdır. Bu nedenle, mukozal yüzeyleri enfekte etmez. Dermatofitozlara “tinea” 

enfeksiyonları denir ve ilgili vücut bölgesi için de ayrıca isimlendirilir (Hainer, 2003). 

Dermatofitler, insan ve hayvan dokularındaki keratini yani tüy, deri veya tırnak gibi toprakta 

bulunan ölü hayvan kaynaklarından gelen kalıntıları kullanma yeteneğine sahiptirler. Bu nedenle, 
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dermatofitler farklı ekolojik nişlerde bol miktarda bulunmaktadırlar. Bazı dermatofitler doğrudan 

insandan insana bulaşabildiği gibi (Antrofofilik), toprakta yaşayanlar direkt topraktan (Jeofilik) veya 

hayvan konakçılarından (Zoofilik) insanlara bulaşabilmektedir. Aynı zamanda dolaylı olarak saç 

fırçaları, şapka, yastık, koltuk gibi harici etkenlerden de bulaşabilmektedir. İnsandan insana bulaş, 

doğrudan temas veya pul pul dökülmüş hücrelere maruz kalma yoluyla gerçekleşebilir. Derideki 

çatlaklar yoluyla doğrudan geçiş, bağışıklığı baskılanmış kişilerde daha sık görülmektedir. Funguslar 

cilde girdikten sonra çimlenir ve yüzeysel cilt katmanlarını istila ederler. Dermatofit enfeksiyonları 

öykü, fizik muayene ve potasyum hidroksit (KOH) mikroskopisi temelinde kolayca teşhis 

edilebilmektedir. Ayrıca Wood lamba muayenesi, kültür veya histolojik inceleme de teşhis için gerekli 

olabilmektedir. Çoğu dermatofit enfeksiyonu için topikal tedavi kullanılmaktadır (Hainer, 2003). 

Dermatofitler 3 cinse atanmış 40'tan fazla tür içerir: Etken ve yerleşim yerlerine göre;  

• Trichophyton: Saç, deri ve tırnak  

• Mikrosporum: Saç ve deri  

• Epidermophyton: Deri ve tırnak diye sınıflandırılırlar (Ülker, 2004). 

 

Trichophyton: Tür ayrımı için pigment özelliğine ve mikrokonidiumların varlığına bakılır. 

Mikrokonidyumları yuvarlak veya armut şeklindedirler. Makrokonidiumlarının hücre sayısı 1-12 

arasında olup, uçları küt, silindir, bazen fuziform şeklinde tek veya demetler halinde olabilirler. 

Ultraviyole ışığı altında floresans vermezler. Bu mantarlar saç, deri ve tırnağa yerleşerek enfekte 

etmektedirler (Aşçı, 1992; Öztunalı, 1998; Şemsettin, 1999; Tanış, 2008). 

Microsporum: Gevşek yün şeklinde koloniler oluştururlar. Mikrokonidiumları hif kenarlarında 

armut   şeklinde, makrokonidiumları ise hücre sayısı 1-15 arasında olup uçları sivridir şeklidedir. Bu 

mantarlar saç ve deriye yerleşerek enfekte etmektedirler (Aşçı, 1992; Öztunalı, 1998; Şemsettin, 1999; 

Tanış, 2008). 

Epidermophyton: sarıdan zeytin yeşile doğru Kıvrımlı küf kolonileri oluştururlar. 

Mikrokonidium oluşturmazlar, makrokonidiumlar düz duvarlı kısa sopa şeklinde, 1-9 bölmeli, ikili üçlü 

kümeler oluştururlar. Bu mantarlar deri ve tırnakları enfekte etmektedirler (Aşçı, 1992; Öztunalı, 1998; 

Şemsettin, 1999; Tanış, 2008).  

Dermatofitlerin oluşturduğu yüzeyel enfeksiyonlar dermatofitozis, lezyonları ise Tinea olarak 

adlandırılır. Lezyonun yerleşme yerine göre tinea diye adlandırılan klinik tablolar şunlardır:  

Tinea corporis: Yaygın olarak “ring-worm”olarak bilinir. Genellikle gövde ve ekstremitelerde 

görülür. Bu enfeksiyondan başlıca üç tür sorumludur: T. rubrum, T. tonsurans ve T.mentagrophytes. 

Derin yerleşimli Tinea corporis, Majocchi granülomu olarak da adlandırılır. T. mentagrophytes 

çoğunlukla kadınlarda bulunur. Püstüller ve papüller içeren merkezi ve pullu kenarlı eritemli, yuvarlak, 

anüler plaklarla karakterizedir (Adams, 2002). 

Tinea pedis: En yaygın dermatofitoz grubunu temsil etmektedir (Goldstein vd., 2000). Daha 

çok ortak duşları veya soyunma odalarını kullanan kişilerde bulunmaktadır. T. rubrum, esas olarak Tinea 

pedis oluşumundan sorumludur. Tinea pedis genellikle interdigital, mokasen ve vesiculobullos olmak 

üzere üç tipte sınıflandırılır. Etkilenen bölgede püstüller bulunabilir ve genellikle yumuşar ve 

bakterilerden ikincil olarak etkilenmektedir (Svejgaard, 1997). 

Tinea faciei: Yüzde çoğunlukla sakal olmayan bölgede bulunur. Bu enfeksiyonun etken mantarı 

T. rubrum veya T. mentagrophytes'dir. Etkilenen bölge kaşıntılı kırmızı renkli lekeler ile karakterizedir. 

Eritematöz döküntüler tinea faciei'nin diğer özelliklerindendir (Zuber ve Baddam, 2001). 

Tinea manuum: Bu enfeksiyon için patojenik mantar T. tonsurans'tır. Bu enfeksiyonun oluşum 

yerleri ellerin veya tırnakların palmer, dorsal veya interdigital bölgesidir. Egzama, sedef hastalığı ve 

nasır oluşumu ile kolaylıkla karakterize edilebilir (Pfaller vd., 2004). 
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Tinea cruris: T. rubrum sebep olduğu bu tür mantar enfeksiyonlarında genellikle saç kökleri 

etkilenmektedir. Genelde dar giysiler giyen kişilerde yaz mevsiminde ortaya çıkar. (Goldstein vd., 

2000). 

Tinea barbae: Yüzün kıllı bölgesi ile ilişkili T. violaceum ve T. rubrum’un sebep olduğu çok 

nadir görülen bir fungal enfeksiyondur. Esas olarak evcil hayvanlarla çalışan kişilerde bulunmaktadır 

(Adams, 2002). 

Tinea capitis: Bu fungal enfeksiyon esas olarak ergenlik öncesi çocuklarda ve daha az yaygın 

olarak yetişkinlerde bulunmaktadır. T. tonsurans’ın etkeni olduğu enfekte kişiyle doğrudan temas veya 

kontamine giysi, mobilya, tarak kullanımı sonucu oluşan vektör kaynaklı bir enfeksiyondur. Kafa 

derisinde papüller, püstüller veya nodüller ile karakterizedir (Babel ve Baughman, 1989; Elewski, 2000; 

Ghannoum vd., 2006;). 

Tinea unguium: Tırnakların mantar enfeksiyonları onikomikoz olarak da bilinir. Tırnağı 

etkileyen veya tırnakların işlev bozukluğuna neden olan mantar enfeksiyonudur (Hall vd., 1997). 

Onikomikoz için çeşitli tetikleyen faktörler, immünosüpresyon, diyabet, 60 yaş üstü, obezite, sigara, 

genetik yatkınlık vb. olarak sayılabilmektedir (Gupta vd., 2004). Son zamanlarda, sedef hastalığının 

onikomikoz için başka bir predispozan faktör olabileceği bulunmuştur (Szepietowsk ve Salomon, 2007). 

Nadiren sağlıklı bireyde ve AIDS'te olduğu gibi bağışıklığı çok zayıf kişilerde de görülebileceğinden bu 

durum HIV enfeksiyonunun erken belirtisi olarak kabul edilebilir (Durden ve Elewski, 1997). 

 

2. Candidalar 

Candidalar, tüm mantar infeksiyonları içinde en sık izole edilen, tek hücreli, 4-6 μm çapında, 

gerçek/yalancı hifler oluşturabilen ve tomurcuklanarak çoğalan funguslardır (Hazen ve Howell, 2006). 

Candida fırsatçı patojenler olup doğada yaygın olarak bulunurlar. Candidalar, derinin yüzey kısmı, ağız 

ve solunum mukozası, vücut, bağırsak lümeni ve vajen mukozasının elemanlarındandırlar (Tümbay, 

1983; Larone, 2002; Soydan, 2005). Steroid ilaçların kullanımı, Kanser tedavisi alımı, radyoterapi, 

kateterizasyon uygulamaları ve geniş spektrumlu antibiyotiklerin fazla kullanımı gibi immünsüpresif 

durumlarda, normal floranın yapısını değiştirerek, fırsatçı patojen olarak enfeksiyon etkeni 

olmaktadırlar (Kiraz vd., 1988; Ener, 1998;). 

Cinsi içinde 150’den fazla tür bulunduran Candidaların az bir kısmı insanda hastalık 

yapmaktadır. İnsan patojenleri Candida albicans, Candida tropicalis, Candida guilliermondii, Candida 

parapsilosis, Candida krusei, Candida kefyr, Candida dubliniensis, Candida lusitaniae ve Candida 

glabrata’dır (Yemni, 1950; Erturan 2004). Tamamı hızlı üreme özelliği gösteren Candidalar 

birbirlerinden koloni morfolojileri, mikroskobik ve moleküler özellikleri ile ayırt edilmektedirler 

(Tümbay, 1983; Larone, 2002; Soydan, 2005). 

3. Malassezialar 

Malassezia, insanların ve diğer sıcak kanlı hayvanların deri ve mukoza bölgelerinde yaşayan 

lipide bağımlı basidiomiset mayalardır (Gemmer vd., 2002). Çeşitli Malassezia türleri insan ve hayvan 

derisinde kommensal olarak bulunmaktadır. Pityriasis versicolor, Malassezia foliküliti, seboreik 

dermatit/kepek, atopik dermatit ve sedef hastalığı gibi çoklu cilt bozuklukları ile ilişkilidir (Prohic vd., 

2016). Parenteral beslenme için kateter kullanımı, bağışıklığı baskılanmış hastalarda veya prematüre 

bebeklerde Malassezia'nın neden olduğu kan dolaşımı enfeksiyonlarına yol açabilmektedir (Iatta vd., 

2014). Kolonizasyonları çoğunlukla saçlı deri, gövdenin üst bölümleri ve kıvrım bölgelerde olmaktadır. 

Malassezialar saç, tırnak ve mukoza membranlarını enfekte etmezler (Hay ve Moore, 1998). 

SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu COVID-19 salgını ve yüzeyel mantarlar 

Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19), Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019 tarihinde 

görülmeye başlayan ve dünyaya yayılan ayrıca 2020 yılı başlarında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

tarafından pandemi olarak ilan edilen, yeni tanımlanan SARS-CoV-2 etkenine bağlı gelişen pnömonidir 
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(Sohrabi vd., 2020; WHO, 2020). Salgın ülkemizde de 10 Mart 2020 tarihinde ilk vakanın görülmesi ile 

etkisini göstermeye başlamıştır (T.C. Sağlık Bakanlığı haberleri, 2020). 

Covid-19 inhalasyon veya enfekte damlacıklar ile temas yoluyla bulaşmaktadır ve kuluçka 

süresi 2 ila 14 gün arasındadır (Zhu vd., 2020). Virüsün insandan insana bulaşmasının tespiti ile ana 

kaynağın semptomatik kişiler olduğu sonucuna varılmıştır. Semptomlar gelişmeden önce de bulaşma 

olasılığı düşük oranda olsa bile görülmektedir (Rothan ve Byrareddy, 2020; Cascella vd., 2021). Virüsün 

öksürme ve hapşırma sonucu solunum damlacıkları yoluyla ve kapalı alanlarda yüksek aerosol 

konsantrasyonlarına fazla maruz kalınması sonucu bulaşması mümkün olmaktadır. (Cascella vd., 2021). 

Ayrıca virüs canlı olmayan yüzeylerde belirli bir süre canlılığını devam ettirebilmektedir. Bu sebeple 

bulaşın temas ile de gerçekleştiğini ispatlamaktadır. Bu bulaşma, virüs taşıyan kişilerin damlacıklar ile 

ortama saçtıkları virüsü, diğer bireylerin el teması ile ve damlacık ile kirlenen ellerinin ağız, burun veya 

göze teması şeklinde olmaktadır (Cascella vd., 2021; Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk 

Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2020).  Kan ve kan ürünleri ile bulaştığı gösterilmemiştir (Cascella vd., 2021). 

COVID-19 başlangıcında ateş, yorgunluk ve kuru öksürük görülmektedir. Ayrıca boğaz ağrısı, 

hapşırma, burun akıntısı, baş ağrısı, solunum güçlüğü, balgam, lenfopeni ve ishal gibi gastrointestinal 

sistem rahatsızlıkları da görülmektedir (Rothan ve Byrareddy, 2020; Huang vd., 2020; Ren vd., 2020; 

Wang vd., 2020). Pnömoni görülen olgularda akut solunum sıkıntısı sendromu, RNAaemia, akut 

kardiyak yaralanma ve ölüm oranını artıran, akciğerlerde çift taraflı büyük buğulu cam görüntüsü gibi 

bulgular da tespit edilmiştir (Rothan ve Byrareddy, 2020; Nishiura vd., 2020). 

Bu kadar güçlü ve kolay bir bulaşıcılıktan korunmak için KKE kullanımı son derece önem 

arzetmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, COVID 19’un yayılımının önlemesine yönelik, sık sık el yıkama, 

sosyal mesafeyi korumak, KKE kullanmak ve yüksek riskli bölgelere mümkün mertebe seyahatten 

kaçınma tavsiyelerinde ve direktiflerinde bulunmuştur (WHO, 2020).  

Bu salgın hastalıkla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları önce kendilerini daha 

sonra hastalarını korumak ile sorumludur. Bu sorumluluktan dolayı tüm vücut tulumu, eldiven, maske, 

gözlük, yüz koruyucu siperlikleri kullanmaktadırlar ve bu ürünlerin kullanımı sağlık personeli için 

enfeksiyon önleme ve kontrolünde önemli rol oynamaktadır (Brown, 2019).Kullanılan KKE' ların çeşidi 

ve sayısı, yapılan müdahaleye ve ortama göre değişmektedir. Sağlık çalışanlarının Covid-19 salgınında 

uzun süre KKE giyme zorunluluğu, sağlık tehditleri oluşturabilmektedir. Uzun süre kullanılan 

KKE’ların uzun süre kullanılması kullanıcılarda cilt tahrişlerine neden olabilmektedir.  (Seto vd., 2003; 

Liu vd., 2020; Gheisari vd., 2020).. 

Çin'in Hubei kentindeki bir hastanede sağlık çalışanları üzerinde yapılan bir anket çalışmasında, 

katılanların %97’sinde cilt hasarının oluştuğunu ve etkilenen bölgeler burun köprüsü, eller, yanak ve 

alnı içermekte olup, en sık etkilenen bölgenin ise burun köprüsü (%83,1) olduğunu bildirmişlerdir. Aynı 

çalışmada en sık görülen semptom olarakta (%70,3) kuruluk/sıkılık ve pullanma (%62,2) olarak 

bildirmişlerdir (Lan vd., 2020).  

Türkiye’de sağlık çalışanları üzerinde yapılan bir anket çalışmasında ,  %54,1’i maske, %37,5’i 

eldiven ve  %23’ü tüm vücut tulum kullanımına bağlı cilt tahrişi geliştiğini bildirmişlerdir. 

Katılımcıların %10,9’u eldivene, %4,9’u tuluma ve %23,0’ü de maskeye bağlı gelişen reaksiyonlardan 

dolayı tedavi aldıklarını bildirmişlerdir (Turan ve Nacar, 2020). 

Yine Çin’in Hubei Eyaletinde yapılmış olan bir çalışmada N95 maskeleri, lateks eldivenler ve 

koruyucu giysiler gibi ekipman (KKD)’ a bağlı olarak ortay çıkan sağlık çalışanları arasındaki olumsuz 

cilt reaksiyonlarını araştırmaktır. N95 maskesi takan sağlık çalışanları arasında en yaygın istenmeyen 

cilt reaksiyonları burun köprüsü skarlaşması (%68.9) ve yüzde kaşıntı (%27.9) olarak belirlenmiştir. 

Lateks eldiven giyen sağlık çalışanları arasında en yaygın istenmeyen cilt reaksiyonları kuru cilt 

(%55.7), kaşıntı (%31.2) ve döküntü (%23.0) iken, koruyucu giysi giyen sağlık çalışanları arasında en 

yaygın olumsuz cilt reaksiyonları ise kuru cilt (%36.1) ve kaşıntı (%34.4) olarak saptanmıştır. Olumsuz 
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cilt reaksiyonlarının insidansı N95 maskesine karşı %95,1, lateks eldivenlere karşı %88,5 ve koruyucu 

giysilere karşı %60,7 olduğu ortaya konmuştur (Hu vd., 2020). 

COVID-19 pandemisi döneminde dermatoloji polikliniklere başvuru nedenlerinden biri kişisel 

koruyucu ekipmanlara bağlı sağlık çalışanlarında gelişen cilt problemleridir. Uzun süreli sürtünme, aşırı 

terleme gibi etkiler bu dermatitlerin muhtemel nedenleridir. Uzun süreli KKE kullanımı ile kontakt 

dermatit, kaşıntı, ürtikeri, akne, seboreik dermatit, rozase ve folikülit ilişkilendirilmektedir. Bunlar 

arasında en sık görüleni ellerde eldiven kullanımı ve sık yıkamaya bağlı oluşan kontakt dermatit 

tablosudur (Yan vd., 2020). Kontakt dermatit tablosunda ellerde oluşan çatlaklardan virüs bulaşının olup 

olmayacağı henüz bilinmemektedir. (Patruno vd., 2020). Kontakt dermatit tablosunun tedavi edilmesi 

kadar önlenmesi ve riskli sağlık çalışanlarına korunma ve nemlendirme önerilerinde bulunulması da 

önemlidir. Sağlık çalışanlarında kişisel koruyucu ekipman ve özellikle yüz maskesi kullanımının yüzde 

oklüzyon etkisi ile akne ve rozase gibi dermatozları alevlendirebildiği bilinmektedir (Goldust vd., 2020). 

Sonuç olarak, Covid-19 hastalığına neden olan virüs insanlar arasında yakın temas ve damlacık 

yoluyla bulaşmaktadır. Hastalığa yakalanma riski en fazla olan kişiler; Covid-19 hastaları ile temas 

halinde olan ve bu hastaların sağlık bakım sürecini yöneten sağlık çalışanlarıdır. Bu durumda sağlık 

çalışanları yüksek riskli grupta yer almaktadır. Sağlık çalışanlarını korumak için; KKE kullanımı ve 

eğitimin önemli olduğu bilinmektedir. KKE kullanımının mesleki deneyim ve çalışma yılı fazla olandan 

az olana kıyasla pandemi sürecinde aldıkları eğitimlere uyum sağlayıp sağlamadıkları ve yanlış 

kullanıma bağlı gelişebilecek risklerden biri yüzeyel mikozlarlardır. Kişisel koruyucu ekipmanlara bağlı 

sağlık çalışanlarında gelişen cilt problemleri dermatoloji polikliniğine başvuru sebebi olmaktadır. 

Kişisel koruyucu ekipman kullanımına bağlı sağlık çalışanlarında oluşabilecek yüzeyel mantar 

enfeksiyonlarının bilinmesi, nedenlerinin ve belirtilerinin ortaya konması, yüzeyel mikozların 

oluşumunun engellenmesi, sağlık çalışanlarının yaşam kalitelerinin arttırılması ve korunmanın yanında 

sağaltımın başarısı açısından önem taşımaktadır.  
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HEALTH, GLOBALLY:  

THE PANDEMIC COVID-19 AND SHAH ABDUL LATIF BHITAI’S UNIVERSAL 

MESSAGE OF HEALTH CARE IN 17TH AND 18TH CENTURY POETRY 

 

Professor Abdul Ghaffar Daudpoto 

 

 

INTRODUCTION 

 

There have been gifted writers and poets, who have given vent to their mystical experiences in words or 

song. Although such ones have spoken or written exclusively of the world of the Unknown, they can 

truly be ranked as those engaged in literary Creativity. Shah Abdul Latif belongs to that selected 

fraternity of creative artists, who have added rich accretions to the accumulated wealth of man’s mystical 

heritage on earth. 

 

PURPOSE 

 

The purpose of the present work is twofold, first to introduce English readers to the achievement of Shah 

Abdul Latif, and second, to explain, by reference to the historical and social environment of the age in 

which the poems were composed, something of the message and meaning they convey. 

 

There are many formidable difficulties in translating poetry so abstruse as the Risalo. Not only are the 

poems written in a form of Sindhi that is no longer the current spoken and written language but syntax 

and vocabulary, alike present many exceedingly hard puzzles for grammarians and scholars. 

 

The Life of Shah Abdul Latif 

 

There is no really satisfactory account of Shah Abdul Latif’s life. Nor will there ever be. 

 

The exact dates of the poet’s birth and death are not known. But the evidence is in favour of his having 

been born in 1689 C.E. and having died in 1752 C.E. 

 

By this time Shah Abdul Latif was showing the strength of his poetic fervor by the composition of some 

of his powerful poems which soon attracted the ready attention of an admiring public. 

 

The next stage of his life was marked by the further development  of his genius, when he cut himself off 

from the old ties and founded a village of his own at a place called Bhit (sandhill). 

 

It was characteristics of the man that he helped to build the village with his own hands. 

 

PRINCIPLES OF POETRY AND POETICAL CRITICISM 

 

‘POETRY’, like ‘romance’ and ‘religion’ and other general terms of the same nature, is a word of vast 

but undefined meaning. Poetry in the sense of poetical composition is capable of examination from two 

utterly diverse points of view, the exoteric and the esoteric. The former is concerned with form and 

expression as a mere technical achievement in the exposition of language. The latter deals with poetry 

as a vehicle of thought and meaning. It also takes within its scope the aesthetic or the pleasure-giving 

quality of poetry. 

 

 The judgement is certainly an activity of the reasoning mind whereas the experience of pleasure is a 

flowing of the emotions in a particular direction. 
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LITERATURE AND CRITICISM 

 

Create my soul anew, 

Else all my worship’s vain: 

This wretched heart will nor be true  

Until ‘tis formed again. 

 

                                                                ISSAC WATTS 

 

The Social Life in Sind 

 

The social life in the seventeenth and eighteenth centuries in Sind had been many aspects including the 

economic conditions in which the people lived. The society was an agricultural and pastoral one with 

cottage industry well-diffused and with town-life, as we understand it today, concentrated in Tatta only. 

None of the large villages where industry flourished were big enough to be divorced from the thought 

and feeling of the rural countryside. 

 

The public money in those days was used for the erection of costly tombs, mausoleums, and places. It 

was not spent on what we now call public works of utility. 

 

The standard of comfort: Places of residence – dwellings 

 

The common people lived in habitations of the poorest description, the grass hut by the river or in the 

fields, the dwelling of twigs covered with a conical roof like a beehive as described by Withington, or 

unsightly erections of mud. 

 

Health 

 

A hot, low-lying subject to inundation is rarely distinguishable for healthy living conditions and is 

particularly subject to malaria. The evidence available shows that in the seventeenth and eighteenth 

centuries public health in Sind was not good. Sind was relatively immune for famines, though there is 

mention of one in 1659 in the records of the first Sind factory. The famine and plague in Scinde is so 

great that it has swept away most part of the people and those that are left are few and what they make 

is bought by the country merchants at any price that causeth them not to take care it be good. 

 

The Company’s surgeons were in continual demand both in the seventeenth and the eighteenth century 

for attendance on the local officials and the rulers of Sind. 

 

The unhealthiness of Lower Sind and the anxiety of the populace to obtain European medicine are 

emphasized by Burnes. Who as a doctor was qualified to speak with authority on the subject. He says 

that fatal epidemics and frightful pestilence, resembling in some points the plague of Egypt, occasionally 

devastated the land, and that ague, asthma, rheumatic and pulmonary consumption, with the long train 

of diseases attendant on the combination of heat with corrupt exhalations from the earth, were frequently 

seen. 

 

Recreation and amusements 

 

The people of Sind remained under Moghul Rule in the early days and the Kalhoro Rule in latter period. 

The peasantry of Sind are, and always have been, a happy-go-lucky people toned or laughter and 

amusement and well able to extract from their ordinary life all the fun that was procurable within their 

means. It is, perhaps, unfortunate that their amusement should have taken so strongly the form of 

indulging in liquor and intoxicating drugs, and in the employment of dancing girls whose immorality 

was a by word. The religious Manrique was shocked in 1641 at the dissoluteness he saw in Tatta and at 

the shamelessness of the public women. 
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There is much contemporary evidence proving the abandon and merriment that prevailed during these 

festivals, when money was spent freely and much display was made with new clothes. The beautiful 

song of Shah Latif’s called the ‘cotton spinner’ is written round a background of Id. 

 

In Sind, however, it is by no means certain that this was actually so, It is clear from the evidence of 

Burton that intoxication was very prevalent everywhere in an aggravated form. The poorer classes 

consumed the pichah (dregs) of the various alcohols and wines which were cheap and deleterious. There 

were two chief forms of liquor, ‘gur jo darun’, made of molasses and bal ul bark, and ‘kattal jo darun’, 

a spirit extracted from dates. T are were in addition wines called ‘anguri’ made of grapes at Hyderabad, 

Sehwan and Shikarpur, mixed with gur, ‘sougi’ made od aniseed and molasses brandy, ‘mushkl’ 

perfumed with musk and other perfumes, ‘taranji’ made from citron peel, ‘misri’ made from sugar candy 

and perfumed, ‘gulabi’ perfumed with rose water and ‘kaysari’ stained with saffron. 

 

The Shah Latif says:  

With the wine of egoism intoxicated, 

The ocean of life appears agitated. 

So complete is life’s ignorance, 

It knows not the word is an illusion, 

Spread by that master Magician. 

 

The amusements were not confined to those questionable practices. The Sindhis were a happy and 

pleasure-loving people and indulged in a variety of health-giving pastimes and relaxations.    

 

 

H.T.SORLEY 

DEDICATED TO THE PEOPLE OF SIND 

 

O friendly folk, with whom I’ve lived 

And felt the best of violent sun, 

And heard sharp argument and seen 

How Indus waters errant run, 

No chronicle of kings and wars  

Your lowly hamlet bard unfolds: 

The wonder of his melodies 

Enthralled a rustic people holds 

 

Gone are the days when tempered blade 

And matchlocks’ fire laid waste your fields. 

The drums of peacefulness are struck: 

Your land a full abundance yields. 

So now, to contemplative mind 

Is Sayid-lore a nobler key 

For opening wide the door of God 

That leads to God’s great mystery. 

 

POEMS OF SHAH ABDUL LATIF OF BHIT 

 

The collection of mystical poems known as the Risalo of Shah Abdul Latif of Bhit is the only classic 

which the language of Sind has yet produced in the realm of deeply imaginative literature. The poems 

were composed in the first half of the eighteenth century. 

 

The poetical excellence is as remarkable as the depth of the philosophy and religion which they display.  
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In Sind his poems are held in such universal and popular esteem as is accorded only to poetry which has 

successfully interpreted the most intimate thoughts and the sincerest feelings of a people. In some form 

or other the verses are known to all classes. 

 

LOVE IS ENOUGH 

 

The friends who planted in my heart 

The questings of my pain, 

My friends have gone and from my mind 

Have sorrow’s fardel ta’en: 

Nor pleaseth the voice of the Healer now; 

‘Tis an empty sound and vein. 

 

THE PHYSIC 

 

All wretched folk’ neath aching wound who bend  

Are grateful for the pain that dwells within. 

They wind the clew of torment to its end 

And cut not short the thread of life they spin. 

 

O thou physician, give me not the dose 

That maketh well. For I shall then be strong. 

To ask of me how my illness goes 

Then never friend may haply chance along. 

 

False healers have my feebleness unmanned. 

The true physician did not come to me. 

But quacks employed their cauterizing brand 

And brought more aches and pains that formerly. 

 

THE FIRE OF LOVE 

 

Do I shrink if my body be toasted 

On embers of babul and thorn? 

On the spit let my vitals be roasted. 

I am gone from the hands of the Healer. 

To my friend I must hie me forlorn. 

 

THE HEALING 

 

When there’s no need no healer calls. 

Had love’s sore ` pain been in thy side, 

Then surely had the healers come 

And healing hand to thee applied. 

Whate’er the healer gave to thee 

Be brave and suffer. Say not this: 

‘They severed friend from friend apart.’ 

Say rather ‘Friends they joined in bliss.’ 

 

Be patient. bow thy head and see. 

Lo! anger is a mighty woe. 

In patience there abideth joy. 

O honest Sir, this surely know. 
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Be patient. Patient folks prevail. 

The stiffnecked are in sorry plight. 

The palate of all hasty men 

Hath never savoured patience right. 

 

He eats the bread of punishment 

Whose early anger breaketh forth. 

The man of malice holds his robe 

And finds within it nought of worth. 

 

*** 

 

‘O lover, sit by loved one’s path, 

Nor weary from Friend’s lattice go. 

The loved one mercy’s medicine gives 

And from thy hot wounds takes the glow. 

 

O lover, sit by loved one’s path, 

And when from out the wineshop’s store 

They offer wine, keep steady head, 

And go not near the vintner’s door.’ 

 

I did not meet my love although  

And hundred suns to setting sped. 

O let me yield my life when I 

Have seen him, hence my journey made. 

I have not met my love but thou 

Art sinking to thy rest, O Sun. 

The messages I give thee take  

And tell to my beloved one. 

To Kech go, say: ‘Twas not for me 

To meet my love; death supervened. 

I’ll die, be nothing utterly  

In separation from my love.’ 

 

‘My body burns. With roasting fire 

I am consumed but make my quest. 

Parched am I with Beloved’s thirst 

Yet drinking find in drink no rest. 

Nay! Did I drain the ocean wide, 

‘Twould grant in not one sip a zest.’ 

 

GOD’S MERCY 

 

The Kindly Helper turns not face aside 

When myriads seek his mercy, says Latif. 

His suppliants stand in dumbness, million massed, 

And in his open smiling win relief. 

 

THE GUIDE 

 

Almighty God be praised 

Who brought me such a Guide. 

His like the world knows none, 
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Nor Sind, nor Surat side; 

Nor anywhere on earth 

Hath knowledge of such worth. 

 

THE JOY OF BELOVED 

 

After what goes thou? Why dost thou remain 

The servant of others? 

Stirrup-leather lay hold of, the Merciful One’s, 

E’en the Lord of the World’s. 

For certain that man will be happy whose love 

Towards Allah is turned. 

Today my poor eyes have remembered my friends 

And the dropping of tears 

Doth not cease from my cheeks. At the sight of loved ones 

My desire doth not die. 

Mankind covets wealth. But all the day long 

Covet I my Belov’d. 

I renounce the whole world for the sake of that Friend 

Whose name made me glad. 

When the memory comes of the love of that Friend 

Sudden cries burst on cries. 

I gracious emergence when walks the Belov’d 

E’en earth itself sings: 

‘In God’s name’: and lo! on the tracks of his feet 

Are the road’s kisses planted. 

The houris astonied stand by in respect. 

I swear by the Lord. 

The face of Beloved’s most lovely of all. 

It’s the way of the world 

To alter love’s virtue and change it to dross. 

No one e’er eats 

The flesh of mankind. In this world will be left 

Only fragrant delight. 

All the rest of mankind wear but friendship’s false cloak: 

Only one or two are 

Who are one with our heart. O Giver, vouchsafe 

That friends present be. 

On the tongues of my friends there is mention once more 

That we’re reconciled. 

My friends have this way that, break I with them, 

They break not with me. 

 

THE RAIN INVOKING MELODY 

 

O rain, for God Almighty’s sake, 

Care of the thirsty you must take. 

The fields you must with water fill, 

So that price of grain fall further still. 

On my mother-land shower prosperity, 

On my people shower lasting felicity 
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THE SONG OF THE RAIN 

 

The lightings sped themselves aloft and glittered in Stamboul. 

To Western parts they look their way: 

They flashed and flickered in Cathay. 

On Samarkand they lighted of their kindly memory full. 

They fared to Rum and Kabul: and they reached to Kandahar: 

O’er Delhi roared a thunder rain, 

And boomed above the Deccan plain 

And cast their living light-bolts out and over the Gimar. 

They went aside and changed a course to verge on Jaisalmir; 

On Bhuj a heavy drenching showered, 

On Dhat a gentle rain they poured 

And gladdened into happiness the folks of Bikanir. 

To Umarkot they darted, there to flood the grassy meads. 

On my Sind aye shed water, Lord. 

And plenty, Mercy’s self, accord. 

Make this whole world to burgeon with Thy grace of rainy deeds. 

 

OR 

 

O my Lord! O Mighty Power! 

Ever on Sind Prosperity shower 

O my Friend! O God Almighty! 

On all humanity bestow your bounty. 

 

OR 

 

The sky is cloudy nor the sun 

Doth show his face with radiance clear. 

The lightning bringeth kindly news 

Such as mankind is life to hear. 

 

G. Allana 

 
THE MELODY OF THE WHITE SWAN 

 

If first the black snake you disturb. 

And if his way you cross and curb. 

Then, it would venomous fangs thrust. 

Into you, and to go near it you will not trust. 

Either you would die of high fever, 

Or, to be healthy again you will pray forever. 

 

THE MELODY OF PEACE 

 

O you blind physician, you wish to cure my ailment  

By prescribing medicines and ointment? 

In my love-sick heart you wish to pour 

Doses that will make my heart sore. 

For me the gallows are an ornament, 

For me death is ecstatic enlightenment. 
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MELODY OF PEACE THROUGH SELF CONQUEST 

 

You are the healer, You are the Friend, 

A balm that brings my pain to an end. 

O Beloved, within my body’s frame 

Are sorrows and pangs, without a name. 

O Master, this patient before You stands 

O Lord, cure such with Your healing hands. 

 

O my Friend, if you were to hurt me out of magnificence, 

I would welcome my Lover’s munificence; 

Why should I then beg at a physician’s feet? 

With those wounds I would gladly learn to live, 

And no one for medicine or succour entreat. 

 

O sisters, I do not them believe, 

Who shed tears to sorrow relieve. 

They gather water in their eyes, 

To exhibit to the world their cries. 

Those who truly remember the Beloved one, 

To cry and to tell others they must shun. 

 

You are not a physician for my ailment; 

Nor do you know the right medicament. 

In the earth your medicines hide, 

By digging a hole deep and wide. 

O no, I do not want, I do not care, 

To live a life without my Beloved fair. 

 

With the physician they engaged in argumentation; 

They did not strictly follow his prescription. 

If they had to the physician’s advice adhered, 

Then soon they would have been form sickness cleared. 

 

O physician, do not to medicine administer. 

O God, from this sickness I do not wish to recover. 

So that my Beloved some day may in his leisure. 

Come, asking after my health and give me pleasure. 

 

The ailing ones in chorus today  

Shouted for health to return and stay, 

Flee, all ailments, they say, 

The Beloved has revealed his face this day; 

 

Go and sit in fraternity, 

Who pain and wounds know to cure. 

O my Soup, live with such persons pure, 

By building your hut in their vicinity. 
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ÖZET 

Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve DSÖ tarafından “pandemi” olarak nitelendirilen Coronavirüs 

salgını kısa bir süre içerisinde tüm dünyada etkili olmuştur. Pandemi, başta sağlık sektörü olmak üzere 

eğitim faaliyetlerini ve gündelik sosyal yaşantıyı doğrudan etkilemiştir. Birçok ülke acil uzaktan 

eğitime başlamış; kısıtlamaların hafifletilmesi ya da kaldırılması durumlarında ise sınırlı yüz yüze 

eğitim uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de ilkokuma ve yazmanın programlı bir şekilde 

öğretildiği ilkokul 1. sınıf düzeyinde yüz yüze eğitim uygulamaları yapılmaya çalışılmış ancak salgının 

seyri eğitimde bazı aksaklıklara neden olmuştur.  Bu çalışmanın amacı COVID-19 sürecinde 1. sınıfa 

başlayan ilkokul öğrencilerinin okuma öğretiminde yaşadığı güçlükleri sınıf öğretmenlerinin görüşleri 

doğrultusunda incelemektir.  Çalışma, bir pilot araştırma özelliği taşımaktadır ve 2020-2021 eğitim-

öğretim yılı güz dönemini (I. Yarıyılı) kapsamaktadır. Çalışma, nitel araştırma yaklaşımlarına ait 

etkileşimli desenlerden değerlendirmeci durum çalışmasına uygun olarak tasarlanmıştır. Çalışma, 

resmi ilkokullarda görev yapmakta olan ve 1. sınıf okutan 21 sınıf öğretmeni ile birlikte yürütülmüştür. 

Çalışma bir ilin merkezinde yer alan okullarda görevli öğretmenlerle sınırlıdır. Her okuldan en az bir 

öğretmen çalışmaya dahil edilmiştir. İlk olarak öğretmenlerle irtibat kurulmuş ve çalışmaya gönüllü 

olarak katılım sağlayacak öğretmenler belirlenmiştir. Daha sonra öğretmenlere çalışmanın süreci 

hakkında bilgi verilmiş; görüşmeler için randevular alınmıştır. Görüşmeler, çevrimiçi video konferans 

programı aracılığıyla yürütülmüş; katılımcı izinleri doğrultusunda görüşmeler kaydedilmiştir. Bu yolla 

veri kaybını en aza indirmek amaçlanmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı-

yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Formun güvenirlik ve geçerliğini sağlamak 

için analitik yöntemlerden yararlanılmış ve sınıf eğitimi alanında uzman olan iki öğretim üyesinden 

destek alınmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiş; ilk olarak kodlar 

belirlenmiş ve ardından kodlardan hareketle kategoriler oluşturulmuştur. Çalışmada Kappa formülü ile 

kodlayıcılar arası güvenirlik hesaplanmış; kodlayıcılar arası güvenirlik katsayısının .85 olduğu tespit 

edilmiştir. Analiz sonucunda kodların öğrenci kaynaklı güçlükler, öğretmen kaynaklı güçlükler, veli 

kaynaklı güçlükler, altyapı yetersizliği, takip-dönüt-düzeltme-zaman yetersizliği ve öneriler olmak 

üzere altı kategori içerisinde toplandığı görülmüştür. Kategorilerle ilişkili olarak sırası ile öğrencilerin 

dikkat ve motivasyon eksikliği, katılım isteksizliği, okuma güçlüğüne sahip olma; öğretmenlerin 

motivasyon eksikliği, sınıf yönetiminde yaşanılan güçlükler, teknoloji kullanımındaki yetersizlikler, iş 

yükünün artması; veli katılımının sağlanamaması, velilerle yaşanılan iletişim problemleri, velilerin 

teknoloji kullanımındaki yetersizliği, veli ilgisizliği gibi kodlar ön plana çıkmaktadır. Altyapı 

yetersizliği ile ilişkili olarak teknolojik araç-gereçlerin yeterli olmaması, bağlantı problemleri, internet 

erişiminin sınırlı olması ya da hiç olmaması; öğretmenlerin öğrencilerin gelişimini istenen düzeyde 

takip edememesi, okuma eğitimine ayrılan sürenin az olması, ders sürelerinin yetersiz olması, öğrenci 

sayısının fazla olması, gerekli dönüt ve düzeltmenin verilememesi gibi öğrenci takibi-dönüt-düzeltme 

ve zaman yetersizliği ile ilgili hususlar öğretmenler tarafından vurgulanmıştır. Çalışma sonucunda 

ilkokul 1. sınıfların okuma sürecinde birçok problemin mevcut olduğu, pandemi sürecinin 1. sınıf 

öğrencilerinin okuma eğitimini olumsuz yönde etkilediği ve öğretmenlerin sundukları eğitimi yetersiz 

gördükleri ve öğrencilerinin okuma becerisi açısından istenen düzeyde olmadığına inandıkları tespit 

edilmiştir. Öğretmenler, ikinci sınıf düzeyinde okuma çalışmalarına ağırlık verilmesini, velilerin 

okuma eğitimi sürecine aktif bir biçimde katılımlarının sağlanmasını, okuma güçlüğü yaşayan 

öğrencilerle ek çalışmaların yapılmasını, yüz yüze eğitime yeniden dönülmesini önermektedirler.  

 

Anahtar Kelimeler: COVID-19 pandemisi, ilkokul öğrencileri, okuma eğitimi, sınıf öğretmenleri 
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ABSTRACT 

The Covid-19 Pandemic, which affected the whole world in 2019, not only affected human health but 

also changed the economic conditions and social lives of societies on different levels both globally and 

locally. Countries quickly implemented various measures to prevent this health crisis, and people were 

also affected by these measures. Additionally, brands, which have been affected by the pandemic, have 

intensely used both online and traditional marketing and advertising strategies to fulfill the increasing 

demands of their customers. In this frame, not only the Ministry of Health and health institutions but 

also the brands gave social messages to increase social awareness and to emphasize the importance of 

staying at home. 

In today's world, where academic studies about the pandemic are increasing rapidly in numbers, it is 

thought that analyzing the advertising studies developed for a specific period and a niche target audience 

will pave the way for more holistic studies on the pandemic. While planning studies that address the 

changing advertising as a whole during the pandemic period, it is important to examine the reflections 

of national and social messages on local advertising practices. 

This study deals with different advertisement studies developed by local municipalities that support the 

campaign launched by the Ministry of Health with the hashtag #evdekal shortly after the first cases of 

the Covid-19 Pandemic started to be seen in Turkey on 16 March 2020. Local municipalities have 

prepared their advertising messages by taking into account the social characteristics, traditions, and 

customs of the region and conveyed them through various channels to attract attention/awareness. In 

addition, the fact that municipalities conveyed the advertisement messages that they produced is defined 

as local advertising. The concept of local advertising is used in two different senses. The first of these 

is the national advertising practices that support global advertising campaigns and vary according to the 

different market characteristics of the brands. The second meaning includes advertisements designed 

specifically for the people of the region and appealing to them within the framework of the 

characteristics, traditions, and values of the population living in that region by covering certain 

geographical boundaries. Although local advertising has two different meanings, their common point is 

that it is applied to a certain geography. From this point of view, local advertising practices designed by 

municipalities for the people of the region have been examined comparatively. 

With the research developed according to this view, the question of which advertising channels are 

preferred by local municipalities in different regions of Turkey to raise awareness within the framework 

of the same problem and campaign and to explain the importance of social isolation and how they 

communicate through these channels was examined. On the other hand, another question that is aimed 

to be explained is to reveal the cultural, fictional, visual, and textual differences and similarities of the 

advertising messages prepared by the local municipalities within the framework of the same campaign 

for the people of the region. 

Within the scope of the research, advertisements prepared by eight municipalities from different regions 

of Turkey were selected and analyzed comparatively. In this context, analyzes were carried out on which 

channels the municipalities use, the reasons for choosing that medium, the visual and textual 

advertisement designs, and how they resemble and diverge in a fictional sense. 

Keywords: Covid-19 pandemic, local advertising, outdoor advertising, online advertising   
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ÖZET 

2019 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Pandemisi sadece insan sağlığını etkilememiş aynı 

zamanda hem küresel hem de yerel olarak farklı boyutlarda da toplumların ekonomik durumlarını ve 

sosyal hayatlarını değiştirmiştir. Ülkeler önlerinde duran bu sağlık krizini önlemek adına hızlı bir şekilde 

çeşitli önlemleri uygulamaya koymuşlar ve toplumlar da bu önlemlerden etkilenmişlerdir. Pandemiden 

aynı ölçüde etkilenen markalarda süreç içerisinde hedef kitlelerinin artan beklentilerine cevap 

verebilmek için hem çevrimiçi hem de geleneksel pazarlama ve reklam stratejilerini yoğun olarak 

kullanmıştır. Bu çerçevede toplumsal duyarlılığı arttırmak ve evde kalmanın önemini benimsetmek için 

gerek sağlık kurumları, gerek sağlık bakanlığı gerekse de markalar çeşitli sosyal mesajları kitlelere 

iletmişlerdir.  

Pandemi ile ilgili üretilen akademik çalışmaların sayısal olarak hızla arttığı günümüzde spesifik bir 

zaman diliminde ve niş bir hedef kitleye yönelik olarak geliştirilen reklam çalışmalarının analiz 

edilmesi, pandemi ile ilgili daha bütüncül yapılacak çalışmalarının önünü açacağı düşünülmektedir. 

Pandemi döneminde değişen reklamcılığı bütün olarak ele alan çalışmalar planlarken de ulusal sosyal 

mesajların yerel reklam uygulamalarına yansımalarının incelenmesi önemli bir yer teşkil etmektedir.  

Bu çalışma Türkiye’de Covid-19 Pandemisine ilişkin vakaların ilk olarak görülmeye başlandığı 16 Mart 

2020 tarihinden kısa bir süre sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından ulusal çapta #evdekal etiketi ile 

başlatılan kampanyayı destekleyen yerel belediyelerin geliştirdiği farklı reklam çalışmalarını konu 

edinmektedir. Yerel belediyeler bulunduğu bölgenin toplumsal özelliklerini, gelenek ve göreneklerini 

göz önünde bulundurarak reklam mesajlarını hazırlamış ve dikkat çekicilik/farkındalık sağlamak adına 

çeşitli mecralar üzerinden iletmişlerdir. Bununla birlikte belediyelerin üretmiş oldukları reklam 

mesajlarını iletmeleri ise yerel reklamcılık olarak tanımlanmaktadır. Yerel reklamcılık kavramı iki farklı 

anlamda kullanılmaktadır. Bunlardan ilki; global reklam kampanyalarını desteleyen ve markaların 

bulundukları farklı pazar özelliklerine göre değişim gösteren ulusal reklam uygulamalarıdır. İkinci 

anlamı ise belli coğrafi sınırları kapsayarak o bölgede yaşayan kitlenin özellikleri, gelenekleri, değerleri 

çerçevesinde spesifik olarak bölge halkı için tasarlanan ve onlara hitap eden reklamları kapsamaktadır. 

Yerel reklamın iki farklı anlamı olsa da ortak noktaları belli coğrafyaya yönelik olarak uygulanıyor 

olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında belediyelerin bölge halkına yönelik tasarladıkları yerel reklam 

uygulamaları karşılaştırmalı olarak inceleme konusu edilmiştir.    

Bu doğrultuda geliştirilen araştırmayla Türkiye’nin farklı bölgelerindeki yerel belediyelerin aynı sorun 

ve kampanya çerçevesinde farkındalık sağlamak ve toplumsal izolasyonun önemini anlatmak için hangi 

reklam mecralarını tercih ettikleri ve bu mecralar üzerinden nasıl iletişim kurdukları sorusu 

irdelenmiştir. Bununla birlikte açıklanması hedeflenen bir diğer soru ise yerel belediyelerin bölge 

halkına yönelik aynı kampanya çerçevesinde hazırladıkları reklam mesajlarının kültürel, kurgusal, 

görsel ve metinsel anlamda farklılık ve benzerliklerini ortaya koymaktır.  

Araştırma kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerinden sekiz belediyenin hazırladığı reklamlar 

seçilerek, karşılaştırmalı bir biçimde analiz edilmiştir. Bu bağlamda belediyelerin hangi mecraları 

kullandıkları, mecra seçim nedenleri, görsel ve metinsel olarak reklam tasarımları ile bunların kurgusal 

anlamda nasıl benzeştikleri ve ayrıştıkları üzerine analizler gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Covid-19 pandemisi, yerel reklamcılık, açık hava reklamcılığı, çevrimiçi 

reklamcılık 
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ABSTRACT 

The new type of coronavirus (SARS-CoV-2) is an enveloped and respiratory infection virus with a single 

strand RNA structure that first appeared in Wuhan, China, causing the new coronavirus disease. The 

clinical course and consequences of SARS-CoV-2 infection vary widely from asymptomatic, mild, 

moderately severe infection to pulmonary thrombosis characterized by sudden and rapidly developing 

intense inflammation and consetrict death of the infected individual. Although specific antibody levels 

against the virus in individuals infected with SARS-CoV-2 are proportional to the clinical severity of 

the disease, it is thought that neutralizing antibodies alone may have a protective effect against infection 

rather than reducing the severity of the disease and viral elimination. Neutralizing antibodies are defined 

by their capacity to block the release of viral input, fusion or virion out of the cell at in vitro level. 

Neutralizing antibodies can also interact with other cellular components of the immune system, such as 

complement components, phagocytes and natural killer cells. Thus, they contribute to the elimination of 

the pathogen through antibody-related immunity accompanied by phagocytes. In the light of this 

information, it is aimed to develop a neutralizing recombinant antibody structure against SARS-CoV-2 

virus, which affects the whole world using the facilities and technologies available in our study. In this 

context, it is aimed to develop anti Covid-19 human and/or mouse ScFv structures and humanize mouse 

ScFv using mammalian representation, phage representation and Hybridoma technologies. Within the 

scope of this purpose, ELISA experiments were carried out for the characterization of SARS-CoV-2 S 

protein, SARS-CoV-2 S1 protein, hACE-2 receptor obtained from mammalian cells. The antigens of 

the virus released extacellular after mammalian cell transfection were shown in ELISA experiments 

with various antibody structures, and then ELISA experiments of antigens were performed again after 

purification. Single cell cloning of Human ScFv-Fc antibody candidates expressing Covid-19 was 

carried out and neutralizing antibody tests were carried out in the presence of the antigens produced.  

 

Keywords: Corona Virus, Spike Protein, Neutralizing Antibody 
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ÖZET 

Belediyeler, Covid-19 küresel salgınından en çok etkilenen kamu kurumlarının başında gelmektedir. 

Bilindiği üzere Covid-19 küresel salgını 2019 yılının son günlerinde Çin’nin Wuhan kentinde ortaya 

çıkmış ve kısa sürede tüm dünyaya yayılmıştır. Sağlık literatüründe pandemi olarak belirtilen bu süreç 

halen etkinliğini sürdürmektedir. Salgının başta insan sağlığı olmak üzere ekonomik, sosyal, mali, 

psikolojik vb. birçok soruna yol açtığı bilinmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgının 

başlaması ile birlikte kamu kuruluşları başta olmak üzere bireylerin ve tüzel kişiliklerin, ekonomik ve 

sosyal faaliyetlerinin kısıtlanması sonucu ortaya çıkan sorunlar hayatı olumsuz etkilemiştir. Bu durum 

tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz ekonomisinde de önemli maddi kayıplara neden olmuştur. Salgının 

etkin bir biçimde önlenememesi ekonomik, mali ve sosyal kayıpların ve psikolojik yıkımların devam 

edeceği endişesini canlı tutmaktadır. 

 

Bilindiği üzere devletin en önemli geliri vergi gelirleridir. Bu bakımdan elde edilen gelirler doğrudan 

veya dolaylı olarak halkın ticari faaliyetlerinden, sermaye birikiminden, bağış ve yardımları ile teşebbüs 

ve mülkiyet gelirlerinden oluşmaktadır. Diğer yandan belediyelerin gelirleri 2464 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanunu’nda ve diğer ilgili kanunlarda belirtilmiştir. Bu gelirler, öz gelirler, devletin 

gelirlerinden ayrılan paylar, devlet yardımları, diğer gelirler başlıklarında toplanmaktadır. Bütçe 

bakımında sınıflandırıldığında, vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar 

ile özel gelirler, faizler, paylar ve cezalar, sermaye gelirleri başlıkları altında belirtilmektedir. 

 

 Esas itibariyle gelirlerin kaynağı halkın ekonomik, sosyal, mali ve benzeri faaliyetleri sonucu oluşan 

üretim ve tüketiminden ağırlıklı olarak elde edilen gelirlerdir. Bu bakımdan salgın süresince devletin 

gelirleri değişen ekonomik, sosyal, mali faaliyetlerin sonucu olarak farklılaşmakta bu husus 

belediyelerin gelirlerini de doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Özellikle bir Unesco Dünya 

Mirası Kenti olan Selçuk İlçesi ve Selçuk Belediyesi dünyadaki olumlu-olumsuz bütün gelişmelerden 

anında etkilenen yapısıyla pandemi süreçlerinin etkilerinin izlenmesi açısından öncelikli olarak ele 

alınmıştır. 

 

Bu çalışmada, belediyelerin salgın sürecinin başlangıcı olan 2019 yılı mali verileri ile 2020 yılının mali 

verileri karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Amaç, belediye gelirlerindeki salgın öncesi ve sonrası 

oluşan farklılıkları tespit etmek, değerlendirmek ve bir sonuca bağlamaktır. Genel bir değerlendirmeyle 

birlikte İzmir İli Selçuk Belediyesinin süreç içerisindeki gelirlerindeki değişim de karşılaştırmalı olarak 

ele alınmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Yerel Yönetim, Belediye, Mali Yapı, Gelir, 
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KIRŞEHİR İLİNDE YAŞAYAN GÖÇMENLERİN BAZI SOSYODEMOGRAFİK 

ÖZELLİKLERİNE VE SAĞLIK SORUNLARINA YÖNELİK BİR ANALİZ 

 

Hilal SEKİ ÖZ 

Kırşehir Ahi Evran University, Faculty of Health Science, Department of Nursing 

ORCID ID: 0000-0003-2228-9805 

 

Hatice DURGUN 

Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 

 

ÖZET 

Göç sıklıkla zorunluluk sonucu ortaya çıkan ve insan yaşamında kriz yaratan bir olgudur. Son yıllarda 

ülkemiz zorunlu göçe ve düzensiz göçmen akımına maruz kalmaktadır. Göçten her yaş grubu 

etkilenirken özellikle 50 yaş üstü bireyler sağlıkla ilgili sorunlara ek olarak, kültürel, sosyal ve psikolojik 

olarak pek çok konuda zorlanmaktadır. Bu araştırma Kırşehir ilinde mülteci olarak ikamet eden 50 yaş 

üstü göçmenlerin özelliklerini ve ihtiyaçlarını saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

Araştırmaya katılan 50 yaş üstü 50 mülteciye çevirmenler eşliğinde araştırmacılar tarafından hazırlanan 

Tanıtıcı Bilgi Formu ve İhtiyaç Analizi Anketi ile veriler toplanmış, bulgular tanımlayıcı istatistiklerle 

(sayı, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma) sunulmuştur. Araştırmaya katılan göçmenlerin 58 

±7,55 yaş ortalamasında, %76’sı erkek, %28’i üniversite mezunu, %88’i evli, %76’sı Irak doğumlu, 

%60’ının ana dili Arapça, çoğunluğunun Türkçe konuşamıyor ve Türkçeyi anlamıyor olduğu, aylık gelir 

ortalamalarının 1096 ±681 TL olup, %100’ü gelirlerinin giderine yetmediğini belirtmişlerdir. 

Göçmenlerin çoğunluğunun arkadaş ve komşuları olduğu, bunların da çoğunluğunun kendi uyruğundan 

olduğu, %22’si Müslüman olmadıklarını ve çoğunluğunun dini ihtiyaçlarını, cenaze ve düğün törenlerini 

kendi dinine göre karşılamada sorun yaşamadıkları bildirilmiştir. Türkiye’ye gelme nedenlerini %96’sı 

savaş olarak belirtmiş ve %30’u 2015 yılında Türkiye’ye gelmiştir. Tamamının oturduğu ev kira olup, 

aynı evde yaşayan kişi sayısı 2-17 olarak değişmektedir. Türkiye’de yaşamaktan %96’sı memnun olup, 

en çok hastane işlerinde zorlandıklarını (%56), %78’inin sigara içtiği, %62’sinin görme sorunu, 

%14’ünün işitme sorunu, %36’sının bir kronik hastalığı olduğu (Tip II Diabet, Hipertansiyon, Kalp 

Yetmezliği, Kronik Böbrek Yetmezliği), %60’ının egzersiz yapmadığı ve %28’inin yeterli ve dengeli 

beslenemediği belirlenmiştir. Sonuç olarak göçmenlerin ülkemizde yaşamaktan memnun oldukları, 

Türkçe konuşma ve anlamakta sorun yaşadıkları, en çok hastane işlerinde zorlandıkları görülmüştür. Bu 

bağlamda göçmenlere kendi dillerinde hastane kullanımını kolaylaştıran, sağlığı koruyan ve geliştiren 

programların verilmesi önerilmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Göçmen, mülteci, sağlık, aktif yaşlanma  

 

AN ANALYSIS OF SOME SOCIODEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND HEALTH 

PROBLEMS OF MIGRANTS LIVING IN KIRŞEHİR 

 

ABSTRACT 

Migration is a phenomenon that often emerges as a result of necessity and creates a crisis in human life. 

In recent years, Turkey has been exposed to forced migration and irregular migrant flow. While every 

age group is affected by migration, especially individuals over the age of 50 have difficulties in many 

cultural, social and psychological issues in addition to health-related problems. This research was 

conducted as a descriptive study in order to determine the characteristics and needs of immigrants over 

the age of 50 residing as refugees in Kırşehir. Data were collected with the Introductory Information 

Form and the Needs Analysis Questionnaire prepared by the researchers, accompanied by translators, 

for 50 refugees over the age of 50 who participated in the study, and the findings were presented with 

descriptive statistics (number, percentage, arithmetic mean and standard deviation). The average age of 

58 ±7.55 immigrants who participated in the study was 76% male, 28% university graduate, 88% 

married, 76% Iraqi-born, 60% native Arabic language, majority of them unable to speak Turkish and to 

understand Turkish, their monthly average income is 1096 ± 681 TL, and 100% of them stated that their 
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income is not enough for their expenses. It has been reported that the majority of the immigrants are 

friends and neighbors, the majority of them are their own nationals, 22% are not Muslims, and the 

majority of them have no problems in meeting their religious needs, funerals and wedding ceremonies 

according to their own religion. 96% stated the reasons for coming to Turkey as war and 30% came to 

Turkey in 2015. The house where all of them live is rent and the number of people living in the same 

house varies as 2-17. 96% of them are satisfied with living in Turkey, they have the most difficulty in 

hospital work (56%), 78% smoke, 62% have vision problems, 14% have hearing problems, 36% have a 

chronic disease. (Type II Diabetes, Hypertension, Heart Failure, Chronic Kidney Failure), it was 

determined that 60% did not exercise and 28% did not have an adequate and balanced diet. As a result, 

it has been seen that immigrants are satisfied with living in our country, they have problems in speaking 

and understanding Turkish, and they have the most difficulty in hospital work. In this context, it is 

recommended that immigrants be given programs that facilitate the use of hospitals in their own 

language, protect and improve health. 

 

Keywords: Migrant, refugee, health, active aging  
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KORONAVİRÜS HASTALIĞININ KİŞİLER ÜZERİNDE YARATTIĞI PSİKİYATRİK 

BOZUKLUKLARIN CEZA SORUMLULUĞU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Burak TAŞ 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim 

Dalı  

ORCID ID: 0000-0001-6481-1580 

 

ÖZET 

COVID-19 pandemisinin kişiler üzerinde yarattığı psikiyatrik etki perspektifinden ceza sorumluluğunun 

kapsamının ortaya çıkarılması önem arz etmektedir. Koronavirüs, psikiyatrik boyutunun yanında 

merkezi sinir sistemine de etkide bulunmakla nöropsikiyatrik anlamda da kişilerin hayatını olumsuz 

yönde etkileyebilmektedir. Bunun yanında koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçların psikiyatrik yan 

etkileri söz konusu olabileceği gibi bu ilaçlar psikiyatrik ilaçlarla etkileşime geçip olumsuz sonuçlar 

doğurabilme kapasitesine de sahiptir. Söz konusu olumsuz durumlar genel olarak psikiyatrik vakaların 

doğmasına sebebiyet vermektedir. Tıp literatüründe bu vakalar anksiyete, minör veya majör depresyon, 

travma sonrası stres bozuklukları şeklinde sıralanabilir. Bu vakaların etkisi ile kişilerin suç teşkil eden 

harekette bulunmaları durumunda ise cezai sorumluluklarının kapsamının belirlenmesi önemli bir sorun 

olarak belirmektedir. Bu çalışmada söz konusu psikiyatrik vakaların Türk Ceza Kanunu’nun 32. 

maddesinde düzenlenen akıl hastalığı ile aynı kanunun 34. maddesinde düzenlenen geçici nedenler 

kapsamında değerlendirilebilirliği tartışılmıştır. İlaveten geçici nedenler bakımından kişinin 

koronavirüs hastalığına yakalanmasındaki taksirinin 34. maddenin uygulanabilirliğine etkisi 

araştırılmıştır. Nihayetinde koronavürüs hastalığının sebep olduğu psikiyatrik durumların ceza 

sorumluluğu bakımından kusurluluğu kaldıran veya azaltan bir neden olabileceği sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Psikiyatri, Ceza Sorumluluğu, Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan 

Haller 

 

 

EVALUATION OF PSYCHIATRIC DISORDERS CAUSED BY CORONAVIRUS DISEASE 

IN TERMS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY 

 

ABSTRACT 

It is important to reveal the scope of criminal responsibility from the perspective of the psychiatric 

impact of the COVID-19 pandemic on individuals. In addition to its psychiatric dimension, coronavirus 

can negatively affect people's lives in neuropsychiatric terms by affecting the central nervous system as 

well. In addition, drugs used in the treatment of coronavirus may have psychiatric side effects, and these 

drugs also have the capacity to interact with psychiatric drugs and cause negative outcomes. These 

negative situations generally give rise to psychiatric cases. In the medical literature, these cases can be 

listed as anxiety, minor or major depression, and post-traumatic stress disorders. Determining the scope 

of criminal responsibilities appears to be an important problem in the event that individuals commit 

criminal acts as a result of these cases. In this study, it is discussed whether the psychiatric cases in 

question can be evaluated within the scope of mental illness regulated in article 32 of the Turkish Penal 

Code and temporary reasons regulated in article 34 of the same law. In addition, the effect of the 

negligence of the person in catching the coronavirus disease on the applicability of Article 34 was 

investigated in terms of temporary reasons. Finally, it has been concluded that psychiatric conditions 

caused by coronavirus disease may be a reason that removes or reduces culpability in terms of criminal 

responsibility. 

 

Keywords: COVID-19, Psychiatry, Criminal Responsibility, Situations Removing or Reducing 

Cupability 
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CHANGING BRAND COMMUNICATION AND ADVERTISING DURING THE COVID-19 

PANDEMIC: A STUDY ON THE DIFFERENTIATION STRATEGIES OF BRANDS’ 

DIGITAL ADVERTISING CAMPAIGNS 

 

Duygu AYDIN ASLANER* 

*Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, Istanbul Kent University, Istanbul, Turkey.  

ORCID ID: 0000-0003-1924-1472 

 

ABSTRACT 

With the spread of the Covid-19 virus, which emerged in China in December 2019, to the whole world, 

the World Health Organization declared the process as a Pandemic on March 11, 2020. Then the whole 

world entered into a great health struggle. Concepts such as social distance, epidemic, mask, and 

cleaning are among the most important issues for individuals. Along with the "Stay at home" process, 

brands have tried to adapt to this new era by re-examining their digital advertising strategies as a result 

of the current situation. With the Covid-19 pandemic, differentiation plays a leading role in the strategic 

advertising communications of brands.  

 

Brand communication management has never been so different yet so the same. It is not different 

because every brand, under normal conditions, determines its communication strategy according to its 

target audience and carries out marketing and advertising activities for them. In this process, the same 

problem definition for brands has made the whole world a single target audience at once. In this context, 

instead of the strategy of “Think globally, act locally”, brands have applied to the strategy of “Think 

globally, apply globally”. It was not the same because not all brands produced campaigns to draw 

attention to social distance and stay-at-home process as if common brief was given. 

 

This study focuses on the question of how differentiation strategies in digital advertising are realized by 

focusing on creative works in 2020 when the most intense brand communication was made during the 

Covid-19 Pandemic process. Thus, six creative advertising campaigns, which had the most engagement 

on digital platforms during the pandemic, have been analyzed according to the semiotic studies. Along 

with the analyzes made, the advertising of the pandemic period, brand messages designed to attract 

attention and create awareness were examined in-depth and comparatively. It is anticipated that the 

results obtained will guide more holistic and detailed studies in the future regarding the changing brand 

communication and advertising understanding in the Covid-19 Pandemic. 

 

Keywords: Covid-19 Pandemic, Brand Communication, Digital Advertising, Differentiation Strategies 
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COVİD-19 PANDEMİSİ’NDE DEĞİŞEN MARKA İLETİŞİMİ VE REKLAMCILIK:  

MARKALARIN DİJİTAL REKLAM KAMPANYALARINDA FARKLILAŞMA 

STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

Duygu AYDIN ASLANER* 

*İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İstanbul Kent Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 

ORCID ID: 0000-0003-1924-1472 

 

ÖZET 

2019 yılının Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan Covid-19 virüsünün tüm dünyaya yayılmasıyla Dünya 

Sağlık Örgütü 11 Mart 2020 tarihinde süreci Pandemi olarak ilan etmiştir. Ardından tüm dünya, büyük 

bir sağlık mücadelesi içerisine girmiştir. Sosyal mesafe, salgın, maske ve temizlik gibi kavramlar 

bireyler için en önemli konuların başında gelmiştir. “Evde kal” süreci birlikte markalar da mevcut 

durumun bir sonucu olarak dijital reklam stratejilerini tekrardan gözden geçirerek, bu yeni döneme hızla 

uyum sağlamaya çalışmışlardır. Ancak her dönemde olduğu gibi Covid-19 döneminde farklılaşma, 

markaların stratejik reklam iletişimlerinde öncü rol oynamaktadır. 

Marka iletişimi yönetimi, hiç bu kadar farklı bir o kadar da aynı olmamıştı. Farklı olmamıştı; çünkü her 

marka, normal şartlar altında, kendi hedef kitlesine göre iletişim stratejisi belirleyip, onlara yönelik 

pazarlama ve reklam faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu süreçte ise markalar için problem tanımının 

aynı olması tüm dünyayı bir anda tek bir hedef kitle haline getirmiştir.  Bu bağlamda markalar “Global 

düşün, yerel uygula” stratejisi yerine “Global düşün, global uygula” stratejisine başvurulmuşlardır. Aynı 

olmamıştı; çünkü ortak bir bilgi (brief) verilmişçesine tüm markalar, sosyal mesafe ve evde-kal sürecine 

dikkat çekmek için kampanyalar üretmemişti.  

Bu çalışma, Covid-19 Pandemi sürecinde en yoğun marka iletişiminin yapıldığı 2020 yılı içerisindeki 

yaratıcı çalışmalara odaklanarak, dijital reklamcılık anlayışındaki farklılaşma stratejilerinin nasıl 

gerçekleştiği sorusu üzerine odaklanmıştır. Bu çerçevede salgın sürecinde dijital platformlarda en fazla 

etkileşimi alan yaratıcı altı reklam çalışmasının göstergebilimsel çözümlemesi yapılmıştır. Yapılan 

analizlerle birlikte pandemi dönemi reklamcılığı; dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için 

tasarlanan marka mesajları derinlemesine ve karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Elde edilen sonuçların 

Covid-19 Pandemisi’nde değişen marka iletişimi ve reklamcılık anlayışı ile ilgili gelecekte yapılacak 

daha bütüncül ve detaylı çalışmalara rehber olacağı öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19 Pandemisi, Marka İletişimi, Dijital Reklamcılık, Farklılaşma Stratejileri 
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ROMA KATOLİK KİLİSESİ’NİN COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDEKİ TUTUMU 

 

Ahmet TÜRKAN 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi 

 

ÖZET 

İlk çıktığı dönemden itibaren Koronavirüs’ün toplumun farklı birimlerinde önemli etkileri olmuştur. 

Bunlardan biri de dini etkilerdir. Bu süreçte dinler kendi öğretileri ve gelenekleri doğrultusunda tepkiler 

geliştirmiş veya önlemler almıştır. Özellikle Koronavirüs’ün yoğun bir şekilde dünyanın farklı 

bölgelerine yayıldığı Mart 2020’den itibaren toplu yapılan ibadetler konusunda bir takım önlemler 

alınmaya çalışılmıştır. Müslümanların Ramazan’ı, Yahudilerin Fısıhı, Hıristiyanların Paskalyasındaki 

toplu ibadetlerde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Kimi dini gruplar toplu ibadeti belli bir dönemde 

askıya almış, kimileri birkaç kişinin katılımıyla sembolik tarzda ibadetlerini gerçekleştirmiş, kimileri de 

canlı yayın yoluyla ibadet etmişlerdir. Dini liderlerin direktiflerinin sahaya yansıması her yerde aynı 

şekilde olmamıştır. Kimi din müntesipleri verilen talimatları harfiyen yerine getirirken kimileri de daha 

gevşek bir yaklaşım sergilemiş, hatta bunu bir takım dini karşı çıkışlarla da delillendirmeye 

çalışmışlardır. Hıristiyan dünyasında da buna benzer farklı tutumların olduğu dikkati çekmektedir. 

Hıristiyan gruplardan bazıları virüsün bir şeytan olduğunu ve topluca kiliseye gelindiği takdirde 

Mesih’in onları iyi edeceğini söylerken, bazıları ise İsa’nın “komşunu kendin gibi seveceksin” 

yaklaşımıyla sosyal mesafenin öneminden ve başkalarına virüsü bulaştırmanın vebalinden bahsetmiştir. 

Bu süreçte Hıristiyan nüfusunun yarısını teşkil eden ve dünyanın pek çok bölgesinde müntesibi bulunun 

Katolik Roma Kilisesinin yaklaşımı ayrı bir önem arz etmektedir.  

Bu çalışmada diğer Hıristiyan kiliselerine göre daha merkeziyetçi bir yapısı bulunan Roma Katolik 

Kilisesi’nin başlangıcından itibaren mabetlerde yapılan toplu ibadetlere getirilen kısıtlamalar, sosyal 

mesafe, tedavi, rehabilitasyon ve aşılama gibi konularda Koranavirüs sürecine yaklaşımı dini ve etik 

açıdan ele alınacak, konuyla ilgili Papa Francis’in vermiş olduğu direktifler değerlendirilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Dinler, Hıristiyanlık, Katolik 
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ÖZET 

COVID-19 salgını, erken dönemlerinde, bir yandan Avrupa Birliği’nin (AB) bir birlik olarak 

geleceğinin sorgulandığı ve özellikle İtalya ve İspanya gibi salgının şiddetli geçtiği ülkelerde birliğe 

olan güvenin derin bir şekilde sarsıldığı, öte yandan özellikle 2016’dan bu yana sosyal bilimcilerin 

dikkatini çeken “gerçeklik-sonrası” olgusunun tekrar gündeme geldiği bir olay oldu. AB bu süreçte 

Birliğin geleceğine yönelik Avrupa kamuoyunda giderek güçlenen kuşkucu tavrı bertaraf etmek için 

salgınla mücadele için uygulamaya koyduğu planın odaklanacağı sekiz alandan biri olarak 

dezenformasyonla mücadeleyi belirledi. Bunun bir nedeni şüphesiz COVID-19 sürecinde bilimsel ve 

kanıt temelli anlatılara alternatif olarak, özellikle sosyal medyada yayılan anlatıların bilimsel anlatıyla 

çatışması ve bu anlatının etkisinin kısıtlanmış olmasıdır. Fakat, dezenformasyon sorunu ile baş etmek 

için üretilen metinlere söylem analizi yoluyla bakıldığında meselenin bir başka boyutu ortaya 

çıkmaktadır. AB bu dönemde derinleşen meşruiyet sorununu dışsallaştırarak çözmek istemektedir. Bu 

makalede AB’nin ürettiği metinlerin söylem analizi yapılarak gösterileceği üzere, AB gerçeklik sonrası 

dönemin literatürde kabul gören ulus-devletler ve özellikle kuzey ve güney devletleri arasındaki 

çelişkiler yüzünden mücadeleye başlanmasında geç kalınmış ve yeterli dayanışma gösterilememiş 

olması; ve yıllar süren neo-liberal politikalar sebebiyle kurumlara olan güvenin aşınmış olması gibi 

sebepleri görmezden gelmektedir. Onun yerine, dezenformasyonun kaynağı olarak Rusya’yı göstererek 

meşruiyet krizini dışsallaştırmaktadır ve krizin sorumluluğundan suçu kaydırarak kurtulmaya 

çalışmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Gerçeklik-sonrası, Avrupa Birliği, Suç Kaydırma  

 

 

EUROPEAN UNION AND COVID-19: FROM LEGITIMACY CRISIS TO "POST-TRUTH“ 

 

ABSTRACT 

The Covid-19 pandemic, especially in its early stages, has become an event that leads to questioning the 

future of the European Union and European Solidarity, especially in hard-hit countries such as Spain 

and Italy. At the same time, it was experienced as an "infodemic" that saw the rise of the post-truth era 

politics. For this reason, when the European Union has finally put a comprehensive program to deal with 

the crisis into effect, one of its pillars was struggling with disinformation. The spread of false 

information as alternatives to authoritative, scientific, evidence-based narratives has indeed hampered 

the measures meant to fight the epidemic. However, when we look at the EU's communication strategy's 

content, we see another dimension of the effort. EU is trying to externalize the responsibility of its 

handling of the pandemic. Through discourse analysis, we show that the EU ignores how its credibility 

has suffered because of neoliberal policies, its slow response to the crisis, and the lack of solidarity 

between Northern and Southern Europe. Instead, it primarily focuses on Russian disinformation 

campaigns and trying to shift the blame towards its geopolitical adversaries. 

 

Keywords: Covid-19, Post-truth, European Union, Blame-shifting 
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COVİD-19 SALGININDA TOPLUMUN BESLENME ALIŞKANLIKLARINDA VE 

YÖNELİMLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER  
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ÖZET 

2019 yılının sonlarına doğru Çin’in Wuhan Eyaletinde ortaya çıkan ve etkisini tüm dünyada hızla 

gösteren Covid-19, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandemi olarak ilan edildi. Bu pandemi, dünya 

genelinde ciddi ekonomik krize ve can kayıplarına neden oldu. Küresel halk sağlığı kurumları ve 

hükümetler, ‘evde kal’ yönergesi ile birlikte hastalıktan korunmak için el yıkama ve temel hijyen 

prensiplerinin uygulanmasını tavsiye ettiler. Enfeksiyon hastalıklarında güçlü bir bağışıklık sisteminin 

varlığı hastalığın mevcut seyri için çok önemli olduğundan, dengeli beslenme ve bunun yanında yeterli 

fiziksel aktivite de sağlık otoritelerince önerildi. Özellikle karantina sürecinde bireylerin bağışıklık 

sistemlerini en iyi nasıl koruyabilecekleri ve bu dönemde ne çeşit besin tercihlerinde bulundukları, 

süreç genelinde nasıl bir ruh halinde oldukları ve fiziksel düzeyde ne kadar aktif oldukları merak 

konusu olmuştur. Bu araştırmanın amacı Covid-19 süresince bireylerin değişen yaşam tarzının 

beslenme, stres, fiziksel aktivite, gıda tedariki gibi birçok faktör üzerindeki etkisinin ne olduğunu 

derleyip incelemektir. Covid-19 süreci, evde geçirilen sürelerin artmasına, bireyin günlük rutininden 

uzaklaşmasına ve sedanter bir yaşam tarzına sonuç olarak da strese neden olmuştur. Gerek stres 

kaynaklı gerekse evde geçirilen sürenin artışından kaynaklı bireylerin beslenme alışkanlıklarında ve 

yönelimlerinde değişiklikler meydana gelmiştir. Yapılan çalışmalar, bu dönemde insanların 

karbonhidrat içeriği yüksek besinleri daha fazla tercih ettiğini göstermektedir. Bunun yanı sıra 

hastalığa karşı koruyucu etkileri olduğunu düşündüklerinden bireylerin vitamin ve mineral alımlarında 

artışlar olduğunu belirten çalışmalar da mevcuttur. Fakat bu dönem, tüm insanlık adına yeni ve devam 

eden bir süreç olmasından dolayı bu değerlendirmeleri kesin sonuca bağlayabilecek yeterli veri henüz 

bulunmamaktadır.  

 

Anahtar kelimeler: Covid-19, beslenme, stres, fiziksel aktivite, gıda tedariki  

 

 

CHANGES IN NUTRITIONAL HABITS AND TENDENCIES OF SOCIETY DURING 

COVID-19 PANDEMIC  
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*ORCID ID: 0000-0003-4715-6689 

 

ABSTRACT 

Covid-19, which emerged in the Wuhan Province of China towards the end of 2019 and showed its 

effect rapidly all over the world, was declared as a pandemic by the World Health Organization. This 

pandemic has caused serious economic crisis and casualities around the world. Global public health 

institutions and governments have suggested to apply various protocols to prevent disease in line with 

the "stay at home" directive, especially hand washing and basic hygiene principles. Having a strong 

immune system is of great importance for the current course of the infectious diseases so health 

https://orcid.org/0000-0003-4715-6689?lang=en
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authorities also advised following a balanced diet and adequate physical activity. Especially during the 

quarantine period, it has been a matter of curiosity how individuals' immune systems are protected best 

or how they make food preferences during this period, what mood they are in throughout the process 

and how active they are physically. This research aims to investigate how much the changing lifestyle 

of individuals during the Covid-19 pandemic affects their nutrition, stress, physical activity and food 

supply by reviewing previous studies. Covid-19 caused spending increased time in houses, suspending 

from daily rotine and sedantary life resulting in increased stress levels. Changes in nutritional habits 

and tendencies of individuals occured due to either stres or increased time indoor. Studies show that 

people prefer carbohydrate rich foods more during this period. In addition, studies report increased 

vitamin or mineral intake due to the thought of their protective effect. There are not enough data to 

conclude these evaluations as this period is a new and ongoing course for all humanity. 

 

Keywords: Covid-19, nutrition, stress, physical activity, food supply 
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FROM A HISTORICAL PERSPECTIVE TO THE PRESENT, TURKEY'S STRUGGLE 

AGAINST EPIDEMICS AND UNCERTAINTY DUE TO COVID 19 DISEASE 

 

Ugur BOZKURT 

Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Letters, Department of History, Van / Turkey. 

ORCID ID: 0000-0002-8698-8368 

 

ABSTRACT 

Societies have had to struggle with many epidemics throughout history. In periods when human 

interactions were low, the rate of spread of epidemic diseases seen in certain parts of societies to other 

regions was low. Diseases, which were seen as a problem at the regional level, started to become a global 

problem in the periods when human interaction increased. In particular, societies where means of 

transportation became widespread and had the opportunity to travel carried the disease to other regions 

faster. Many countries have needed help from other countries to combat the disease. In addition, 

population movements between countries during epidemic periods caused xenophobia. 

 

In the study, it was tried to draw attention to what kind of solutions are sought for the problems 

arising from epidemic diseases from the past to the present and the uncertainty problem that comes with 

the COVID 19 disease. The data obtained by literature review and archive research were tried to be 

interpreted by establishing historical empathy. At the same time, inferences were made about the course 

of the COVID 19 disease that we are witnessing today. 

 

Many methods have been applied to combat certain diseases such as plague, cholera, typhoid 

fever, smallpox and syphilis that appeared in the past. In addition to international cooperation in the 

fight against epidemics, instructions were published to prevent the problems faced by the public. 

Established tahaffuzhanes, tebhirhanes, drying machines and the work of the Majlis-i Tahaffuz did 

important work in finding solutions to the problems arising from epidemic diseases. Although Turkey's 

fight against epidemics in the past has partially changed in terms of method, the problem of uncertainty 

was similar in the case of COVID 19 disease. 

 

In the past, the perception of uncertainty about why epidemic diseases emerged and how they 

were transmitted to people showed itself in the COVID 19 disease in terms of method. Although it is 

now known why and how the disease is transmitted, there was uncertainty about its treatment. First of 

all, the uncertainty about whether to wear a mask and drug use was followed by the issue of when the 

vaccine would be discovered. At the same time, since the restriction measures are shaped according to 

the course of the disease, people who do not know when the measures will be lifted continue to wait 

anxiously, and the uncertainty about returning to the days without the disease still continues. 

 

Keywords: Turkey, Epidemics, COVID 19, Uncertainty 

 

 

TARİHSEL PERSPEKTİFTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’NİN SALGIN HASTALIKLARA 

KARŞI VERMİŞ OLDUĞU MÜCADELE VE COVID 19 HASTALIĞIYLA GELEN 

BELİRSİZLİK 
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Van / Türkiye. 

ORCID ID: 0000-0002-8698-8368 

 

ÖZET 

Toplumlar tarih boyunca birçok salgın hastalıkla mücadele etmek zorunda kaldı. İnsan 

etkileşimlerinin az olduğu dönemlerde toplumların belli kesimlerinde görülen salgın hastalıkların başka 

bölgelere yayılma hızı düşüktü. Bölgesel düzeyde sorun olarak görülen hastalıklar insan etkileşiminin 

arttığı dönemlerde küresel çapta sorun olmaya başladı. Özellikle ulaşım vasıtaların yaygınlaştığı ve 
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seyahat imkânı elde eden toplumlar hastalığı başka bölgelere daha hızlı taşıdı. Birçok ülke hastalıkla 

mücadele etmede başka ülkelerin yardımına ihtiyaç duydu. Ayrıca salgın dönemlerinde ülkeler 

arasındaki nüfus hareketleri yabancı düşmanlığına neden oldu. 

 

Yapılan çalışmada geçmişten günümüze genel hatlarıyla salgın hastalıklardan kaynaklanan 

sorunlara ne gibi çözüm arayışları bulunduğu ve COVID 19 hastalığıyla gelen belirsizlik sorununa 

dikkat çekilmeye çalışıldı. Literatür taraması ve arşiv araştırması yapılarak elde edilen veriler tarihsel 

empati kurularak yorumlanmaya çalışıldı. Aynı zamanda günümüzde tanık olduğumuz COVID 19 

hastalığının seyri hakkında çıkarımlarda bulunuldu.  

 

Geçmişte ortaya çıkan veba, kolera, tifo, çiçek ve frengi gibi belli başlı hastalıklarla mücadele 

etmek için birçok yöntem uygulandı. Salgın hastalıklarla mücadelede uluslararası işbirliğinin yanı sıra 

talimatnameler yayınlanarak halkın karşılaştıkları sorunların önüne geçilmeye çalışıldı. Kurulan 

tahaffuzhaneler, tebhirhaneler, etüv makinaları ve Meclis-i Tahaffuz’un çalışmaları salgın hastalıklarla 

ortaya çıkan sorunlara çözüm bulma konusunda önemli işler yaptı. Türkiye’nin geçmişte salgın 

hastalıklara karşı vermiş olduğu mücadele yöntem itibariyle kısmen değişmiş olsa da belirsizlik 

sorunsalı COVID 19 hastalığında da benzerdi.  

 

Geçmişte salgın hastalıkların neden çıktığı ve insanlara nasıl bulaştığı konusundaki belirsizlik 

algısı COVID 19 hastalığında kendini yöntem itibariyle gösterdi. Günümüzde hastalığın neden ve nasıl 

bulaştığı biliniyor olmasına karşın tedavisi konusunda belirsizlik söz konusuydu. Öncelikle maske 

takılıp takılmaması ve ilaç kullanımı konusundaki belirsizliği aşının ne zaman keşfedileceği konusu 

takip etti. Aynı zamanda kısıtlama tedbirleri hastalığın seyrine göre şekillendiği için tedbirlerin 

kalkacağı zamanı bilmeyen insanlar endişeli bekleyişini sürdürmekle beraber hastalığın olmadığı 

günlere dönme konusundaki belirsizlik etkisini hala sürdürmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Salgın Hastalıklar, COVID 19, Belirsizlik  
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı COVID-19 tanısı almış ve almamış bireylerde salgının ruh sağlığı üzerindeki 

etkisini incelemektir. Nitel araştırma yöntemi kullanılan bu çalışma, TÜBİTAK 1001 (Proje No: 

120K421, Sözleşme tarihi: 24.06.2020) projesi kapsamında yürütülen nicel projeye katılarak, bu katılım 

sırasında gönüllü olarak mülakat görüşmesine katılmak istediğini aktaran katılımcılar ile tesadüfi 

yöntemle seçilmiş gönüllü olarak katılmayı kabul eden 19 COVID-19 tanısı almış (16 kadın, 3 erkek) 

ve 20 COVID-19 tanısı almamış (12 kadın, 8 erkek) toplam 39 kişilik bir alt örneklemden oluşmaktadır. 

Derinlemesine mülakat yöntemi kullanılan bu çalışmada, COVID-19 tanısı örneklem için yaş ortalaması 

32.84 (SS=12.13), COVID-19 tanısı almamış örneklem için ise 34.35 (SS=9.43)’tir. COVID-19 tanısı 

almış ve almamış örneklem grubunda hastalığın etkilerine yönetlik atıflarda farklılık olduğu, COVID-

19 tanısı almış bireylerde ‘psikolojik etkiler’ temasının en sık tekrarlanan tema olduğu ve bunu ‘fiziksel 

zorlukları’ alt temasının izlediği görülürken, COVID-19 tanısı almamış örneklem grubunda ‘fiziksel 

zorluklar’ en yüksek sıklığı gösteren alt tema olduğu bulunmuştur. Öte yandan salgının etkileri 

değerlendirildiğinde, her iki örneklem grubunda ‘sosyal olarak kısıtlanma’ teması ortak olarak 

görülürken, COVID-19 tanısı almış bireylerde bunu ‘ekonomik zarar’ ve ‘psikolojik olarak zorlanma’ 

teması izlemiştir. COVID-19 tanısı almamış bireylerde ise bu iki temanın aksine ‘destek mekanizmaları’ 

ve ‘online deneyimler’ teması yer almıştır. Her iki örneklem grubu ile yürütülen nitel çalışmada, 

farklılaşan alt temalar ve alt temaların sıklığı bireylerin de deneyimlerinin anlaşılmasına olanak 

tanımıştır. Özellikle COVID-19 tanısı almış ve almamış bireyler için pandeminin etkileri ana teması 

altında farklılaşan alt tema sıklıkları, müdahaleye yönelik sosyal politikalar oluşturulması açısından da 

önemli bilgiler sunmaktadır. 
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ABSTRACT 

It is known as paper-based microfluidic analytical devices (μPADs) and has been used in point-of-care 

analysis (Point-Of-Care-POC) applications in recent years. In particular, it has begun to be used in 

biomedical applications, starting to replace traditional diagnostic devices. In recent years, many different 

fabrication methods have emerged for the production of μPADs, such as photolithography, inkjet 

printing, wax printing, paper cutting, plotting and plasma processing. In this study, a new production 

method has been developed for paper-based microfluidic devices by printing the microfluidic patterns 

designed on paper using a laser printer with the help of toner. These systems, which are prepared based 

on antigen-antibody binding, are especially in the detection of covid-19; It is intended to be used as 

rapid, inexpensive, rapid diagnostic kits that can be used without the need for laboratory personnel and 

can be prepared with very low volumes of analyte and chemical reagents. With these newly developed 

systems, it is possible to detect many target analytes such as viruses, bacteria and parasites. In this 

context, the washburn test was performed to examine the capillary flow force of the hydrophilic channels 

created on the paper with the help of toner. The wettability of the hydrophobic barriers formed with the 

toner was determined by measuring the contact angle. Unlike lateral flow tests, conjugation, test, control 

and sample areas are created on a single paper, and it is ensured that the antigen-antibody binding can 

be analyzed quantitatively by colorimetric method by progressing thanks to the capillary flow force of 

the reagents. Since the kit developed within the scope of the study is made with the toner used in laser 

printers, it is one of the lowest cost and most accessible methods ever produced, and there is a 

commercial product potential that can be used in the diagnosis of many diseases. 

 

Keywords: Paper-based Microfluidic Analytical Devices (μPADs), Covid-19, Kit, Rapid Tests, 

Biosensors 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to ınvestigate the effects of good medical devices management practices 

on hospital performance during the covıd-19 pandemic in Turkey. It is aimed to try to reveal whether 

the infrastructure, programs and manpower are sufficient to maintain and calibrate medical devices and 

to manage their various operators. The research was applied on 145 groups working in the management 

and maintenance of medical devices in 45 hospitals (29 state hospitals and 16 training and research 

hospitals) distributed in 20 provinces in Turkey between 01 March 2021 and 01 July 2021. Statistical 

analysis and calculations SPSS program was used. It has been noted that the performance of medical 

device maintenance and calibration programs is adversely affected, the number of personnel working in 

the management and maintenance of medical devices in the hospital is not sufficient, and there is a 

shortage of equipment required for the calibration of medical devices. As a result, in order to improve 

the performance of medical device management in hospitals, it is thought that it will be beneficial to 

take the necessary measures to eliminate the deficiencies of the equipment, the number of employees 

and the infrastructure. In future studies, it may be recommended to include not only state and university 

hospitals but also private hospitals. Thus, it will be possible to compare public-university, public-private, 

university-private and hospitals in the studies to be done. 

 

Keywords: COVID-19, Medical Devices Management, Hospital Performance 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de COVID-19 Pandemisi Sırasında Tıbbi Cihazlarda İyi Yönetim 

Uygulamalarının Hastane Performans Düzeyi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. Tıbbi cihazların 

bakımını, kalibrasyonunu yapmak ve çeşitli işletmelerini yönetmek için alt yapı, programların ve insan 

gücünün yeterince olup olmadığını ortaya koymaya çalışmak amaçlanmıştır. Araştırma, 01 Mart 2021 

– 01 Temmuz 2021 tarihleri arasında Türkiye'de 20 ilde dağıtılan 45 hastanede (29 devlet hastanesi ve 

16 eğitim ve araştırma hastanesi) anket aracıyla tıbbi cihazların yönetimi ve bakımında 145 personel 

üzerinde uygulanmıştır. İstatistiksel analiz ve hesaplamalar için SPSS programı kullanılmıştır. Tıbbi 

cihaz bakım ve kalibrasyon programlarının performansının olumsuz etkilendiği, hastanede tıbbi 

cihazların yönetiminde ve bakımında çalışan personel sayısının yeterli olmadığı, tıbbi cihazların 

kalibrasyonu için gereken ekipman sıkıntısının olduğu kaydedilmiştir. Sonuç olarak, hastanelerde tıbbi 

cihaz yönetiminin performansının iyileştirilmesi için, ekipmanın, çalışan saysının ve altyapının 
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eksikliklerinin giderilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

İlerdeki calışmalarde, sadece devlet ve üniversite hastaneleri değil özel hastanelerin de kapsama 

alınması önerilebilir. Böylece yapılacak araştırmalarda kamu-üniversite, kamu-özel,üniversite-özel ile 

hastaneler boyutunda karşılaştırma yapma imkânı bulunabilecektir.   

 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Tıbbi Cihazlar Yönetimi, Hastane Performansı 
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ABSTRACT 

Coronavirus disease (COVID19) is an infectious disease caused by a coronavirus, which is a virus, 

consists, in part, of nucleic acids, proteins and lipids that can be together or separately. The modification 

of the surface protein structures no longer allows them to play their role as ligand and the viral particle 

loses all infectious power, we refer to the inactivation of the virus. The use of free radicals in the 

decontamination of polluted environments such as hydroxyl radical, and sulfate radical is well known. 

Nevertheless, the effect of sulfate radicals on microorganisms is much less studied. However, the studies 

carried out have shown a complete inactivation of microorganisms. Persulfate is one of the compounds 

of the ISCO (in situ chemical oxidation), it can generate sulfate radicals of great reactivity in its 

decomposition (activation) via heat, transition metals, ultraviolet (UV) light, and other means. In this 

work, we demonstrated the virucidal properties of sulfate radicals and their importance in the 

inactivation of coronaviruses. In a second time, we proposed a method to elaborate a disinfectant product 

based on persulfate/activator. 

 

 

Keywords: Coronavirus, activated persulfate, disinfectant products.. 

 

 

 

 

Introduction 

The Covid-19. It is considered a public health emergency of international concern, qualified by the OMS 

as an "enemy of humanity"(Jamai Amir et al., 2020), can cross species barriers and become human 

pathogens. All identified human coronaviruses (SARS–CoV, MERS-CoV and SARS–CoV-2) have 

been associated with severe lower respiratory tract infections, acute respiratory distress syndrome, and 

death (Ye et al., 2020). The novel SARS–CoV-2 virus spreads rapidly, with 2–3 people infected from 

every index case, a reproduction number  or transmission rate of 2.24–3.58 (Zhao et al., 2020).  

 

 The coronavirus is spherical in form (Figure 1), enveloped by 60-220 nm, contains on the outside the 

glycoprotein, which gives the virus its crown appearance. (Jia et al., 2005, p. 2).  

 
Figure 1. Illustration of the morphology of coronaviruses [Encyclopædia Britannica, Inc./Patrick 

O'Neill Riley] 

 

New research has shown that the Covid-19 coronavirus survives on plastic and stainless steel surfaces 

after 72 h but at a greatly reduced viral titer (van Doremalen et al., 2020). Nucleic acids, proteins and 

lipids can be the target of disinfectants, either separately or together. 
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In general, viruses are treated by removal or inactivation method. Removing the virus is performed by 

precipitation, chromatography, and nanofiltration methods. Inactivation is usually done by altering the 

environment of the virus to cause irreversible destruction and denaturation of the viral structure-for 

example, by chemical or even energetic methods.  

Industrial processes take advantage of numerous treatment methods (e.g., UV irradiation, pasteurization, 

and chemical oxidation) to inactivate pathogenic bacteria and viruses for the sterilization of food and 

water supplies as well as vaccine production (Wigginton et al., 2012). Thermal decontamination has 

also demonstrated high efficacy, even at temperatures as low as 60°C to 80°C (Kampf, Voss, et al., 

2020) 

 

Many works showed that exposure to inactivating oxidants and radiation findings in modifications to 

viral proteins (Floyd et al., 1979) and nucleic acids (Dennisjr et al., 1979). In fact, numerous 

disinfectants exist that are effective in inactivating viruses, but their efficacy depends on a number of 

factors such as the concentration of the agent, pH, reaction time, temperature and organic load. (Lin et 

al., 2020). 

 

In the works of (Lin et al., 2020) and (McDonnell, 2017) the authors listed all the disinfectants used to 

inactivate viruses with their efficacy, sensitivity to viruses, advantages, and disadvantages of each 

disinfectant without mentioning the persulfate ion or the sulfate radicals, very active species, (Furman 

et al., 2011; House, 1962). In this review, we report on the physicochemical properties of the persulfate 

ion, its methods of activation and we also demonstrate the virucidal properties of the sulfate radicals to 

inactivate viruses. 

 

Chemistry of persulfate and sulfate radicals 

Persulfates (S2O8
2-), peroxydisulfate, are important compounds in a wide range of industrial applications 

and commercial products such as: polymerization, oxidation and cosmetic applications …). This is the 

most commonly used form of ISCO (in situ chemical oxidation) technology, in which are included 

oxidising species such as ozone (O3), permanganate (MnO4-) and catalyzed hydrogen peroxide (H2O2) 

(Siegrist et al., 2011). It has a peroxide group linked to two sulfur atoms in its structure as shown in 

Figure 2.  

 
Figure 2: molecular structure of peroxydisulfate 

 

In contrast, the persulfate half-life in the aqueous medium is orders of magnitude longer than that of 

other conventional oxidants, including hydrogen peroxide (H2O2) and permanganate (MnO4
-). (Li et al., 

2017). Persulfate reaction mechanisms are complex, it can react by direct electron transfer, these 

reactions are slow and selective, or by generating high reactive species, sulfate radicals. This reaction is 

obtained by the activation of persulfate (R1) which leads to the formation of free sulfate radicals, which 

have a non-specific reactivity that allows the degradation of a wide range of organic contaminants.  

 

S2O8
−2  

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟𝑠
→⎯⎯⎯⎯⎯⎯ SO4

∙− +⋯                 (R1) 

 

Heat, UV light and ultrasound transmit energy to the persulfate anion (R2) resulting in the breaking of 

the peroxygen bond and the formation of two sulfate radicals (Kolthoff & Helenparksraaen, 1951; 

House, 1962; Li et al., 2017; Siegrist et al., 2011; Liang & Huang, 2012). The persulfate can also undergo 
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a redox reaction with a transition metal electron donor or radiolysis of water, producing a unique sulfate 

radical (R3) (de Oliveira et al., 2000; Hayon & McGarvey, 1967; Kolthoff & Helenparksraaen, 1951) 

 

S2O8
−2 + energy input 

∆,UV,….
→⎯⎯⎯ 2SO4

∙−   (R2) 

 

S2O8
−2 + 𝑒−

𝑀+𝑛

→⎯ SO4
∙− + SO4

−    (R3) 

  

In the other hand, (Ocampo, 2009) in his thesis manuscript, have shown that persulfate can be activated 

by an array of different organic compounds that may exists as contaminants. The organic compounds 

include carboxyl acids, alcohols, aldehydes, and the groups in the Krebs cycle such as ketoacids, 

dicarboxylic acids, and alcohol acids. by phenoxides, the basic form of phenols.  

 

Many reactive oxygen species including hydroxyl radical (OH.), sulfate radical (SO4
∙−), hydroperoxide 

anion (HO2¯), and superoxide (O2
∙−) could be generated by activated persulfate (Furman et al., 2010). 

 

In general, SO4
∙− more susceptible to transfer electron reactions than hydroxyl radicals (HO•). Sulfate 

radicals react with organic compounds, with persulfate ions, with water, with themselves (mutual 

reaction), and with metal ions in the following reactions (House, 1962): 

 

S2O8
−2 + SO4

∙− → S2O8
∙− + SO4

−2    (R4) 

 

SO4
∙− +H2O → OH

∙ + H+ + SO4
−2   (R5) 

 

SO4
∙− + SO4

∙− → S2O8
−2     (R6) 

 

SO4
∙− +OH− → OH. + SO4

−2    (R7) 

 

SO4
∙− +OH. → HSO4

− +
1

2
O2    (R8) 

 

The production of sulfate radicals by the persulfate dissociation is effective at all pH. However, at 

alkaline pH, the sulfate radical reacts with water (R5) and hydroxyl ion (R7) to give hydroxyl radical, 

this leads to the decrease of sulfate radical concentration (Criquet & Karpel Vel Leitner, 2011; Furman 

et al., 2010; Liang & Huang, 2012). 

 

Virucidal disinfectants 

Viruses can be divided into two categories: the so-called enveloped viruses (more sensitive to many 

types of disinfectants) and the non-enveloped viruses (much more resistant). As the covid-19 is part of 

the group of enveloped viruses, the disinfection agent must be effective for this category of viruses. 

Enveloped viruses contain a lipid envelope and, therefore, altering the envelope could potentially reduce 

the infectivity of the virus. Lipophilic disinfectants may often be utilized to inactivate enveloped viruses 

(Lin et al., 2020). Nevertheless, the disinfectant must also penetrate to destroy the nucleic acids, because 

viruses like polio retain an infectibility with the RNA alone (McDonnell, 2017). 

 

The inactivation disinfection is described by the modified forms of Chick-Watson's law: 

 

𝑙𝑜𝑔
𝑁

𝑁0
= −𝐾. 𝐶. 𝑡 

where No is the original number of microbes, N is the final number of microbes, C is the disinfectant 

concentration, t is the contact time, and k is the inactivation rate constant (specific to the microbe) 

(Chick, 1908). As the concentration of the active disinfectant decreases, the time of contact will possibly 

have to be increased to achieve adequate disinfection (Lin et al., 2020). An effective compound was 

considered active when it exhibited at least a 4-log10 reduction in initial viral titer, which is equivalent 
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to a 99.99 % loss of infectivity level (Reybrouck, 1998) (Figure 3). The log unit reduction and percent 

(%) reduction are used interchangeably in literature to describe disinfectant efficacy. 

 

 
Figure 3. Logarithmic reduction in terms of percentage 

 

 

Common chemical disinfectants that are used in health care establishments include sodium hypochlorite, 

potassium peroxymonosulfate, alcohols, quaternary ammonium compounds and hydrogen peroxide 

(Choi et al., 2021). Table 1 summarizes some examples of coronavirus inactivations (Kampf, Todt, et 

al., 2020) with reduction of viral infectivity (log10). In general, it is found that disinfectants such as 

aldehydes and oxidizing agents that inactivate viruses are very powerful against the majority of viruses. 

However, their application is also often limited by their elevated toxicity and damaging effects on 

surfaces. while alcohols and surfactants are less effective because they are based on the dissolution of 

the lipidic envelope but they are still biocompatible. (Lin et al., 2020). 

 

Table 1: Inactivation of coronaviruses by different types of biocidal agents 
Biocidal agent Concentration Exposure time Reduction of 

viral infectivity 

Ethanol 95% 30 s   > 5.5 

2-Propanol 100% 30 s > 3.3 

Glutardialdehyde 2.5% 5 min > 4.0 

Formaldehyde  1%   2 min     > 3.0 

Hydrogen peroxide 0.5%   1 min > 4.0 

Sodium hypochlorite 0.5% 1 min > 3.0 

    

  

Virucidal properties of sulfate radicals 

Free radicals can have a damaging effect on diverse classes of biomolecules such as nucleic acids, lipids 

and proteins, it can be involved in the treatment of several diseases such as diabetes mellitus, 

neurodegenerative disorders, cardiovascular diseases, respiratory diseases  and in various cancers 

(Phaniendra et al., 2015). In the last few years, sulfate radicals have gained attention. These radicals 

may have a significant role to play due to a high potential for oxidation (Table 2). 

 

Table 2. Oxidation potential of commonly used oxidants (Wang & Wang, 2018). 

Oxidant Oxidation Potential (V) 

Fluorine 3 

Hydroxyl radical 2.8 

Sulfate radical 2.5–3.1 
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Ozone 2.1 

Persulfate 2.1 

Peroxymonosulfate 1.8 

Hydrogen peroxide 1.8 

Permanganate 1.7 

Chlorine dioxide 1.5 

Chlorine 1.4 

 

So far, all works concerning the activity of sulfate radicals with microorganisms has been carried out in 

the water treatment field. The use of free radicals in the decontamination of polluted environments such 

as hydroxyl radical, and sulfate radical is well known. Compared to organic contaminants, the effect of 

sulfate radicals on microorganisms is much less studied (Marjanovic et al., 2018), and all works carried 

out on the sulfate radical were in the context of the disinfection of E coli and E. faecalis bacteria. They 

are often selected as model of microorganisms because they are widely used as indicators of fecal 

contamination. Nevertheless, other bacteria such as S. aureus, B. mycoides, Enterococcus sp. and 

various species of fungi have also been inactivated, but only to a limited extent (Table 3) (Guerra-

Rodríguez et al., 2018).  

 

Table 3. Disinfection efficiencies of different sulfate radical-based advanced oxidation processes 

(SR-AOPs). 
Process Microorganism Operating conditions Efficiency 

PS/Ilmenite/vis E. coli PS        0.5 mM Ilmenite 1 g/l  7 log        (20min) 

PMS/UV-A/Co2+ S. aurous PMS    0.1 mM Co2+ 0.1 mM; pH= 6.5 6.1 log     (120 min) 

PMS/UV-A/Fe2+ B. mycoides PMS    0.5 mM       Fe2+ 0.5 mM; pH= 5 3.4 log     (120 min) 

PS/Fe3+/vis Enterococcus sp. PS       5    mM Fe3+ 0.5 mM; pH= 8 6 log        (30min) 

PS/UV-C Penicillium sp. PS       0.1 mM 
 

pH= 7 5.9log       (9min) 

 

For example, the most recent study on the activity of the sulfate radical on microorganisms was carried 

out by (Xiao et al., 2020), where they studied the inactivation of microorganisms (E. coli and E. faecalis) 

in aqueous media. They measure the disinfection efficiency of E. coli after 20 s exposition, and the result 

showed that 5 log inactivation of E. coli, and the morphological images showed that sulfate radicals 

initiates oxidative reactions on the wall/membrane, resulting in irreversible damage.  

 

On the other hand (Wordofa et al., 2017) found a higher sulfate radical disinfection for the inactivation 

of E. coli O157:H7 as compared to hydroxyl radicals. The inactivation differences caused by hydroxyl 

radicals and sulfate radicals were compared on the basis of Ct value (exposure time to radical 

concentration). The E. coli induction time found by hydroxyl radicals was almost 5 times longer than 

that of sulfate radicals. In the work of (Marjanovic et al., 2018),  whose persulfate activation, is carried 

out by solar radiation, they found that the elimination of an indicator viral pathogen (bacteriophage 

MS2) was achieved for residence times of the order of one minute. 

 

Nevertheless, the hydroxyl radical is dominant when it comes to microorganisms, because it has a higher 

oxidizing power (Poyatos et al., 2010). Due to its high redox potential of (2.7 V vs. NHE), the hydroxyl 

radical reacts with all organic matters, leading to a reduction of the bactericidal efficiency (Dong et al., 

2010; Sun et al., 2016). in addition, the production of the hydroxyl radical needs a limited pH operating 

range (pH 2–4). While the sulfate radical, due to its low reactivity with organic matter and a production 

at all pH, can be an interesting alternative to OH radical.  

In the literature, both hydroxyl radical and sulfate radical often present an oxidizing power against 

organic compounds and microorganisms, but with a different efficiency. This implies that viruses 

inactivated by hydroxyl radicals can be activated by sulfate radicals. 
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Persulfate/activator product 

The study of the virucidal activity of disinfecting products is essential because viral infections, by 

coronavirus, have become a daily problem in public areas (hospital, administration, ...), in particular the 

risk of accidental viral contamination in hospitals. Sulfate radicals require a catalytic agent or activator 

to be produced, so they are difficult to use as disinfectants in hospitals.  

 

The marketing of the persulfate/activator product can be achieved by taking an example of two-

compound products. For example epoxy glue, where the two substances are stored in different containers 

and are only mixed when ready to glue. 

 

So, we could develop a product, in which the persulfate and the activator remain without contact in a 

separate compartment as mentioned in figure 4. When there is contact, sulfate radicals are produced 

which then attacks the virus. 

 
Figure 4. Design of a product based on persulfate/activator 

 

For example, washing a surface with heated water and soap containing a known amount of persulfate 

can activate it and generate sulfate radicals. 

 

Conclusion 

Sulfate radicals (SO4) are produced by different activation methods of persulfate and are involved in 

various physiological and pathological conditions. These radicals as can lead to vigorous damage to 

macromolecules such as nucleic acids, proteins and lipids. This leads to the inactivation of viruses, thus 

greatly reducing the progression of the disease. In this review, we have shown the importance of sulfate 

radicals in the activity against coronavirus disease. The production of sulfate radicals and their virucidal 

properties were also studied. Finally, we proposed a method to commercialize the persulfate/activator 

product. 
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COVİD 19 PANDEMİ DÖNEMİNDE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞ YAPAN 

TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ  
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ÖZET 

COVİD-19 ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştır. Salgının sadece ortaya çıktığı coğrafyada 

kalacağı düşünüldüğü için hafife alınmış ve dünyanın geneline yayılabileceği büyük bir kesim 

tarafından öngörülememişti. COVİD-19 zamanla Avrupa kıtası ve beraberindeki diğer coğrafi bölgeleri 

de etkisi altına almıştır. Ortaya çıkan koronavirüs ülkemizi de büyük ölçüde etkilemiş ve olumsuz 

gelişmelere yol açmıştır. İnternetin ortaya çıkması ve gelişmesiyle beraber yeni sosyal medya 

platformları ortaya çıkmaya başlamıştır. İşletmeler COVİD-19 döneminde sosyal medyayı reklam, 

kampanya gibi tüketicileri etkileyebilecek unsurlar için kullanmaktadırlar. Tüketiciler ise bilinçlendikçe 

ürün ya da hizmeti satın almadan önce sosyal medya üzerinden araştırmalar yapmaktadırlar. Bu 

çalışmada Covid 19 Pandemi döneminde ülkemizde sosyal medya üzerinden alışveriş yapan 

tüketicilerin satın alma tercihlerinin belirlenmesi ve bu tercihlerinin demografik özelliklerine göre 

değişip değişmediğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda Türkiye genelinde 422 kişi ile 

yüz yüze gelmeden Google form anket uygulaması ile veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız 

grup t testi ve tek yönlü varyans analizi (Anova) kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; sosyal 

medya kullanan tüketicilerin pandemi döneminde en çok alışveriş yaptıkları sektör kitap ve kırtasiye 

sektörü, en az tercih edilen sektör ise kozmetik ürün sektörü olmuştur. Tüketicilerin %28,7’si sosyal 

medyada haftalık 0-5 saat arasında vakit geçirirken, %3,8’i ise haftalık 26-30 saat vakit geçirmektedir. 

İnstagram ve youtube en çok kullanılan sosyal medya araçları olurken blog ve foursquare en az 

kullanılan sosyal medya araçları olmuştur. Tüketicilerin sosyal medya araçlarına ulaşmada en çok tercih 

ettikleri cihazın ise cep telefonu olduğu görülmüştür. Yapılan fark testi sonuçlarına göre; tüketicilerin 

satın alma tercihleri ile demografik özellikleri arasında anlamlı farklılıklar bulunurken (p<0.05), bir 

kısmında ise anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05).  

 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Covid 19, Koronavirüs, Satın Alma Tercihleri, Sosyal Medya 

 

 

EXAMINING THE PURCHASING PREFERENCES OF CONSUMERS SHOPPING ON 

SOCIAL MEDIA PLATFORMS DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

 

ABSTRACT 

Novel Coronavirus disease 2019 (COVID-19) first appeared in Wuhan, China. People underestimated 

the epidemic because they thought it would not leave the geography of origin. Most people did not 

foresee that it would spread throughout the world. Over time, COVID-19 affected Europe and other 

regions. The coronavirus also greatly affected Turkey and led to adverse developments. The emergence 

and development of the Internet paved the way for new social media platforms. Businesses have been 

using social media to influence consumers through commercials and promotions since the COVID-19 

pandemic began. Consumers become more conscious and research social media before purchasing 

products or services. This study aimed to determine Turkish consumers' buying preferences on social 

media platforms during the COVID-19 pandemic and explore whether their preferences depend on 

demographic characteristics. In this context, data were collected online using the Google Forms survey 

application. The sample consisted of 422 people across Turkey. The data were analyzed using an 

independent group t-test and one-way analysis of variance (ANOVA). According to the results, 

consumers using social media mostly shopped from the book and stationery sector, whereas they 

shopped from the cosmetic sector the least during the pandemic. More than a quarter of the consumers 

http://orcid.org/0000-0001-5287-6600
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(28.7%) spend 0-5 hours a week on social media, while only sixteen consumers (3.8%) spend 26-30 

hours a week on social media. Instagram and YouTube are the most popular social media platforms, 

whereas Blog and Foursquare are the least popular ones. Most consumers prefer to use their smartphones 

to access social media platforms. According to the difference test results, there is a significant 

relationship between consumers' purchasing preferences and some of their demographic characteristics 

(p<0.05), whereas there is no significant relationship between their purchasing preferences and some of 

their demographic characteristics (p>0.05). 

 

Keywords: Pandemic, Covid 19, Coronavirus, Purchasing Preferences, Social Media 

 

GİRİŞ  

Sanayi devrimi sonrasında, bilim ve teknoloji alanlarında gerçekleşen gelişmeler 1990’lı yıllarda 

internetin bulunmasıyla beraber farklı bir boyuta ulaşmıştır. İnternetin ortaya çıkmasıyla beraber 

tüketiciler,  yeni sosyal medya ağlarını kullanmaya başlamışlardır (Vinerean vd., 2013:66). Bilinçlenen 

tüketiciler sosyal medya araçları vasıtasıyla ürün ya da hizmet satın almaya başlamışlardır. İşletmeler, 

tüketicilerin internet ve sosyal medya ile özdeşleştiklerini gördükçe bu alanlara doğru yönelmiş, 

özellikle lojistik ve finans alanlarında e-ticaretin destekçileri olmaya başlamışlardır. İşletmeler 

tüketicilere sosyal medya aracılığı ile daha hızlı ulaşmaktadırlar (Patarawadee, 2013:1). Twitter, 

facebook, instagram, youtube gibi tüketicilerin en sık kullandıkları sosyal medya araçlarını işletmeler 

de kullanmaya başlamış ve tüketicileri özellikle sosyal medya reklamları ile etkilemişlerdir. Sosyal 

medya araçları üzerinden ürün ya da hizmet tanıtımları, görsel açıdan zengin içerikler, sosyal medya 

kullanan tüketicilerin bilgilerine sunulmuştur. 2019 yılı Kasım ayında ilk COVİD-19 vakasının Çin’de 

görülmesiyle beraber sosyal medya ticareti de farklı bir boyuta ulaşmıştır (Yücel ve Görmez, 2019). 

2020 yılı Mart ayında ülkemizde ilk vakanın görülmesiyle pandemi tedbirlerinin alınması da beraber 

olmuştur. Alınan tedbirler tüketicileri uzaktan satın almaya itmektedir. Tedbirler kapsamında evlerine 

kapanmak zorunda kalan tüketiciler zamanlarını çoğunlukla sosyal medyada geçirmeye başlamış ve 

sosyal medya araçları vasıtasıyla ürün ya da hizmetleri satın almaya başlamışlardır. İşletmeler pandemi 

kaynaklı kriz durumunu olumlu yönde değerlendirebilmek için sosyal medya aracılığı ile tüm 

tüketicilerin evlerine girmeye çalışmaktadırlar. Bunu başarabilen işletmeler satışlarını önemli düzeyde 

artırmaktadır (Yanar ve Yılmaz, 2017:29). Sağlık söz konusu olduğunda ürün ya da hizmetlerin üretilip 

sunulduğu ortamların hijyen durumları da tüketici için önemli bir kriter olmaya başlamıştır. Bu 

gelişmeler sonucunda işletmeler yine sosyal medya ağları ile hijyen konusuna önem verdiklerini 

göstermeye çalışmaktadır. Dolayısıyla işletmeler için sosyal medyada var olmak zorunlu bir hale 

gelmektedir. Bu zorunluluk işletmelerin, tüketicileri daha iyi anlamalarına, acil gereksinimlerine yanıt 

verebilmelerine, yeni pazar arayışlarına, reklam, tutundurma faaliyetleri gibi yeni fırsatların doğmasına 

yol açmaktadır (İşlek, 2012:50). İşletmeler, COVİD-19 pandemisi boyunda sosyal medyayı ne kadar 

etkin ve olumlu kullanırlarsa kendi imajlarına da o kadar katkı sağlarken müşterileri ile de uzun zamanlı 

bir birliktelik sağlayabilmektedirler (Barutçu ve Tomaş, 2013: 9). Müşteri sadakati bu şekilde 

artırılabilmektedir. Bütün bu olumlu gelişmelerin sağlanabilmesi için işletmelerin sosyal medya 

konuları üzerine uzmanlaşmış çalışanları işe almaları ve işletme içerisinde yeni departmanlar 

oluşturmaları gerekmektedir. Sosyal medyanın gelişimi ile beraber işletmeler pazarlama faaliyetlerini 

bu alana yönlendirmekte ve geleneksel pazarlama stratejileri dışında yeni stratejiler belirlemektedirler 

(İşlek,  2012:2).  

 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ  

Bu çalışmada, Covid 19 Pandemi döneminde ülkemizde sosyal medya üzerinden alışveriş yapan 

tüketicilerin satın alma tercihlerinin belirlenmesi ve bu tercihlerinin demografik özelliklerine göre 

değişip değişmediğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Böylece bu çalışma ile COVİD-19’un ortaya 

çıkmasıyla beraber pandemi salgının getirdiği sorunların tüketicilere ve işletmelere olan yansımaları 

değerlendirilmiştir. Bu nedenle bu çalışma, pandeminin tüketicilerin satın alma tercihlerini ne ölçüde 
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etkilediğinin tespit edilebilmesi ve işletmelerin tüketici tercihlerine uygun pazarlama stratejileri 

geliştirebilmeleri açısından önemlidir. 

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu çalışmanın ana kütlesini, Türkiye genelinde sosyal medya üzerinden alışveriş yapan tüketiciler 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın örneklemi, bu tüketiciler arasından kolayda örnekleme 

yöntemi ile seçilen 422 kişi olarak belirlenmiştir. Anketler 15.06.2021-25.06.2021 tarihleri arasında 

yapılmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS Statistics 25 paket programı kullanılmıştır. Veri toplamada 

deneklere Google form ile uzaktan anket yöntemi uygulanmıştır. Söz konusu anket formu toplamda 2 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde cevaplayıcıların yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi gibi demografik 

bilgilerinin yer aldığı tanımlayıcı bilgiler bulunmaktadır. İkinci bölümde ise tüketicilerin COVİD-19 

Pandemi döneminde sosyal medya aracılığı ile satın alma tercihlerini belirlemeye yönelik araştırmacılar 

tarafından geliştirilen 19 ifadeden oluşan 5’li likert (hiçbir zaman, nadiren, arasıra, sık sık, her zaman) 

ölçeği kullanılmıştır. Verilerin normal dağılıma uygun olup olmadığı Kolmogorov-Smirnov normal 

dağılım testi ile yapılmıştır. Test sonucunda örneklemin normal dağılıma sahip olduğu görülmüş, bu 

nedenle parametrik testlere ver verilmiştir. Verilerin analizinde bağımsız grup t testi ve tek yönlü 

varyans analizi (Anova) kullanılmıştır. 

 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Araştırmaya katılan katılımcıların demografik özelliklerinin frekans değerleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1’de görüldüğü üzere katılımcıların %48,6’sı erkek, %51,4’ü kadınlardan oluşmaktadır. 

Katılımcıların %28,7’si 19-24, %26,1’i 25-34, %18,2’si 35-44, %15,4’ü 45-54 yaş aralığında iken 

%11,6’sı 55 yaş ve üstündedir. Katılımcıların eğitim düzeyine bakıldığında; %2,4’ü ilkokul, %2,6’sı 

ortaokul, %22,5’i lise, %57,6’sı ön lisan ve lisans, %14,9’u lisansüstüdür. Katılımcıların %23,9’u 0-

1499 TL, %8,3’ü 1500-2499 TL, %15,2’si 2500-3499 TL, %11,6’sı 3500-4499 TL aralığında iken 

%41,0’ı 4500 TL ve üstünde aylık gelire sahiptir. Katılımcıların %49,1’i bekar, %50,9’u evlidir. 

Katılımcıların mesleklerine bakıldığında ise %24,6’sının özel sektör çalışanı, %28,7’sinin kamu 

çalışanı, %11,6’sının emekli, %16,1’inın öğrenci, %7,3’ünün ev hanımı, %11,6’sının ise çalışmadığı 

görülmektedir.  

 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Değişken Frekans (%)  Değişken Frekans (%) 

 Erkek 205 48,6 0-1499 TL 101 23,9 

Kadın 217 51,4 1500-2499 TL 35 8,3 

Toplam 422 100 2500-3499 TL 64 15,2 

19-24 121 28,7 3500-4499 TL 49 11,6 

25-34 110 26,1 4500 TL ve üstü 173 41,0 

35-44 77 18,2 Toplam 422 100 

45-54 65 15,4 Bekar 207 49,1 

55 ve üstü 49 11,6 Evli 215 50,9 

Toplam 422 100 Toplam 422 100 

İlkokul  10 2,4 Özel Sektör Çalışanı 104 24,6 

Ortaokul  11 2,6 Kamu Çalışanı 121 28,7 

Lise  95 22,5 Emekli 49 11,6 

Ön lisans ve Lisans 243 57,6 Öğrenci 68 16,1 

Lisansüstü 63 14,9 Ev Hanımı 31 7,3 

Toplam 422 100,0 Çalışmıyor 49 11,6 

 Toplam 422 100,0 

 

Araştırmaya katılan katılımcıların bir hafta da sosyal medyada geçirdikleri süreler Tablo 2’de 

gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Sosyal Medyada Haftada Ortalama Geçirilen Saat Aralığı 
 Frekans % 

0-5 arası 121 28,7 

6-10 arası 105 24,9 

11-15 arası 70 16,6 

16-20 arası 51 12,1 

21-25 arası 25 5,9 

26-30 arası 16 3,8 

31 ve üstü 34 8,1 

Toplam 422 100,0 

 

Araştırmaya katılan katılımcıların en çok kullandıkları sosyal medya araçlarına ulaşmak için en çok 

kullandıkları cihazlar Tablo 3’de gösterilmiştir 

 

Tablo 3. En Çok Kullanılan Cihazlar 

 Frekans % 

Kişisel Bilgisayar 17 4,0 

Kurumsal(işyeri) Bilgisayar 4 ,9 

Tablet/El Bilgisayarı 3 ,7 

Cep Telefonu/Akıllı Telefon(Smart Phone) 398 94,3 

Toplam 422 100,0 

 

Araştırmaya katılan katılımcıların facebook, twitter, instagram, youtube, linkedln, google plus, blog, 

wikipedia, ekşi sözlük, sosyal işaretleme siteleri (Delicious, Digg, Reddit), foursquare kullanım oranları 

Tablo 4’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4. Katılımcıların Sosyal Medya Araç Kullanımları 
 Frekans (%) 

 

Hiçbir 

Zama

n 

Nadire

n 

Arasır

a 

Sık 

Sık 

Her 

Zama

n 

Topla

m 

Hiçbir 

Zama

n 

Nadire

n 

Arasır

a 

Sık 

Sık 

Her 

Zama

n 

Topla

m 

Facebook 164 74 84 71 29 422 38,9 17,5 19,9 
16,

8 
6,9 100 

Twitter 194 68 80 42 38 422 46,0 16,1 19,0 
10,

0 
9,0 100 

İnstagram 60 46 77 94 145 422 14,2 10,9 18,2 
22,

3 
34,4 100 

Youtube 36 72 106 
10

8 
100 422 8,5 17,1 25,1 

25,

6 
23,7 100 

Linkedln 339 28 27 15 13 422 80,3 6,6 6,4 3,6 3,1 100 

Google 

Plus 
308 36 38 14 26 422 73,0 8,5 9,0 3,3 6,2 100 

Blog 385 15 12 3 4 422 91,2 4,3 2,8 ,7 ,9 100 

Wikipedia 255 62 73 22 10 422 60,4 14,7 17,3 5,2 2,4 100 

Ekşi 

Sözlük 
237 87 71 20 7 422 56,2 20,6 16,8 4,7 1,7 100 

Sosyal 

İşaretleme 

Siteleri 

383 22 12 2 3 422 90,8 5,2 2,8 ,5 ,7 100 

Foursquar

e 
400 12 2 4 4 422 94,8 2,8 ,5 ,9 ,9 100 

 

Pandemi döneminde tüketicilerin 19-24 yaş aralığının 49 kişi ile en çok tercih ettikleri sektör kitap ve 

kırtasiye sektörü olmuştur. Pandemi döneminde tüketicilerin 25-34 yaş aralığının 33 kişi ile en çok tercih 

ettikleri sektör giyim sektörü olmuştur. Pandemi döneminde tüketicilerin 35-44 yaş aralığının 28 kişi ile 

en çok tercih ettikleri sektör kitap ve kırtasiye sektörü olmuştur. Pandemi döneminde tüketicilerin 45-

54 yaş aralığının 19 kişi ile en çok tercih ettikleri sektör kitap ve kırtasiye sektörü olmuştur. Pandemi 
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döneminde tüketicilerin 55 ve üstü katılımcılardan ise 12 kişi ile en çok tercih edilen sektör elektrik 

elektronik sektörü olmuştur (Şekil 1).  

 

 
 

Şekil 1. Pandemi Döneminde En Çok Tercih Edilen Sektörlerin Yaş Dağılımı 

 

Pandemi döneminde erkek tüketicilerin en çok tercih ettikleri sektör 52 kişi ile kitap ve kırtasiye 

sektörü olurken, kadın tüketicilerin ise en çok tercih ettikleri sektör 74 kişi ile yine kitap ve kırtasiye 

sektörü olmuştur. 

 

 
 

Şekil 2. Pandemi Döneminde En Çok Tercih Edilen Sektörlerin Cinsiyet Dağılımı 

 

Pandemi döneminde bekar tüketicilerin en çok tercih ettikleri sektör 75 kişi ile kitap ve kırtasiye 

sektörü olurken, evli tüketiciler de 51 kişi ile en çok kitap ve kırtasiye sektörünü tercih etmişlerdir. 
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Şekil 3. Pandemi Döneminde En Çok Tercih Edilen Sektörlerin Medeni Durum Dağılımı 

 

Pandemi döneminde sosyal medya üzerinden alışveriş yapan tüketicilerin cinsiyetlerine göre satın alma 

tercihlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını ölçmek için yapılan bağımsız grup 

t testi sonuçları Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5. Sosyal Medya Üzerinden Alışveriş Yapan Tüketicilerin Satın Alma Tercihlerinin 

Cinsiyetlerine Göre Karşılaştırılması (T Testi Sonuçları) 

 

Ortalamalar 

t Sig 
Erkek 

(n=205

) 

Kadın 

(n=217

) 

COVİD-19 Pandemi döneminde ihtiyacım olan bir ürünü sosyal medyada görmek 

satın alma tercihimi etkiler. 
2,89 3,24 -2,626 ,194 

COVİD-19 Pandemi döneminde fiyatlar yüksekte olsa sosyal medya üzerinden 

alışveriş yapmayı tercih ederim. 
2,23 2,31 -,665 ,427 

COVİD-19 Pandemi döneminde temassız teslimat satın alma tercihlerimi etkiler. 3,10 3,24 -1,005 ,814 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal medya üzerinden satın aldığım ürünün hızlı 

teslim edilmesi satın alma tercihimi etkiler. 
3,78 3,95 -1,528 ,309 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal medya üzerinden yapılan tavsiyeler satın 

alma tercihimi etkiler. 
2,96 3,36 -3,089 ,320 

COVİD-19 Pandemi döneminde satın almak istediğim ürünün üretildiği yerin 

hijyen durumu satın alma tercihimi etkiler. 
3,80 4,01 -1,897 ,044 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde 

ürünün markası satın alma tercihimi etkiler. 
3,67 3,79 -,985 ,753 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal medyada yapılan ürün reklamları satın 

alma tercihimi etkiler. 
2,79 2,90 -,969 ,641 

COVİD-19 Pandemi döneminde işletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetleri satın 

alma tercihimi etkiler. 
3,25 3,40 -1,276 

0,32

6 

COVİD-19 Pandemi döneminde satın alacağım ürün hakkında ki bilgi satıcı 

tarafından oluşturulmuşsa satın alma tercihimi etkiler. 
3,38 3,51 -1,215 

0,56

1 

COVİD-19 Pandemi döneminde firmaların düzenledikleri kampanyalar satın alma 

tercihimi etkiler. 
3,55 3,73 -1,628 ,856 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal medyada satın almak istediğim ürünün 

sunum şekli satın alma tercihimi etkiler. 
3,32 3,57 -2,154 ,696 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal medya aracılığıyla satın almak istediğim 

ürünün web site tasarımı satın alma tercihimi etkiler. 
3,07 3,13 -,502 ,118 

COVİD-19 Pandemi döneminde satın almak istediğim ürünün hijyenik bir şekilde 

paketlenmesi satın alma tercihimi etkiler. 
3,83 4,14 -2,854 ,601 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal medyadaki satıcının güvenilir olup 

olmadığı satın alma tercihimi etkiler. 
4,16 4,48 -3,316 ,018 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal medya aracılığı ile yapacağım alışverişte 

işletmenin kargo firması tercihi satın alma tercihimi etkiler. 
3,32 3,42 -,888 ,599 
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COVİD-19 Pandemi döneminde işletmelerin sosyal medya üzerinden yaptıkları 

tutundurma faaliyetleri satın alma tercihimi etkiler. 
2,87 3,27 -3,546 ,745 

COVİD-19 Pandemi döneminde satın almak istediğim ürünü ikameleri ile 

mukayese etme seçeneği sunan sosyal medya araçları satın alma tercihimi etkiler. 
3,46 3,58 -1,106 ,583 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal medya aracılığıyla satın aldığım ürünün 

iade bilgileri arasında teslimat adresinden kolay iade seçeneği varsa satın alma 

tercihimi etkiler. 

3,99 4,26 -2,586 ,816 

 

Tablo 5’de görüldüğü üzere; analiz sonucunda tüketicilerin bazı satın alma tercihleri ile cinsiyetleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar (p<0,05) tespit edilirken, büyük bir kısmında ise 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Tukey analizi sonucunda, pandemi döneminde 

ürünün üretildiği yerin hijyen durumundan ve sosyal medya üzerinden alışveriş yaparken satıcının 

güvenilirliğinden kadın tüketicilerin erkek tüketicilere göre daha fazla etkilendikleri görülmektedir. 

Pandemi döneminde sosyal medya üzerinden alışveriş yapan tüketicilerin yaşlarına göre satın alma 

tercihlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını ölçmek için yapılan Anova testi 

sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 

 

Tablo 6. Sosyal Medya Üzerinden Alışveriş Yapan Tüketicilerin Satın Alma Tercihlerinin Yaş 

Gruplarına Göre Karşılaştırılması (Anova Test Sonuçları) 

 Ortalamalar 

F Sig 
 

19-24 

yaş 

(n=121) 

25-34 

yaş 

(n=110) 

35-44 

yaş 

(n=77) 

45-54 

yaş 

(n=65) 

55 ve 

üstü 

(n=49) 

COVİD-19 Pandemi döneminde ihtiyacım olan bir 

ürünü sosyal medyada görmek satın alma tercihimi 

etkiler. 

3,16 3,35 3,13 2,62 2,73 4,031 ,003 

COVİD-19 Pandemi döneminde fiyatlar yüksekte olsa 

sosyal medya üzerinden alışveriş yapmayı tercih 

ederim. 

2,12 2,48 2,22 2,38 2,14 1,625 ,167 

COVİD-19 Pandemi döneminde temassız teslimat 

satın alma tercihlerimi etkiler. 
3,07 3,28 3,32 2,95 3,24 ,997 ,409 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal medya 

üzerinden satın aldığım ürünün hızlı teslim edilmesi 

satın alma tercihimi etkiler. 

3,93 4,02 3,94 3,54 3,67 2,270 ,061 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal medya 

üzerinden yapılan tavsiyeler satın alma tercihimi 

etkiler. 

3,17 3,58 3,38 2,69 2,55 8,094 ,000 

COVİD-19 Pandemi döneminde satın almak istediğim 

ürünün üretildiği yerin hijyen durumu satın alma 

tercihimi etkiler. 

3,38 4,10 3,91 3,85 3,65 1,473 ,209 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal medya 

üzerinden yapılan alışverişlerde ürünün markası satın 

alma tercihimi etkiler. 

3,58 3,99 3,82 3,57 3,61 2,338 ,055 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal medyada 

yapılan ürün reklamları satın alma tercihimi etkiler. 
2,83 3,10 2,90 2,66 2,47 2,680 ,031 

COVİD-19 Pandemi döneminde işletmelerin sosyal 

sorumluluk faaliyetleri satın alma tercihimi etkiler. 
3,25 3,45 3,38 3,29 3,20 ,583 ,675 

COVİD-19 Pandemi döneminde satın alacağım ürün 

hakkında ki bilgi satıcı tarafından oluşturulmuşsa 

satın alma tercihimi etkiler. 

3,35 3,69 3,51 3,35 3,16 2,403 ,049 

COVİD-19 Pandemi döneminde firmaların 

düzenledikleri kampanyalar satın alma tercihimi 

etkiler. 

3,70 3,94 3,75 3,32 3,06 6,814 ,000 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal medyada satın 

almak istediğim ürünün sunum şekli satın alma 

tercihimi etkiler. 

3,49 3,74 3,68 3,06 2,86 7,161 ,000 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal medya 

aracılığıyla satın almak istediğim ürünün web site 

tasarımı satın alma tercihimi etkiler. 

3,12 3,40 3,13 2,83 2,69 3,802 ,005 
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COVİD-19 Pandemi döneminde satın almak istediğim 

ürünün hijyenik bir şekilde paketlenmesi satın alma 

tercihimi etkiler. 

4,07 4,15 3,94 3,75 3,80 1,915 ,107 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal medyadaki 

satıcının güvenilir olup olmadığı satın alma tercihimi 

etkiler. 

4,49 4,43 4,27 4,08 4,12 2,621 ,034 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal medya 

aracılığı ile yapacağım alışverişte işletmenin kargo 

firması tercihi satın alma tercihimi etkiler. 

3,31 3,51 3,43 3,23 3,29 ,782 ,537 

COVİD-19 Pandemi döneminde işletmelerin sosyal 

medya üzerinden yaptıkları tutundurma faaliyetleri 

satın alma tercihimi etkiler. 

3,07 3,32 3,12 2,83 2,84 2,463 ,045 

COVİD-19 Pandemi döneminde satın almak istediğim 

ürünü ikameleri ile mukayese etme seçeneği sunan 

sosyal medya araçları satın alma tercihimi etkiler. 

3,55 3,62 3,64 3,15 3,53 2,154 ,073 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal medya 

aracılığıyla satın aldığım ürünün iade bilgileri 

arasında teslimat adresinden kolay iade seçeneği varsa 

satın alma tercihimi etkiler. 

4,01 4,25 4,21 4,05 4,10 ,936 ,443 

 

Tablo 6’da görüldüğü üzere; Anova analizi sonucunda tüketicilerin bazı satın alma tercihleri ile yaşları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar (p<0,05) tespit edilirken, bir kısmında ise istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Buna göre, pandemi döneminde 25-34 yaş grubundaki 

tüketicilerin ihtiyaçları olan bir ürünü sosyal medyada görmeleri 45-54 yaş grubundaki tüketicilere göre 

satın alma tercihlerini daha çok etkilemektedir. 19-24 yaş grubundaki tüketicilerin 55 ve üzeri yaş 

grubundakilere göre; 25-34 yaş grubu ile 35-44 yaş grubundaki tüketicilerin ise 45-54 ve 55 ve üzeri 

yaş grubundakilere göre bir ürün ya da hizmet hakkında sosyal medya üzerinden yapılan tavsiyeleri 

dikkate aldıkları görülmüştür. Sosyal medyada yapılan ürün reklamlarının ve ürün bilgilerinin işletme 

sahibi tarafından yapılmasının tüketicilerin satın alma tercihlerini 25-34 yaş grubundaki tüketicilerin 55 

ve üzeri yaş grubundakilere göre daha fazla etkilediği tespit edilmiştir. 19-24 yaş grubundaki 

tüketicilerin 55 ve üzeri yaş grubundakilere göre; 25-34 yaş grubundaki tüketicilerin 45-54 ve 55 ve 

üzeri yaş grubundakilere göre; 35-44 yaş grubundaki tüketicilerin ise 55 ve üzeri yaş grubundakilere 

göre sosyal medya üzerinden yapılan kampanyalardan etkilendikleri görülmüştür. 19-24 yaş grubundaki 

tüketicilerin 55 ve üzeri yaş grubundakilere göre; 25-34 yaş grubu ile 35-44 yaş grubundaki tüketicilerin 

ise 45-54 ve 55 ve üzeri yaş grubundakilere göre sosyal medyada satın almak istediği ürünün sunum 

şeklinden etkilendiği tespit edilmiştir. Pandemi döneminde sosyal medya üzerinden alınacak ürünün 

sunulduğu web site tasarımının 25-34 yaş grubundaki tüketicilerin satın alma tercihlerini 45-54 ve 55 

ve üzeri yaş grubundakilere göre daha fazla etkilediği görülmüştür. Sosyal medya üzerinden ürün ya da 

hizmet satın alırken satıcının güvenilir olması ve tutundurma faaliyetleri 19-24 yaş grubundaki 

tüketicilerin satın alma tercihlerini 45-54 yaş grubundaki tüketicilere göre daha çok etkilemektedir.  

Pandemi döneminde sosyal medya üzerinden alışveriş yapan tüketicilerin eğitim düzeylerine göre satın 

alma tercihlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını ölçmek için yapılan Anova 

testi sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. Sosyal Medya Üzerinden Alışveriş Yapan Tüketicilerin Satın Alma Tercihlerinin Eğitim 

Düzeylerine Göre Karşılaştırılması (Anova Test Sonuçları) 

 Ortalamalar 

F Sig 
 

İlkokul 

(n=10) 

Ortaokul 

(n=11) 

Lise 

(n=95) 

Ön lisans 

ve Lisans 

(n=243) 

Lisansüstü 

(n=63) 

COVİD-19 Pandemi döneminde ihtiyacım 

olan bir ürünü sosyal medyada görmek 

satın alma tercihimi etkiler. 

2,40 2,45 3,01 3,09 3,27 1,613 ,170 

COVİD-19 Pandemi döneminde fiyatlar 

yüksekte olsa sosyal medya üzerinden 

alışveriş yapmayı tercih ederim. 

2,60 1,82 2,33 2,19 2,56 1,746 ,139 
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COVİD-19 Pandemi döneminde temassız 

teslimat satın alma tercihlerimi etkiler. 
3,20 2,91 3,08 3,17 3,35 ,441 ,779 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal 

medya üzerinden satın aldığım ürünün 

hızlı teslim edilmesi satın alma tercihimi 

etkiler. 

3,30 3,64 3,81 3,86 4,08 1,274 ,280 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal 

medya üzerinden yapılan tavsiyeler satın 

alma tercihimi etkiler. 

2,90 2,55 3,19 3,08 3,63 2,879 ,023 

COVİD-19 Pandemi döneminde satın 

almak istediğim ürünün üretildiği yerin 

hijyen durumu satın alma tercihimi etkiler. 

4,20 3,91 3,81 3,91 4,02 ,481 ,750 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal 

medya üzerinden yapılan alışverişlerde 

ürünün markası satın alma tercihimi 

etkiler. 

4 3,64 3,68 3,69 3,94 ,709 ,586 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal 

medyada yapılan ürün reklamları satın 

alma tercihimi etkiler. 

2,40 2,45 2,94 2,73 3,29 3,234 ,012 

COVİD-19 Pandemi döneminde 

işletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetleri 

satın alma tercihimi etkiler. 

3,40 3,18 3,37 3,28 3,44 ,326 ,860 

COVİD-19 Pandemi döneminde satın 

alacağım ürün hakkında ki bilgi satıcı 

tarafından oluşturulmuşsa satın alma 

tercihimi etkiler. 

3,70 3,27 3,47 3,38 3,63 ,806 ,522 

COVİD-19 Pandemi döneminde 

firmaların düzenledikleri kampanyalar 

satın alma tercihimi etkiler. 

3 3 3,55 3,67 3,87 2,513 ,041 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal 

medyada satın almak istediğim ürünün 

sunum şekli satın alma tercihimi etkiler. 

3,50 3,45 3,42 3,43 3,56 ,154 ,961 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal 

medya aracılığıyla satın almak istediğim 

ürünün web site tasarımı satın alma 

tercihimi etkiler. 

2,90 2,91 3,04 3,10 3,24 ,375 ,826 

COVİD-19 Pandemi döneminde satın 

almak istediğim ürünün hijyenik bir 

şekilde paketlenmesi satın alma tercihimi 

etkiler. 

4,20 3,73 3,87 4,03 4 ,582 ,676 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal 

medyadaki satıcının güvenilir olup 

olmadığı satın alma tercihimi etkiler. 

4,30 4,27 4,19 4,35 4,46 ,751 ,558 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal 

medya aracılığı ile yapacağım alışverişte 

işletmenin kargo firması tercihi satın alma 

tercihimi etkiler. 

3,40 3,36 3,47 3,35 3,29 ,280 ,891 

COVİD-19 Pandemi döneminde 

işletmelerin sosyal medya üzerinden 

yaptıkları tutundurma faaliyetleri satın 

alma tercihimi etkiler. 

2,50 2,91 3,05 3,05 3,35 1,569 ,182 

COVİD-19 Pandemi döneminde satın 

almak istediğim ürünü ikameleri ile 

mukayese etme seçeneği sunan sosyal 

medya araçları satın alma tercihimi etkiler. 

3 3,27 3,33 3,58 3,73 2,060 ,085 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal 

medya aracılığıyla satın aldığım ürünün 

iade bilgileri arasında teslimat adresinden 

kolay iade seçeneği varsa satın alma 

tercihimi etkiler. 

4 3,91 4,04 4,13 4,24 ,572 ,683 

 

Tablo 7’da görüldüğü üzere; analiz sonucunda tüketicilerin bazı satın alma tercihleri ile eğitim düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar (p<0,05) tespit edilirken, bir kısmında ise istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Anova test sonuçlarına göre; pandemi döneminde sosyal 
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medyada ürün hakkında sunulan tavsiyelerden, ürün reklamlarından ve kampanyalardan lisansüstü 

eğitimli tüketicilerin ön lisans ve lisans düzeyindeki tüketicilere göre daha çok etkilendikleri 

görülmüştür. 

Pandemi döneminde sosyal medya üzerinden alışveriş yapan tüketicilerin gelir düzeylerine göre satın 

alma tercihlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını ölçmek için yapılan Anova 

testi sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. 

 

Tablo 8. Sosyal Medya Üzerinden Alışveriş Yapan Tüketicilerin Satın Alma Tercihlerinin Aylık Gelir 

Düzeylerine Göre Karşılaştırılması (Anova Test Sonuçları) 

 Ortalamalar 

F Sig 
 

0-1499 

(n=101

) 

1500-

2499 

(n=3

5) 

2500-

3499 

(n=6

4) 

3500-

4499 

(n=4

9) 

4500 

ve üstü 

(n=173

) 

COVİD-19 Pandemi döneminde ihtiyacım olan bir ürünü 

sosyal medyada görmek satın alma tercihimi etkiler. 
3,12 2,37 3,41 3,10 3,05 

3,47

9 
,008 

COVİD-19 Pandemi döneminde fiyatlar yüksekte olsa 

sosyal medya üzerinden alışveriş yapmayı tercih ederim. 
2,23 1,97 2,41 2,33 2,30 ,802 ,524 

COVİD-19 Pandemi döneminde temassız teslimat satın 

alma tercihlerimi etkiler. 
3,09 3,31 2,95 3,37 3,22 ,856 ,490 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal medya üzerinden 

satın aldığım ürünün hızlı teslim edilmesi satın alma 

tercihimi etkiler. 

3,92 3,71 3,84 3,98 3,84 ,347 ,846 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal medya üzerinden 

yapılan tavsiyeler satın alma tercihimi etkiler. 
3,23 3,11 3,14 3,14 3,16 ,074 ,990 

COVİD-19 Pandemi döneminde satın almak istediğim 

ürünün üretildiği yerin hijyen durumu satın alma tercihimi 

etkiler. 

4,06 3,89 3,78 3,90 3,88 ,669 ,614 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal medya üzerinden 

yapılan alışverişlerde ürünün markası satın alma tercihimi 

etkiler. 

3,71 3,51 3,55 3,90 3,81 
1,09

6 
,358 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal medyada yapılan 

ürün reklamları satın alma tercihimi etkiler. 
2,87 2,54 2,94 2,82 2,87 ,628 ,642 

COVİD-19 Pandemi döneminde işletmelerin sosyal 

sorumluluk faaliyetleri satın alma tercihimi etkiler. 
3,37 3,14 3,03 3,51 3,39 

1,66

4 
,158 

COVİD-19 Pandemi döneminde satın alacağım ürün 

hakkında ki bilgi satıcı tarafından oluşturulmuşsa satın 

alma tercihimi etkiler. 

3,54 3,29 3,36 3,53 3,43 ,522 ,720 

COVİD-19 Pandemi döneminde firmaların düzenledikleri 

kampanyalar satın alma tercihimi etkiler. 
3,66 3,71 3,77 3,76 3,53 ,744 ,563 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal medyada satın 

almak istediğim ürünün sunum şekli satın alma tercihimi 

etkiler. 

3,47 3,51 3,55 3,65 3,33 ,893 ,468 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal medya aracılığıyla 

satın almak istediğim ürünün web site tasarımı satın alma 

tercihimi etkiler. 

3,06 3,29 2,97 3,16 3,12 ,439 
,789

1 

COVİD-19 Pandemi döneminde satın almak istediğim 

ürünün hijyenik bir şekilde paketlenmesi satın alma 

tercihimi etkiler. 

4,20 4,06 3,73 4,16 3,90 
2,36

0 
0,53 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal medyadaki 

satıcının güvenilir olup olmadığı satın alma tercihimi 

etkiler. 

4,58 4,46 4,06 4,41 4,23 
3,46

4 
,008 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal medya aracılığı ile 

yapacağım alışverişte işletmenin kargo firması tercihi 

satın alma tercihimi etkiler. 

3,54 3,46 3,28 3,53 3,24 
1,46

8 
,211 

COVİD-19 Pandemi döneminde işletmelerin sosyal 

medya üzerinden yaptıkları tutundurma faaliyetleri satın 

alma tercihimi etkiler. 

3,07 3,14 3,20 3,14 3,01 ,411 ,801 

COVİD-19 Pandemi döneminde satın almak istediğim 

ürünü ikameleri ile mukayese etme seçeneği sunan sosyal 

medya araçları satın alma tercihimi etkiler. 

3,39 3,40 3,56 3,82 3,53 
1,31

4 
,264 
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COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal medya aracılığıyla 

satın aldığım ürünün iade bilgileri arasında teslimat 

adresinden kolay iade seçeneği varsa satın alma tercihimi 

etkiler. 

4,22 4,14 3,94 4,27 4,10 ,887 ,472 

 

Tablo 8’de görüldüğü üzere; analiz sonucunda tüketicilerin bazı satın alma tercihleri ile aylık gelir 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar (p<0,05) tespit edilirken, bir kısmında ise 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Anova test sonuçlarına göre; pandemi 

döneminde 2500-3499 TL gelir düzeyinde olan tüketicilerin satın almak istedikleri ürünü sosyal 

medyada görmekten 1500-2499 TL arasındakilere göre daha çok etkilendikleri görülmektedir. Sosyal 

medyada ürün ya da hizmet sunan firmaların güvenilir olması 0-1499 TL gelir düzeyine sahip olan 

tüketicilerin satın alma tercihlerini 2500-3499 TL arası ve 4500 TL ve üzerinde geliri olanlara göre daha 

çok etkiledikleri görülmektedir. 

Pandemi döneminde sosyal medya üzerinden alışveriş yapan tüketicilerin meslek gruplarına göre satın 

alma tercihlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını ölçmek için yapılan Anova 

testi sonuçları Tablo 9’da verilmiştir. 

 

Tablo 9. Sosyal Medya Üzerinden Alışveriş Yapan Tüketicilerin Satın Alma Tercihlerinin Meslek 

Gruplarına Göre Karşılaştırılması (Anova Test Sonuçları) 

 Ortalamalar 

F Sig 
 

Özel 

Sektör 

(n=104

) 

Kamu 

Çalışa

nı 

(n=121

) 

Emek

li 

(n=49

) 

Öğrenc

i 

(n=68) 

Ev 

Hanım

ı 

(n=31) 

Çalışmıy

or (n=49) 

COVİD-19 Pandemi döneminde ihtiyacım 

olan bir ürünü sosyal medyada görmek 

satın alma tercihimi etkiler. 

3,14 3,04 2,69 3,26 3 3,12 1,154 
,33

1 

COVİD-19 Pandemi döneminde fiyatlar 

yüksekte olsa sosyal medya üzerinden 

alışveriş yapmayı tercih ederim. 

2,40 2,26 2,22 2,28 2,13 2,18 ,395 
,85

3 

COVİD-19 Pandemi döneminde temassız 

teslimat satın alma tercihlerimi etkiler. 
3,24 3,11 3,12 3,12 3,45 3,14 ,382 

,86

1 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal 

medya üzerinden satın aldığım ürünün 

hızlı teslim edilmesi satın alma tercihimi 

etkiler. 

3,99 3,82 3,76 3,85 3,65 3,98 ,677 
,64

1 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal 

medya üzerinden yapılan tavsiyeler satın 

alma tercihimi etkiler. 

3,37 3,22 2,51 3,44 2,90 3,06 3,771 
,00

2 

COVİD-19 Pandemi döneminde satın 

almak istediğim ürünün üretildiği yerin 

hijyen durumu satın alma tercihimi etkiler. 

4 3,79 3,78 4,01 3,90 4,04 ,806 
,54

6 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal 

medya üzerinden yapılan alışverişlerde 

ürünün markası satın alma tercihimi 

etkiler. 

3,83 3,80 3,61 3,65 3,84 3,53 ,704 
,62

1 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal 

medyada yapılan ürün reklamları satın 

alma tercihimi etkiler. 

3,53 2,89 2,53 3,04 2,68 2,55 1,999 
,07

8 

COVİD-19 Pandemi döneminde 

işletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetleri 

satın alma tercihimi etkiler. 

3,34 3,27 3,35 3,18 3,90 3,24 1,794 
,11

3 

COVİD-19 Pandemi döneminde satın 

alacağım ürün hakkında ki bilgi satıcı 

tarafından oluşturulmuşsa satın alma 

tercihimi etkiler. 

3,43 3,39 3,41 3,63 3,84 3,14 1,856 
,10

1 
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COVİD-19 Pandemi döneminde 

firmaların düzenledikleri kampanyalar 

satın alma tercihimi etkiler. 

3,74 3,62 3,29 3,82 3,61 3,59 1,475 
,19

7 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal 

medyada satın almak istediğim ürünün 

sunum şekli satın alma tercihimi etkiler. 

3,77 3,35 3,08 3,50 3,42 3,33 2,678 
,02

1 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal 

medya aracılığıyla satın almak istediğim 

ürünün web site tasarımı satın alma 

tercihimi etkiler. 

3,39 2,98 2,88 3,22 2,81 3,02 2,281 
,04

6 

COVİD-19 Pandemi döneminde satın 

almak istediğim ürünün hijyenik bir 

şekilde paketlenmesi satın alma tercihimi 

etkiler. 

4 3,87 3,92 4,12 3,90 4,20 ,899 
,48

2 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal 

medyadaki satıcının güvenilir olup 

olmadığı satın alma tercihimi etkiler. 

4,23 4,24 4,12 4,62 4,32 4,55 2,412 
,03

6 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal 

medya aracılığı ile yapacağım alışverişte 

işletmenin kargo firması tercihi satın alma 

tercihimi etkiler. 

3,50 3,22 3,37 3,24 3,55 3,53 1,125 
,34

6 

COVİD-19 Pandemi döneminde 

işletmelerin sosyal medya üzerinden 

yaptıkları tutundurma faaliyetleri satın 

alma tercihimi etkiler. 

3,28 2,88 3,02 3,18 3,16 3,02 1,518 
,18

3 

COVİD-19 Pandemi döneminde satın 

almak istediğim ürünü ikameleri ile 

mukayese etme seçeneği sunan sosyal 

medya araçları satın alma tercihimi etkiler. 

3,63 3,42 3,67 3,51 3,32 3,53 ,727 
,60

3 

COVİD-19 Pandemi döneminde sosyal 

medya aracılığıyla satın aldığım ürünün 

iade bilgileri arasında teslimat adresinden 

kolay iade seçeneği varsa satın alma 

tercihimi etkiler. 

4,07 4,15 4,16 4,07 4,35 4,08 ,400 
,84

9 

 

Tablo 9’da görüldüğü üzere; analiz sonucunda tüketicilerin bazı satın alma tercihleri ile meslek grupları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar (p<0,05) tespit edilirken, bir kısmında ise istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Anova test sonuçlarına göre; pandemi döneminde sosyal 

medyada ürün ya da hizmet hakkında yapılan tavsiyelerden özel sektör, kamu çalışanı ve öğrenci meslek 

grubundaki tüketicilerin emeklilere göre daha çok etkilendikleri görülmektedir. Özel sektörde çalışan 

tüketicilerin sosyal medyada ürün ya da hizmetin sunum şeklinden emeklilere göre daha çok 

etkilendikleri tespit edilmiştir. Sosyal medyada ürün ya da hizmeti sunan firmanın web tasarımından 

özel sektörde çalışanların diğerlerine göre daha çok etkilendikleri söylenebilir. Pandemi döneminde 

öğrencilerin sosyal medyada ürün ya da hizmeti sunan satıcının güvenilir olup olmadığından diğerlerine 

göre daha çok etkilendikleri görülmektedir. 

Pandemi döneminde sosyal medya üzerinden alışveriş yapan tüketicilerin sosyal medyada haftalık 

ortalama geçirdikleri saatlere göre satın alma tercihlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup 

olmadığını ölçmek için yapılan Anova testi sonuçları Tablo 10’da verilmiştir. 

 

Tablo 10. Pandemi Döneminde Sosyal Medya Üzerinden Alışveriş Yapan Tüketicilerin Satın Alma 

Tercihlerinin Sosyal Medyada Haftalık Ortalama Geçirdikleri Saatlere Göre Karşılaştırılması (Anova 

Test Sonuçları) 

 Ortalamalar 

F Sig 
 

0-5 

(n=121) 

6-10 

(n=105) 

11-15 

(n=70) 

16-20 

(n=51) 

21-25 

(n=25) 

26-30 

(n=16) 

31 ve 

üstü 

(n=34) 

COVİD-19 Pandemi döneminde 

ihtiyacım olan bir ürünü sosyal 
2,70 3,19 3,09 3,18 3,24 3,50 3,47 2,589 ,018 
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medyada görmek satın alma 

tercihimi etkiler. 

COVİD-19 Pandemi döneminde 

fiyatlar yüksekte olsa sosyal 

medya üzerinden alışveriş 

yapmayı tercih ederim. 

2,01 2,42 2,14 2,12 2,72 2,56 2,82 3,442 ,002 

COVİD-19 Pandemi döneminde 

temassız teslimat satın alma 

tercihlerimi etkiler. 

2,88 3,10 3,39 3,31 3,20 3,50 3,59 1,922 ,076 

COVİD-19 Pandemi döneminde 

sosyal medya üzerinden satın 

aldığım ürünün hızlı teslim 

edilmesi satın alma tercihimi 

etkiler. 

3,61 3,85 3,96 3,98 3,96 4,31 4,18 1,954 ,071 

COVİD-19 Pandemi döneminde 

sosyal medya üzerinden yapılan 

tavsiyeler satın alma tercihimi 

etkiler. 

2,88 3,31 3,07 3,20 3,40 3,38 3,62 1,992 ,066 

COVİD-19 Pandemi döneminde 

satın almak istediğim ürünün 

üretildiği yerin hijyen durumu 

satın alma tercihimi etkiler. 

3,79 3,90 4,10 3,96 3,56 4,13 4,06 1,160 ,332 

COVİD-19 Pandemi döneminde 

sosyal medya üzerinden yapılan 

alışverişlerde ürünün markası satın 

alma tercihimi etkiler. 

3,66 3,75 3,61 3,80 3,88 4,06 3,79 ,498 ,810 

COVİD-19 Pandemi döneminde 

sosyal medyada yapılan ürün 

reklamları satın alma tercihimi 

etkiler. 

2,60 2,94 2,67 2,96 3,16 3,19 3,21 2,133 ,049 

COVİD-19 Pandemi döneminde 

işletmelerin sosyal sorumluluk 

faaliyetleri satın alma tercihimi 

etkiler. 

3,29 3,23 3,53 3,10 3,52 3,63 3,38 1,083 ,372 

COVİD-19 Pandemi döneminde 

satın alacağım ürün hakkında ki 

bilgi satıcı tarafından 

oluşturulmuşsa satın alma 

tercihimi etkiler. 

3,38 3,43 3,26 3,53 3,40 3,56 3,97 1,669 ,129 

COVİD-19 Pandemi döneminde 

firmaların düzenledikleri 

kampanyalar satın alma tercihimi 

etkiler. 

3,48 3,71 3,41 3,82 3,88 4 3,82 1,743 ,110 

COVİD-19 Pandemi döneminde 

sosyal medyada satın almak 

istediğim ürünün sunum şekli satın 

alma tercihimi etkiler. 

3,27 3,50 3,36 3,65 3,84 3,50 3,50 1,186 ,313 

COVİD-19 Pandemi döneminde 

sosyal medya aracılığıyla satın 

almak istediğim ürünün web site 

tasarımı satın alma tercihimi 

etkiler. 

2,98 3,10 2,87 3,24 3,72 3 3,41 2,153 ,047 

COVİD-19 Pandemi döneminde 

satın almak istediğim ürünün 

hijyenik bir şekilde paketlenmesi 

satın alma tercihimi etkiler. 

3,82 4 4,13 3,98 3,84 4,44 4,189 1,316 ,248 

COVİD-19 Pandemi döneminde 

sosyal medyadaki satıcının 

güvenilir olup olmadığı satın alma 

tercihimi etkiler. 

4,14 4,33 4,39 4,45 4,28 4,75 4,50 1,505 ,175 

COVİD-19 Pandemi döneminde 

sosyal medya aracılığı ile 

yapacağım alışverişte işletmenin 

kargo firması tercihi satın alma 

tercihimi etkiler. 

3,31 3,45 3,39 3,35 3,28 3,25 3,547 ,229 ,967 



IV. INTERNATIONAL  

COVID-19 AND CURRENT ISSUES CONGRESS 
AUGUST 7-8, 2021 

 

Proceedings Book 354 https://www.multidisciplinarycovidcongress.com/ 

 

COVİD-19 Pandemi döneminde 

işletmelerin sosyal medya 

üzerinden yaptıkları tutundurma 

faaliyetleri satın alma tercihimi 

etkiler. 

2,93 3,06 3,16 3,18 3,20 3 3,29 ,672 ,672 

COVİD-19 Pandemi döneminde 

satın almak istediğim ürünü 

ikameleri ile mukayese etme 

seçeneği sunan sosyal medya 

araçları satın alma tercihimi 

etkiler. 

3,39 3,45 3,86 3,39 3,68 3,50 3,62 1,622 ,139 

COVİD-19 Pandemi döneminde 

sosyal medya aracılığıyla satın 

aldığım ürünün iade bilgileri 

arasında teslimat adresinden kolay 

iade seçeneği varsa satın alma 

tercihimi etkiler. 

4,07 4,14 4,09 4,16 3,96 4,25 4,38 ,529 ,787 

 

Tablo 9’da görüldüğü üzere; analiz sonucunda tüketicilerin bazı satın alma tercihleri ile sosyal medyada 

haftalık ortalama geçirdikleri saatler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar (p<0,05) tespit 

edilirken, bir kısmında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Anova test 

sonuçlarına göre; pandemi döneminde tüketicilerden haftalık sosyal medyada ortalama 26-30 saat 

aralığında vakit geçirenlerin satın almak istedikleri ürünü sosyal medyada görmekten diğerlerine göre 

daha çok etkilendikleri görülmektedir. Pandemi döneminde tüketicilerden haftalık sosyal medyada 

ortalama 31 ve üstü saat aralığında vakit geçirenlerin satın almak istedikleri ürününün fiyatları yüksek 

olsa dahi diğerlerine göre daha çok tercih ettikleri görülmektedir. Pandemi döneminde tüketicilerden 

haftalık sosyal medyada ortalama 21-25 saat aralığında vakit geçirenlerin satın almak istedikleri ürünün 

reklamlarını sosyal medyada görmekten diğerlerine göre daha çok etkilendikleri görülmektedir. 

Pandemi döneminde tüketicilerden haftalık sosyal medyada ortalama 21-25 saat aralığında vakit 

geçirenlerin satın almak istedikleri ürünü sunan firmanın web site tasarımından diğerlerine göre daha 

çok etkilendikleri görülmektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Pazarlama faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve müşteri beklentilerinin karşılanabilmesi 

için tüketici tercihlerinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Pazarlama yöneticileri, başarılı bir 

pazarlama stratejisi oluştururken sürekli değişen tüketici istek ve ihtiyaçlarına bağlı olarak tüketici 

tercihlerinin de değiştiğini göz önünde bulundurmak zorundadır (Öztürk ve Tekin, 2020:24). Bu 

çalışma, Covid 19 Pandemi döneminde ülkemizde sosyal medya üzerinden alışveriş yapan tüketicilerin 

satın alma tercihlerini ve bu tercihlerinin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip 

göstermediğinin incelenmesi amacıyla Türkiye genelinde 422 kişi üzerinde uygulanmıştır. 

COVİD-19 pandemisinden kaynaklı olarak tüketiciler evlerinde kaldıkları müddetçe sosyal medya 

kullanarak ürün ya da hizmet satın almaya yönelmişlerdir. Araştırmaya katılan katılımcılardan sosyal 

medyada haftada 26-30 saat aralığında vakit geçiren tüketicilerin ihtiyaç duydukları ürünü sosyal 

medyada görmeleri satın alma tercihlerini etkilemektedir. Dolayısıyla sosyal medyada ne kadar çok 

vakit geçirilirse, sosyal medya üzerinden yapılan alışveriş sayısı da artmaktadır. Hatta sosyal medyada 

haftada 31 saat ve üzeri vakit geçiren katılımcıların fiyatlar yüksek olsa dahi sosyal medya üzerinden 

alışveriş yapmayı tercih ettikleri görülmektedir. Pandemi döneminde vatandaşlar evlerinden çıkmadan, 

virüs tehdidini azaltarak sosyal medya üzerinden alışveriş yapmayı tercih etmektedirler. Ayrıca 

işletmelerin sosyal medyada çok vakit geçiren tüketiciler için özellikle dikkat etmeleri gereken bir diğer 

husus ise ürün ya da hizmetlerini pazarladıkları web sitenin tasarımının ilgi çekici olması gerektiğidir. 

Çünkü araştırmaya katılan tüketicilerden sosyal medyada haftada 21-25 saat arası vakit geçirenler 

firmaların web sitelerinden etkilendiklerini belirtmişlerdir. Tüketicilerden sosyal medyada haftada 21-
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25 saat arası vakit geçirenler satın alacakları ürünün reklamlarını sosyal medyada görmekten 

etkilendiklerini belirtmişlerdir. 

Katılımcıların meslekleri de düşünüldüğü taktirde özel sektör çalışanlarının ihtiyaç duydukları ürün ya 

da hizmetler hakkında sosyal medyada yer alan tavsiye niteliğinde yorumları dikkate aldıkları 

görülmektedir. Özel sektör çalışanları yine diğer meslek çalışanları ya da öğrenci, ev hanımı, çalışmayan 

kesime göre ihtiyaç duyulan ürünleri sunan firmaların web site tasarımlarını dikkatle incelemekte, 

bundan etkilenmektedirler. Öğrenciler ise sosyal medya üzerinden satın alma tercihi verirken satıcının 

güvenilir olup olmadığına diğer meslek gruplarına göre daha çok dikkat etmektedirler. Dolayısıyla 

özellikle pandemi dönemi düşünüldüğünde işletmelerin sosyal medya pazarlamasına yönelmeleri 

gerektiği ve web site tasarımları, güvenilirlik göstergelerini iyileştirmeleri gerekmektedir.  

Katılımcıların gelir düzeylerine bakıldığı zaman, geliri 2500-3499 TL arası olanlarının satın almak 

istedikleri ürünü sosyal medyada görmekten etkilendikleri tespit edilmiştir. Gelir düzeyi 0-1499 TL arası 

olan tüketicilerin ise öğrencilerde olduğu gibi satıcının güvenilir olup olmadığına dikkat ettikleri 

görülmüştür.  

Araştırmaya katılan tüketicilerden lisansüstü eğitimli olanların pandemi döneminde sosyal medya 

üzerinden satın alma tercihi yaparken ürün ya da hizmet hakkında sosyal medyada verilen tavsiyeleri 

dikkate aldıkları görülmektedir. Ayrıca lisansüstü eğitimli olan katılımcıları ihtiyaç duydukları ürün 

reklamlarını ve kampanyalarını sosyal medyada görmekten etkilendikleri görülmektedir.  

Katılımcıların sosyal medyada geçirdikleri vakitler 19-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55 ve üzeri yaş 

gruplarına doğru azalma eğilimi göstermektedir. Bu eğilim incelendiği zaman 25-34 yaş arası 

katılımcıların satın almak istedikleri ürün reklamlarını sosyal medyada görmekten, sosyal medyada 

ihtiyaç duyulan ürün hakkında tavsiyelere ulaşmaktan, sosyal medyada ürün ya da hizmet reklamlarını 

görmekten, ürün ya da hizmet hakkında yapılan bilgilendirmenin satıcı tarafından yapılmış olmasından, 

satıcı güvenilirliğinden ve ürünün pazarlandığı web site tasarımından etkilendikleri görülmektedir. 19-

24 yaş grubunun ise özellikle sosyal medyada ürün ya da hizmet tutundurma faaliyetlerinden 

etkilendikleri belirlenmiştir. Bütün bunlar değerlendirildiği zaman özellikle 19-34 yaş arası olan genç 

tüketicilerin sosyal medyada ürün ya da hizmet alırken birçok değişkeni düşündükleri anlaşılmaktadır. 

İşletmelerin pandemi dönemi gibi kritik dönemlerde hem kendileri için hem tüketiciler için sosyal 

medyaya yönelerek kendilerini bu alanlarda iyileştirmeleri gerekmektedir.  

Katılımcıların cinsiyet ve medeni durumları göz önüne alındığı zaman, kadın katılımcıların pandemi 

döneminde ürünün üretildiği yerin hijyen durumuna ve satıcının güvenilirliğine dikkat ettikleri 

saptanmıştır. COVİD-19 pandemisi gibi salgın durumları meydana geldiğinde tüketicilerin geneli 

ürünün üretildiği yerin hijyenik olmasına ve ürünün hijyenik şekilde paketlenmesine önem vermektedir. 

İşletmelerin üretim ve ambalajlama bölümlerini sosyal medya üzerinden tanıtmaları ve şeffaf olmaları 

sosyal medya ile alışveriş yapan tüketicilerin satın alma tercihlerini etkileyecektir. 

Sosyal medya üzerinden alışveriş yapan tüketicilerin tercihlerinin belirlenmesi hem müşteri 

beklentilerinin karşılanması açısından hem de firmaların pazarlama stratejilerini geliştirmesi ve 

uygulaması bakımından incelenmesi gereken önemli bir kavramdır. Yapılan araştırma sonucuna göre; 

pandemi döneminde sosyal medya üzerinden alışveriş yapan tüketicilerin demografik özellikleri ile satın 

alma tercihleri arasında anlamlı farklılıkların olması, işletmelerin tüketicilerin demografik özelliklerini 

dikkate alarak onlara yönelik pazarlama stratejileri oluşturmasına ve dolayısıyla pazar paylarını 

yükseltmelerine imkân verebilecektir. 
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