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ÖN SÖZ 

Covid-19 pandemisi sürecinde bireylerin ve toplumların yaşamları, 

sağlık düzeyleri, psikolojik ve mental yapıları olumsuz 

etkilenmektedir. “Bireyden Topluma Covid-19 Pandemisi ve 

Multidisipliner Yaklaşımlar” adlı bu derleme kitap çalışması ile 

Covid-19 pandemisinin bireyden topluma etkilerini multidisipliner bir 

yaklaşımla analiz edilmesini amaçlamaktadır. Kitapta bulunan her bir 

bölüm, Covid-19 pandemisinin bireyden topluma etkileri alanındaki 

eksiği kapatmak, bu alana katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

Ayrıca bu kitapla multidisipliner yaklaşımın ışığında Covid-19 

çalışmalarının sentezlenmesi hedeflenmektedir. Covid-19 alanındaki 

temel kavramlar ve kuramlar temel alınarak yapılan bu çalışmalar, 

teorik zeminde anksiyete, kontrol algısı, müze farkındalığı ve 

matematiksel modelleme gibi kavramları analiz etmekte, aynı 

zamanda uygulamalı örneklerle alanda ihmal edilen konulara ışık 

tutmaktadır. Kitapta bulunan her bir özgün araştırma ile Covid-19’a 

yönelik anksiyete, kontrol algısı, pandeminin etkisiyle psikolojik ve 

yaşamsal değişim, gıda takviyelerinin kullanımı, bu süreçte uzaktan-

evde çalışma, işi ve iş yerini kaybetme ile krizin etkileri gibi alanlarla 

yapılan araştırmalar bir araya getirilmesi amaçlanmıştır. Böylece 

bireyden topluma Covid-19 pandemisinin etkisi ortaya konmuş ve 

bütünsel bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılmıştır.  

Kitap çalışmasında yer alarak emek veren her bir araştırmacı ve 

akademisyene alana sağladıkları değerli katkı için teşekkür ediyorum. 

Ayrıca buradaki çalışmaların genç akademisyenlere, konulara ilgili 

olan okuyuculara ve öğrencilere yararlı olmasını temenni ediyorum.  

Dr. Sümeyye ALTIPARMAK 
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GİRİŞ 

Korona virüs grubu dört farklı türü bulunan ribonükleik asit 

virüsleridir. Bu virüs familyasının üyeleri alfa, beta, gamma ve delta 

olarak adlandırılmıştır. Her bir grup korona virüs türü ayrıca üç farklı 

alt grupta incelenmektedir. Bu virüs türü insanlarda çoğunlukla üst 

solunum yollarında çeşitli sorunlara yol açabilmektedir. Ayrıca 

pnömöni, bronşiyolit enfeksiyonuna sebep olup, ileri düzeyde 

solunum yetmezliklerine de yol açabilmektedir. İlk kez insanların 

enfekte olmasına yol açan iki korona virüs cinsi olan ‘229E’ ve 

‘OC43’ cinsleri, 1960’lı yıllarda bilim çevrelerince tanınmaya 

başlamıştır. Başlarda ağır solunum yetmezliklerine yol açmayacağı 

düşünülen korona virüs cinsleri, 2003 yılında uzakdoğu ülkelerinde 

başlayan akut solunum yetmezliği sendromu salgınına (SARS) neden 

olmuş ve bu salgın daha önce tanımlanmamış yeni bir tür korona virüs 

sebebiyle gerçekleşmiştir. 2003’de tanımlanan bu yeni tip korona 

virüs türünün yarattığı salgından sonra 2004 ve 2005 yıllarında iki 

yeni tip korona virüse daha rastlanmış ve bunlar NL63 ve HKU1 

olarak adlandırılmıştır. SARS salgınının aksine 2005 yılına kadar 

rastlanan diğer korona virüs türleri insanlar üzerinde ölümcül bir 

tehdit oluşturmamıştır (Nemli ve Demiral, 2016).  

Maunder ve arkadaşları (2003) SARS salgının psikolojik etkilerini 

incelemek için SARS vakalarından sorumlu bir hastaneden izin alarak 

bir çalışma gerçekleşmiştir. Çalışmanın verileri; SARS tanısı 

koyulmuş hastalar, SARS tanısı konulmamış diğer hastalar ve sağlık 

çalışanları olarak 3 farklı gruptan alınmıştır. Çalışmadan elde edilen 
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verilere göre hastanedeki SARS tanısı almış hastalarda yakınlarının 

sağlıklarının bozulacağına dair korkuların artmasının yanı sıra, öfke 

ve suçluluk düzeylerinin de arttığı belirlenmiştir. Hastaların izole 

ortamlarda tutulmaları sebebiyle sıkkınlık ve yalnızlık düzeylerinde de 

artış gözlemlenmiştir. SARS tanısı konulmamış hastalarda ise endişe 

düzeyinin arttığı, kişilerarası işlevsellikte bozulmalar yaşandığı ve 

hastalığın Çin kaynaklı olması sebebiyle, Çinlilere karşı ırkçı 

söylemler geliştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Sağlık çalışanlar 

grubundaki katılımcılarda ise uyku bozukluklarına rastlanmıştır. 

Bunun sebepleri olarak da salgınla birlikte artan çalışma saatleri ve 

gece nöbetlerinin düşünülebileceği ileri sürülmüştür. Ayrıca yine 

sağlık çalışanlarında yeme bozukluklarının da gözlendiği 

bildirilmiştir. 

Son olarak 2019 yılında Çin’in Wuhan bölgesinde tanılanan yeni tip 

korona virüs, Covid-19 adı verilen, aşırı bulaşıcı bir solunum yolları 

hastalığı salgınının başlamasına neden olmuştur. Kısa süre içerisinde 

Çin’in tamamına yayılan ve daha sonra uzak doğu ülkelerine sıçrayan 

salgın, bir yıl gibi bir zaman dilimi içinde bütün dünyaya yayılmıştır. 

Dünya’yı etkisi altına alan bu salgın, birçok ülkenin tedbirler 

kapsamında; hava ve deniz yolu ulaşımlarını kapatmasına, sokağa 

çıkma yasaklarıyla birlikte zorunlu karantinalar ve zorunlu maske 

kullanımı uygulamalarına gitmesine neden olmuştur (Budak ve 

Korkmaz, 2020). Nisan 2021 itibarıyla yeni tip korona virüsün sebep 

olduğu Covid-19 hastalığında, vaka sayısı 145 milyona yaklaşmış ve 

hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 milyonu bulmuştur (World Health 

Organization [WHO], 2021). 
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1.1. Covid-19 

Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından küresel salgın 

olarak ilan edilen Covid-19; korona virüs ailesinin yeni keşfedilen 

üyesi olan ve SARS-COV-2 olarak adlandırılan virüsün sebep olduğu, 

bulaşıcı bir hastalık olarak tanımlanmıştır. Hastalık ilk defa Çin’in 

Wuhan kentinde, Aralık 2019’da bildirilmiş ve zamanla Dünyanın her 

yerine yayıldığı gözlenmiştir (WHO, 2020).  

Covid-19 olarak adlandırılan bu yeni korona virüsü diğer korona 

virüslerden ayıran en büyük etmen, virüsün çok hızlı ve kolay bir 

şekilde yayılabilmesidir (WHO, 2020). Temas yoluyla ya da birinin 

öksürmesi, hapşırması ile açığa çıkan damlacıklar yoluyla bulaşan 

Covid-19; bazı bireylerde hastalık semptomları ortaya çıkarırken, bazı 

kişilerde herhangi bir semptom ortaya çıkartmamaktadır. Virüsün 

yayılmasında semptom göstermeyen mekanizmaların etkisinin fazla, 

takip edilmesinin zor olduğu ve bunun virüsün yayılma hızındaki 

artışın sorumlusu olduğu ileri sürülmüştür. Covid-19 virüsünü taşıdığı 

tespit edilen bir bireyde 2-27 gün gibi bir zaman aralığında hastalığın 

semptomlarının ortaya çıkması beklenmektedir, fakat ortaya 

çıkabilecek semptomlar kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Bu 

süre zarfında genellikle hastalarda; kuru öksürük, ateş, eklem ağrıları, 

nefes almada zorluk, boğazda ağrı, yorgunluk gibi semptomlar 

gözlemlendiği bildirilmiştir (Aslan, 2020; WHO, 2020).  

 Semptomların değişkenlik göstermesi ve ölüm oranlarındaki artışlarla 

birlikte, Dünya Sağlık Örgütü birçok önlem duyurusu yapmış (WHO, 
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2020) ve birçok ülkede Covid-19 için çeşitli korunma önlemleri 

alınmaya başlanmıştır (Erdoğdu ve ark., 2020; WHO, 2020). 

Türkiye’de ortaya çıkan ilk Covid-19 vakasının ardından, diğer 

ülkelerde de olduğu gibi birçok önlem alınmıştır. Üniversiteler dahil 

tüm okullarda eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılması kararı 

alınmıştır. Vakaların artış göstermesiyle birlikte yurtiçi ve yurtdışı 

seyahatler durdurulmuş, kalabalık etkinlikler ertelenmiştir. Kimi yaş 

gruplarındaki bireyler için farklı kurallar içeren sokağa çıkma 

yasakları ilan edilmiştir. Buna benzer birçok önlem alınmış olmasına 

rağmen vaka sayılarında artış gözlemlenmesi durumunun devam ettiği 

bildirilmiştir (Türk Tabipleri Birliği, 2020). 

Tüm önlemlere karşın devam eden vaka artışları ve değişen hayat 

şartları, araştırmacılar için geniş bir araştırma alanı yaratmıştır. 

Dolayısıyla, literatürde Covid-19 hakkındaki çalışmaların gün 

geçtikçe artmaya devam ettiği gözlenmektedir. Örneğin, Aşkın, 

Bozkurt ve Zeybek (2019), yazmış oldukları makalede Covid-19’un 

psikolojik etkilerinin üzerinde durmuşlardır. Araştırmacılar 

literatürdeki bilgiler ışığında derledikleri çalışmada, yalnızlık 

duygusunun arttığı, travma sonrası stres bozukluğunun görülmeye 

başlandığı, korku, endişe, çaresizlik gibi duygularda artış olduğu 

bulgularına ulaşmışlardır. Bunun yanı sıra yapılan çalışmada 

insanların ölümden sonra, yakınlarına veda etmek için uyguladıkları 

dini ayinleri yerine getiremedikleri gözlemi bildirilmiş ve dolayısıyla 

bireylerde vedalaşmanın tamamlanamadığından söz edilmiştir. 

Vedalaşmanın tamamlanamamasının sonucunda bireylerin yası 
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ertelediği, buna bağlı olarak anksiyete, depresyon ve ölüm kaygısında 

artışlar gözlemlendiği sonucuna ulaşmışlardır.  

Tönbül (2020) tarafından yapılmış olan araştırmada ise Covid-19 ile 

ilgili değişkenler kullanılarak bireylerdeki psikolojik dayanıklılık 

düzeyi incelenmiştir. Yapılan araştırmaya göre korona virüs 

hakkındaki bilgileri sosyal medyadan öğrenenler ve resmi 

kurumlardan öğrenenler arasında psikolojik dayanıklılık açısından 

anlamlı bir farklılaşma bulunmuş olup, sosyal medya üzerinden bilgi 

sahibi olan bireylerde psikolojik dayanıklılık daha düşük bulunmuştur. 

Ayrıca salgın hakkında devamlı düşünmek ve salgını önleyici 

davranışları takıntı haline getirmenin de psikolojik dayanıklılığı 

olumsuz etkilediği gözlemlenmiştir.  

Erdoğdu, Koçoğlu ve Sevim (2020) ise yapmış oldukları çalışmada; 

Covid-19 pandemisiyle birlikte, anksiyete düzeyinde artış olduğunu ve 

umutsuzluk semptomlarının ortaya çıktığını gözlemlemişlerdir. Covid-

19 hakkında yapılan diğer çalışmalarda da araştırmacılar, yukarıda 

sözü edilen Erdoğdu ve arkadaşlarının (2020) yaptığı çalışmada 

olduğu gibi, Covid-19’a bağlı olarak anksiyete düzeylerinde artış 

gözlemlemişlerdir (Örn. Çelebi, 2020; Hatun, Dicle ve Demirci, 2020; 

Polat ve Coşkun, 2020) 

1.2. Kaygı ve Covid-19 Kaygısı 

Covid-19’dan önce meydana gelen korona virüse bağlı gelişen 

salgınlarda yapılan birçok araştırmada salgının bireylerin kaygı 

düzeyini arttırdığı belirlenmiştir (Çölgeçen ve Çölgeçen, 2020). Freud 

kaygı ve korkuyu iki farklı faktör olarak ele almıştır. Freud’a göre 
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korku dıştan tehdit içeren etmenlere karşı verilen bir tepki iken kaygı 

ise iç tehdit unsurlarına verilen bir tepkidir (Alisanoğlu ve Ulutaş, 

2003).  

Bilişsel kurama göre kaygı, kişinin işlevselliğini etkileyecek kadar 

büyük çapta bir gerilim içerisinde olması şeklinde tanımlanmıştır. 

Buna göre, kaygı gelecekte yaşanılacağı düşünülen olayların yarattığı 

gerilimle birlikte oluşmaktadır (Obaid, 2013). 

May (2020) yaklaşımında kaygının var olmayan bir olay veya 

durumun var olma korkusundan kaynaklanacağını öne sürmüştür. 

Normal kaygı, tehdit içeren uyaranın şiddetine uygun tepki verilen ve 

hoşnutsuzluk içeren bu durumun ortadan kalkması ile sona eren kaygı 

türüdür. Bu kaygı türünde tehdit içeren uyaranla baş etmek için 

savunma düzeneklerine aşırı biçimde başvurulması söz konusu 

olmamaktadır. Patolojik kaygı diye adlandırılan kaygı türünde ise 

hoşnutsuzluk yaratan dış uyaran bulunmamaktadır ya da bu uyaranın 

seviyesi çok düşük düzeydedir. Bu içsel çatışmanın çözümlenmesi 

için savunma düzeneklerinin aşırı düzeyde aktif olması patolojik 

kaygıya yol açmaktadır (May, 2020; Karagüven, 1999). 

Korona virüsün farklı türlerinin sebep olduğu salgınların yarattığı 

psikolojik etkiler konusunda yapılan çalışmalarda elde edilen verilerin 

büyük bir çoğunluğunda salgının yayıldığı bölgelerdeki insanlarda 

kaygı düzeyinin arttığı sonuçları elde edilmiştir. Özellikle virüsü 

kapma düşüncelerinin yoğun olması sonucunda kişilerde hastalık 

kaygısı düzeylerinde artış gözlemlendiği bildirilmiştir (Biçer, 

Çakmak, Demir ve Kurt, 2020). 
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1.3. Kontrol Algısı ve Covid-19 Kontrol Algısı 

Kontrol algısı kavramına ilişkin olarak literatürde birden fazla 

gruplama bulunmaktadır. Kontrol, belirli bir bağlamda ve kesin 

çizgilerle ifade edilebilecek bir kavram değildir. Kontrol, oldukça 

geniş bir çerçeve içerisinde incelenebilecek birden fazla boyutta ele 

alınabilen bir kavram olarak ifade edilmektedir (Gültekin, 2004). 

Birden fazla boyutta incelenebilen kontrol kavramı, farklı birçok 

kuramcının dikkatini çekerek araştırma konusu haline gelmiştir. Bu 

kuramcılardan biri olan Skinner (1996) ise kontrol algısını içeren 

çalışmaları incelemiş ve kontrol algısını, içinde bulunulan önemli ve 

zorlu durumlarda fırsatları değiştirebilme ya da durumun yaratmış 

olduğu değişime uyum sağlayabilme algısındaki yeterlilik olarak 

tanımlamıştır. 

İçerisinde bulunduğumuz Covid-19 salgınıyla birlikte, insanlar alışmış 

oldukları düzenin içerisinden aniden çıkmış ve belirsizliklerle dolu 

yeni bir düzenin içinde kendilerini bulmuşlardır. Bu ani ve 

beklenmedik değişimin getirdiklerine uyum sağlamada psikolojik 

zorluklar yaşanmaktadır. Covid-19 kontrol algısı olarak adlandırılan 

kavram ise yaşanan psikolojik uyumsuzlukların bir yordayıcısıdır. 

Bireylerin, Covid-19 salgınına karşı alınmış olan önemleri yeterli 

bulup bulmadıklarını ve bireyin kendisini bu hastalıktan koruyup 

koruyamayacağına ilişkin algısını değerlendiren bir kavram olarak 

literatürde yerini almıştır (Ekiz, Ilıman ve Dönmez, 2020). 
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1.4. Kişilik  

Kişilikle ilgili farklı yaklaşımların farklı tanımlamaları bulunmaktadır. 

Kişilik kuramlarından birisi de beş faktör kuramıdır. Bu kuram kişiliği 

oluşturan özelliklerin neler olduğu üzerine durmakta ve özellikleri 

oluşturan etmenleri faktör analizi yardımıyla açıklamaktadır. 

Dışadönüklük, deneyime açıklık, uyumluluk, öz disiplin ve nevrotizm 

olmak üzere beş faktörden söz eden yaklaşım, kişilik özelliklerini bu 

beş faktör çerçevesinde değerlendirmektedir (Doğan, 2013; Goldberg, 

1992).  

Boyutlar incelendiğinde; enerjinin yüksek olması, konuşmayı sevme, 

cana yakın olma, sosyal ilişkiler kurmada zorluk çekmeme gibi 

özelliklerin dışadönüklük boyutunu oluşturduğu görülmektedir. 

Deneyime açıklık boyutunun özellikleri ise; merak duygusunun fazla 

olması, yaratıcı olma, yeniliklere ve değişimlere açık olma olarak 

tanımlanmıştır. Alt boyutlardan biri olan uyumluluk boyutu 

incelendiğinde, yardım etmeyi sevme, saygı, hoşgörü gibi özelliklerin 

bu boyutun içerinde yer aldığı gözlemlenmiştir. Bir diğer boyut olan 

öz disiplin boyutu, sorumluluktan kaçmama, yaptığı işlere özen 

gösterme, düzenli olma gibi özellikleri içermektedir. Depresyona 

yatkın olma, duygusal dalgalanmalar, huzursuz olma, endişeli olma 

gibi özelliklerin ise nevrotizm alt boyutunu tanımlamaktadır (İnanç ve 

Yerlikaya, 2017). 

1.5. Covid-19 ile İlgili Literatürün Gözden Geçirilmesi 

Literatürde Covid-19 kontrol algısı üzerine yapılmış çalışmalar olduğu 

görülmektedir. Bu çalışmalardan birinde Covid-19 kontrol algısı bazı 
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demografik özellikler açısından incelendiğinde, erkeklerin Covid-19 

kontrol algısının kadınlara oranla daha düşük düzeyde olduğu bulgusu 

elde edilmiştir. Covid-19 kontrol algısı değişkeninin yaş değişkenine 

göre farkı incelendiğinde, 46-55 yaş grubunun en yüksek kontrol 

algısı düzeyine sahip olduğu sonucu bildirilmiştir. Kontrol algısının en 

düşük düzeyde olduğu yaş grubu ise 56-70 yaş grubu bireyler olarak 

belirlenmiştir (Ekiz ve ark., 2020). Literatürde korona virüs kaynaklı 

ortaya çıkan diğer salgın dönemlerinde yapılmış çalışmalar da 

bulunmaktadır. Bunlardan birinde, 2003'te Çin'de ortaya çıkan SARS 

salgını üzerinde yapılan bir çalışmada erkeklerin Covid-19 ile başa 

çıkma davranışlarının, kadınlara oranla daha düşük düzeyde olduğu 

bulgusu elde edilmiştir (Leung ve ark., 2005). Covid-19 kontrol algısı 

düzeyini etkileyen etmenlerden birisi kişinin sağlık kaygısı düzeyi 

olarak bildirilmiştir (Okuyan, Karasu ve Polat, 2020). Bir diğer 

çalışmada kadınların sağlık kaygısı düzeyi, erkeklerin sağlık kaygısı 

düzeyiyle karşılaştırıldığında; kadınların sağlık kaygısı düzeyi daha 

yüksek bulunmuştur (Wang ve ark. , 2020). Covid-19 döneminde 

sağlık çalışanları ile yapılan bir çalışmada (Zhang ve ark. , 2020) ise 

sağlık kaygısı düzeylerinin cinsiyet değişkenlerine göre bir farklılık 

göstermediği bulgusuna rastlanmıştır. Eğitim düzeyi yüksek olan 

bireyler ve eğitim düzeyi düşük olan bireylerin kontrol algısı 

karşılaştırıldığında; eğitim düzeyi yüksek olan bireylerin kontrol 

algılarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum söz 

konusu çalışmadaki araştırmacılar tarafından eğitim düzeyi ve 

farkındalığın pozitif yönlü bir ilişkisi olduğu şeklinde yorumlanarak 

aktarılmıştır (Zhang ve ark. , 2020).  
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Literatürde Covid-19 pandemisine yönelik kaygı ile ilgili yapılan 

birçok araştırma bulunmaktadır. Erdoğdu ve arkadaşlarının (2020), 

Covid-19 ve kaygı üzerine yaptıkları çalışmada katılımcıların dörtte 

birinde anksiyete semptomlarına rastlamış olup, kadınların erkeklere 

oranla daha kaygılı olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca yaptıkları 

araştırma sonucunda pandemi sürecinde alınan önlemlerin yetersiz 

olduğunu bildiren katılımcıların anksiyete düzeylerinin, alınan 

önlemlerin yeterli olduğunu belirten katılımcılardan daha yüksek 

olduğunu ifade etmişlerdir. Sağlık çalışanları üzerinde yapılmış olan 

bir çalışmanın (Polat ve Çoşkun, 2020) sonucunda ise, pandemi süreci 

boyunca çalışmakta olan sağlık çalışanlarının stres ve anksiyete 

düzeylerinde anlamlı bir artma gözlemlendiği saptaması yapılmıştır 

(Polat ve Çoşkun, 2020). Aşkın ve arkadaşları (2020) yapmış 

oldukları çalışmada, Covid-19 salgınının kaygı ve sağlık anksiyetesi 

düzeyini arttırdığı sonucuna ulaşılmış ve teröpatik müdahalenin 

öneminden bahsetmişlerdir.   

Literatür incelendiğinde Covid-19 ve kişilik özelliklerinin ilişkisini 

inceleyen çalışmalar bulmak mümkündür. Bir çalışmada (Volk, 

Brazil, Luther, Dane ve Vaillancourt, 2020) kişiliğin Covid-19 ile baş 

etmedeki önemi araştırılmıştır. Sözü edilen çalışmada, kişilik 

özelliklerinin belirlenebilmesi için HEXACO Kişilik Envanteri 

kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar kişilik özelliklerinin, Covid-19 ile 

baş etmede önemli faktörler olduğu şeklindedir. Buna göre salgının 

dünyanın farklı yerlerine farklı derecede etki etmesine rağmen benzer 

kişilik özelliklerine sahip olan bireylerin, benzer baş etme becerilerine 

sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Duygusallık(E), dışa dönüklük(X) 
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ve dikkatlilik(C) kişilik özellikleri Covid-19 ile başa çıkma 

davranışlarının tespit edilebilmesi açısından oldukça önemli olduğu 

bildirilmiştir. Çalışmada duygusal kişilik özellikleri olan bireylerin, 

salgın döneminde psikolojik olarak en çok etkilenen grup olduğu 

bulunmuştur. Ayrıca duygusal kişilik özelliği bulunan kişiler ve dışa 

dönük kişilik özellikleri olan kişilerin başa çıkma davranışlarında 

sosyal desteğe ihtiyaç duydukları bulgusu elde edilmiştir. Dürüstlük 

ve dikkatlilik kişilik özellikleri düşük çıkan bireylerde ise salgın 

döneminde tedbir davranışlarını ihmal etme görülmüştür. Duygusal 

kişilik özelliği yüksek bulunan bireylerin Covid-19 salgınına karşı 

korku duygusu hissettiği ve bu durumun Covid-19 stresörüyle başa 

çıkmada negatif bir etkisi olduğu tespit edilmiştir (Volk, Brazil, 

Luther, Dane ve Vaillancourt, 2020). 

1.6. Araştırmanın Amacı  

Ülkemizde Covid-19 salgını ile ilgili daha önceki viral salgınlarla 

karşılaştırmaların yapıldığı, sebep olduğu ekonomik sorunların 

araştırıldığı ve pandemiler hakkında derlemelerin yapıldığı çalışmalar 

bulunmaktadır. Fakat bu makalenin yazıldığı dönem itibarıyla, bu 

virüsün ve neden olduğu pandemi sürecinin yarattığı psikolojik 

sorunları inceleyen çok az sayıda çalışma bulunduğu gözlemlenmiştir. 

Yapılan bu çalışmada, yaşanan pandemi sürecine yönelik alınan 

önlemlerin yeterlilik algısı ile korona virüs kaygısı arasındaki ilişkinin 

değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra çalışma, farklı 

demografik değişkenler ve kişilik özellikeri açısından, korona virüs 

kaygısı ile Covid-19 salgını yeterlilik algısının incelenmesini 
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amaçlamaktadır. Diğer yandan ise, değişkenler arası ilişkilerin 

incelenmesi hedeflenmektedir. Bu araştırmayla, aşağıdaki sorulara 

cevap aranmaktadır: 

- Yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve kronik hastalığı olup olmama 

durumuna göre, Covid-19 salgını kontrol algısı bakımından 

gruplararası farklılıklar var mıdır? 

- Yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve kronik hastalığı olup olmama 

durumuna göre, katılımcıların korona virüs kaygısı bakımından 

gruplararası farklılıklar var mıdır? 

- Korona virüs kaygısı, Covid-19 salgını kontrol algısı, kişilik 

özellikleri ve diğer demografik değişkenler arasında ilişkiler var 

mıdır? 

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  

2.1. Model ve Örneklem 

Nicel araştırma yöntemi neden-sonuç ilişkisine dayalı olarak yeni 

veriler ortaya çıkarmayı amaçlayan bir araştırma yöntemidir. Bu 

yöntemle yapılan çalışmalarda güvenilir bir şekilde veri toplayabilmek 

için geçerlik ve güvenirlik testi yapılmış ölçüm araçları 

kullanılmalıdır. Geçerliği ve güvenirliği yapılmış bu ölçme araçları 

anket modelinde ölçme araçlarıdır (Altunışık, Bayraktaroğlu ve 

Yıldırım, 2010). Korelasyonel (ilişkisel) tarama; araştırma içerisinde 

yer alan değişkenlerin birbirleri ile olan ilişkilerinin anlamlılık 

düzeylerini ve yönlerini araştırmacıya sunmaktadır (Karasar, 2017).  
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Yapılan bu çalışmada nicel araştırma yönteminin türü olan 

“korelasyonel tarama modeli” kullanılmıştır. 

Araştırmanın verisinin toplanmasında, kolayda örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanması aşamasında daha 

çok katılımcıya, daha kolay ulaşabilmek amacıyla, veri Google Forms 

üzerinden toplanmıştır. Google Forms üzerinden bir takım demografik 

bilgilerin toplandığı demografik bilgi formu, Covid-19 Kontrol Algısı 

Ölçeği, On-Maddeli Kişilik Ölçeği ve Korona virüs Kaygı Ölçeği’ni 

içeren anket oluşturulup veriler toplanmıştır.  

  Tablo 1: Katılımcıların Demografik Bilgileri 

  Frekans % 

 

Cinsiyet 

Erkek 117 61,0 

Kadın 183 39,0 

Toplam 300 100,0 

 

 

Eğitim Düzeyi 

İlkokul 12 4,0 

Ortaokul 10 3,3 

Lise 47 15,7 

Üniversite 231 77,0 

Toplam 300 100 

Kronik hastalığı 

olma/olmama 

Var 40 13,3 

Yok 260 86,7 

Toplam 300 100 

 

Yaş 

18-24 145 48,3 

25-35 85 28,3 

36-40 24 8,0 

41+ 46 15,3 

 Toplam 300 100 
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Yukarıda yer alan tablo’da katılımcıların demografik bilgi dağılımları 

verilmiştir. Araştırmaya 183 kadın (%61) ve 117 erkek (%39) olmak 

üzere toplamda 300 kişi katılmıştır. Katılımcıların en düşük 18 ve en 

yüksek 74 yaşında olduğu gözlemlenmiş olup, yaş ortalamaları 28,77 

olarak bulunmuştur (Standart sapma ise 10,31 olarak bulunmuştur). 

Araştırmaya 18-24 yaş aralığında 145 kişi (%48,3), 25-35 yaş 

aralığında 85 kişi (%28,3), 36-40 yaş grubunda olan 24 kişi (%8) ve 

41 yaş üzerinde olan 46 kişi (15,3) katılmıştır.  

Araştırmaya katılan 300 kişinin eğitim düzeylerindeki dağılım tabloda 

yer almaktadır. Katılımcıların 12’si ilkokul (%4), 10’u ortaokul 

(%3,3), 47’si lise (%15,7) ve 231 tanesi üniversite (%77) mezunudur. 

Katılımcıların demografik bilgi formundaki ‘’kronik bir hastalığınız 

var mı?’’ sorusuna verdikleri cevaplar doğrultusunda, kronik hastalığı 

olan 40 kişinin (%13,3), ve kronik hastalığı olmayan 260 kişinin 

(%86,7) araştırmaya katıldığı gözlenmiştir. 

2.2. Veri Toplama Araçları  

 Demografik Bilgi Formu 

Çalışmada katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve katılımcının 

kronik hastalığı olup olmadığı gibi bilgilerinin toplanması amacıyla 

araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan bu bilgi formu 

kullanılmıştır.  

Covid-19 Kontrol Algısı Ölçeği 

Covid-19 kontrol algısı düzeyi verilerinin toplanması amacıyla, Ekiz 

ve arkadaşları (2020) tarafından geliştirilen, 12 maddeden oluşan 5’li 
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likert tipindeki Covid-19 Kontrol Algısı Ölçeği kullanılmıştır. 

Ölçekten en fazla 60 ve en düşük 12 puan alınabilmektedir. Ölçekte 

dört adet ters puanlanan madde bulunmaktadır. Ekiz ve arkadaşları 

(2020) ölçeğin alt boyutlarının tespit edilmesi amacıyla faktör analizi 

ve bunların doğrulanması amacıyla doğrulayıcı faktör analizi 

yapmıştır. Buna göre ölçek maddelerinin; kaçınılmazlık, kişisel 

kontrol ve makro kontrol alt boyutu olmak üzere üç farklı alt boyuttan 

oluştuğunu belirtmişlerdir. Makro ve kişisel kontrol alt boyutlarından 

alınabilecek en yüksek puan 20 iken en düşük puan 4; ters maddelerin 

oluşturduğu kaçınılmazlık alt boyutundan, diğer alt boyutlarda olduğu 

gibi, en fazla 20 puan elde edilirken en düşük 4 puan elde edildiği 

sonucuna ulaşmışlardır. Cronbach Alpha değeri .72 olarak 

bildirilmiştir (Ekiz ve ark., 2020).  

Korona virüs Anksiyete Ölçeği  

Korona virüs kaygı düzeyi verilerinin toplanması için ise, Biçer ve 

arkadaşları (2020) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış Korona virüs 

Anksiyete Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmacılar, orjinal metin ve çeviri 

metin arasında ortak ifadelerden yola çıkıp ölçek maddelerinin Türkçe 

formunu oluşturmuşlardır. Ölçeğin güvenirlik oranının incelenmesi 

amacıyla yaptıkları testte ise Cronbach Alpha değeri, 0.83 

bulunmuştur. Ölçek, son 2 hafta içerisinde görülebilecek belirtilerin ne 

kadar sürdüğünü değerlendirmekte olup, 5 sorudan oluşmaktadır 

(Biçer ve ark., 2020).  
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On Maddeli Kişilik Ölçeği  

Çalışmada kullanılan bir başka ölçek ise On Maddeli Kişilik Ölçeğidir. 

Gosling, Rentfrow ve Swann’ın (2003) geliştirdiği bir ölçektir.  

Atak (2011) ölçeğin Türkçe formunun dil geçerliliğini, açımlayıcı ve 

doğrulayıcı faktör analizleri yaparak test etmiştir. Yapılan analizler 

sonrasında ölçeğin 5 faktörlü bir ölçek olduğu verisini elde 

etmişlerdir. Güvenirlik analizlerinde ölçeğin Cronbach Alpha değeri 

0.83-0.86 bulunmuştur. Bu da sosyal bilimler için yeterli bir 

güvenirlik oranıdır. Ölçeğin test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise, alt 

boyutlar arasında 0,87-0,89 arasında değişmektedir (Atak, 2011). 

2.3. İşlem ve Verilerin Analizi 

Veriler, analiz için Google Forms üzerinden gönüllü katılımcıların 

katılmayı kabul ederek soruları yanıtlaması yoluyla, çevrimiçi olarak 

toplanmıştır. Verilerin analiz edilmesi için SPSS 20 programı 

kullanılmıştır. elde edilen verilere SPSS programında t-test, ANOVA, 

Mann-Whitney, Kruskall-Wallis ve korelasyon testleri uygulanarak 

bulgular elde edilmiştir. 
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3. BULGULAR 

3.1. Yaş, Cinsiyet, Eğitim Durumu ve Kronik Hastalığı Olup 

Olmama Durumuna Göre, Katılımcıların Covid-19 Salgını 

Kontrol Algısı ve Korona virüs Kaygısı Bakımından 

Gruplararası Farklılıklarının İncelenmesi 

Cinsiyete göre Covid-19 kontrol algısı farkının incelenmesi amacıyla 

elde edilen veriler kullanılarak t-test uygulanmıştır. Bulunan 

anlamlılık değeri, 05’den büyük olduğu için (p= .23) cinsiyete göre 

Covid-19 kontrol algısında anlamlı bir fark bulunamadığı 

gözlemlenmiştir. 

Cinsiyete göre korona virüs kaygı düzeyi farkının incelenmesi 

amacıyla t-test uygulanmıştır ve bu analizde anlamlı farklılık 

gözlenmiştir. 

Tablo 2: Cinsiyete Göre Korona Virüs Kaygı Düzeyi Farkının İncelenmesi İçin T-

Test Bulguları 

Gruplar  X̄ SS t P 

Erkek 1,33 ,57 -2,813 ,003* 

Kadın 1,56 ,75   

Anlamlılık düzeyi: p< ,05 

Tablo 2.’de görüldüğü gibi, cinsiyete göre korona virüs kaygı düzeyi 

farkının incelenmesi amacıyla t-test uygulanmıştır. Bulunan anlamlılık 

değeri, 05’den küçük olduğu için (p=,003) cinsiyete göre korona virüs 

kaygı düzeyinde anlamlı bir fark bulunduğu gözlemlenmiştir. Elde 

edilen bu bulgu kadınların korona virüs kaygı düzeyinin (X̄= 1,56, 
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SS= ,75) erkeklerin korona virüs kaygı düzeyinden (X̄=1,33, SS=,57) 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla olduğunu 

açıklamaktadır. 

Yaşa göre korona virüs kaygı düzeyi ortalamaları farkının incelenmesi 

amacıyla ANOVA testi uygulanmıştır. Test uygulanırken yaş 

değişkeni 18-24, 25-35, 36-40 ve 41ile üzeri olarak gruplandırılarak 

analize alınmıştır. Bulunan anlamlılık değeri, 05’den büyük olduğu 

için (p= ,204) yaşa göre korona virüs kaygısında anlamlı bir fark 

bulunamadığı gözlemlenmiştir. 

Yaşa göre Covid-19 kontrol algısı ortalamaları farklılıklarının 

incelenmesi için ANOVA testi uygulanmıştır. Test uygulanırken yaş 

değişkenine ilişkin veri, 18-24, 25-35, 36-40 ve 41 üzeri olmak üzere 

dört gruba ayrılarak analize alınmıştır. Bulunan anlamlılık değeri, 

.05’den büyük olduğu için (p= ,765) yaşa göre Covid-19 kontrol 

algısında istatistiksel bakımdan anlamlı bir fark bulunamadığı 

gözlemlenmiştir. 

Eğitim durumuna göre korona virüs kaygı düzeyi farklılıklarının 

incelenmesi için ANOVA testi uygulanmıştır. Bulunan anlamlılık 

değeri, .05’den büyük olduğu için (p= ,779) eğitim durumuna göre 

korona virüs kaygı düzeyinde anlamlı farklılaşma olmadığı sonucuna 

varılmıştır. 

Eğitim durumuna göre Covid-19 kontrol algısı farkının incelenmesi 

için ANOVA testi uygulanmıştır. Bulunan anlamlılık değeri ,05'den 

büyük olduğu için(p= ,392) eğitim durumuna göre Covid-19 kontrol 

algısında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 
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Diğer yandan kronik hastalığı olma-olmama durumuna göre 

katılımcıların korona virüs kaygı düzeyi farklılıklarının incelenmesi 

amacıyla ilişkili değişkenlere dair elde edilen veriler kullanılarak t-test 

uygulanmış ve anlamlı fark görülmüştür. 

 Tablo 3: Kronik Hastalığa Sahip Olup Olmama Durumuna Göre Korona Virüs 

Kaygı Düzeyi Farkının İncelenmesi İçin T-Test Bulguları 

Gruplar X̄ SS t P 

KronikHastalığıVar 1,83 ,95 2,606 ,012* 

KronikHastalığıYok 1,42 ,63   

Anlamlılık Düzeyi= p<,05 

Tablo 3.’de görüldüğü gibi, kronik hastalığı olma-olmama durumuna 

göre katılımcıların korona virüs kaygı düzeyi farklılıklarının 

incelenmesi amacıyla ilişkili değişkenlere dair elde edilen veriler 

kullanılarak t-test uygulanmıştır. Bulunan anlamlılık değeri ,05'den 

küçük olduğu için (p= ,012) kronik hastalık var olma/olmama 

durumuna göre katılımcıların korona virüs kaygı düzeyinde anlamlı 

bir fark olduğu bulunmuştur. Elde edilen bu bulgu kronik hastalığı 

olanların korona virüs kaygı düzeyinin (X̄= 1,83, SS= ,95) kronik 

hastalığı olmayanların korona virüs kaygı düzeyinden (X̄=1,42, 

SS=,63) daha fazla olduğunu göstermektedir. 

Kronik hastalığı taşıyıp taşımama durumuna göre Covid-19 kontrol 

algısı farkının incelenmesi amacıyla elde edilen veriler doğrultusunda 

t-test uygulanmıştır. Bulunan anlamlılık değeri, 05’den büyük olduğu 

için (p=,51) katılımcıların kronik hastalığının olma/olmama durumuna 

göre Covid-19 kontrol algısında anlamlı bir farklılık saptanamamıştır. 
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 3. DEĞİŞKENLER ARASI İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Değişkenler arası ilişkinin incelenmesi Pearson Korelasyon testi ile 

yapılmıştır. 

Tablo 4. Korelasyon Testi Bulguları  

  1 2. 3. 4 5 6 7  8. 9 
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 Anlamlılık düzeyi: *= 0,05  **= 0,001; Kısaltmalar: E.D: Eğitim Düzeyi, COV K.A: Covid -

19 Kontrol Algısı; K.A.D: Korona virüs Anksiyete Düzeyi; D.D: Dışadönüklük, N: Nörotiklik; 

Y.B: Yumuşak Başlılık; Ö.D: Öz Denetimlilik D.A: Deneyime Açıklık. 

 

Yaş değişkeninin, Covid-19 kontrol algısı (r=,068, p=,24) ve korona 

virüs anksiyete düzeyi (r= -,082, p=,15) ile arasında istatiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.  

Eğitim düzeyinin, Covid-19 kontrol algısı (r=-,027, p=,63 ) ve korona 

virüs anksiyete düzeyi (r=,019, p=,74), ile olan ilişkileri ise 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 
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 Covid-19 kontrol algısının, korona virüs anksiyete düzeyi ile 

arasında, istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki 

bulunurken (r=-,149, p= ,01 ) özdenetimlilik boyutuyla da anlamlı ve 

negatif yönlü bir ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır (r= -,147, 

p=.01).  

Korona virüs anksiyete düzeyi ve öz denetimlilik arasında istatistiksel 

olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin var olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır (r= ,183, p=,001). 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Bu çalışmada 2020 yılında dünyada ortaya çıkan Covid-19 salgınına 

ilişkin katılımcıların Covid-19 kontrol algıları ve korona virüs kaygı 

düzeyleri ile belli demografik değişkenlerin araştırılarak değişkenler 

arasındaki ilişkiye ve gruplarası farklılaşmalar olup olmadığına dair 

veriler elde edilmiştir.  

Elde edilen verilerin analizi sonucunda katılımcı erkeklerin korona 

virüs kaygısı düzeyinin kadınlardan daha düşük olduğu görülmektedir. 

Literatürde cinsiyete göre korona virüs kaygı düzeyinin farklı 

olmadığı sonucunu elde eden çalışmalar bulunmakla birlikte (örn. 

Zhang ve ark., 2020) aynı zamanda literatürde korona virüs kaygı 

düzeyinin cinsiyete göre farklılaştığı bulgusu bildiren birçok çalışma 

bulunmaktadır (Bandelow, 2015; Çırakoğlu, 2011; Leung, 2004; 

Leung, 2005). Sözü edilen literatürdeki bu çalışmalarda -mevcut 

araştırmanın bulgusuyla benzer biçimde- korona virüs kaygı düzeyinin 

kadınlarda erkeklere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur (örn. 

Bandelow, 2015; Çırakoğlu, 2011; Leung, 2004; Leung, 2005). Kadın 
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katılımcıların korona virüs kaygı düzeyinin erkeklere göre daha fazla 

olması, bir çok toplumda ataerkil yapının etkileri dolayısıyla 

kadınların daha güçsüz oldukları inancına sahip olmaları ile 

ilişkilendirilebilir. Bu sebeple hastalığa yakalanırlarsa daha ağır 

sonuçlarla karşılaşacaklarına inandıkları için korona virüs kaygı 

düzeylerinin daha yüksek bulunduğu düşünülebilmektedir. 

Öte yandan, çalışmada Covid-19 kontrol algısının cinsiyete göre bir 

farklılık göstermediği görülmektedir. Ekiz ve ark. (2020) tarafından 

yapılan çalışmada bu bulgudan farklı biçimde kadınların Covid-19 

kontrol algısı erkeklerin Covid-19 kontrol algısına göre daha yüksek 

bulunmuştur. Cinsiyete göre anlamlı farkın bulunduğu Ekiz ve 

ark.’nın (2020) çalışması incelendiğinde çalışmanın Covid-19 

salgınının başladığı ilk dönemde yapıldığı görülmektedir. Salgının 

ilerleyen dönemlerinde daha geniş çaplı ve daha ölümcül sonuçlar 

vermesinin -birtakım değişkenlerin ilişkilerini değiştirmiş olabileceği- 

kadınlarla erkekler arasında korona virüs kaygı düzeyi açısından olan 

farka dair bulgunun aradan geçen zaman ve değişen koşullar gibi 

çeşitli nedenlerle değişmiş olabileceği düşünülebilir. Gelecek 

çalışmalarla konunun daha ileri araştırılması düşünülebilir. 

Çalışmada yaş ve eğitim durumuna göre korona virüs kaygı düzeyinde 

ve Covid-19 kontrol algısında farklılık olmadığı bulunmuştur. Salgın 

döneminin başlarında Ekiz ve ark.(2020) tarafından yapılan çalışmada 

46-55 yaş bireylerin koruma davranışları düzeyi en yüksek grup 

olarak bulunmuştur. Ayrıca bireylerin eğitim durumları ilköğretim 
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eğitim düzeyinden lisans eğitim düzeyine doğru arttıkça Covid-19 

kontrol algısı oranlarında azalma olduğu görülmüştür.  

Salgının ilerleyen dönemlerinde sadece ileri yaştaki insanların değil 

genç yaştaki insanların da Covid-19 hastalığından dolayı ciddi 

sorunlar yaşadığı hatta genç nüfustan insanların da bu hastalıktan 

dolayı hayatlarını kaybettiği görülmüştür. Bu duruma göre yaş 

açısından Covid-19 kontrol algısında gruplararası farklılığın ortadan 

kalktığı düşünülebilir.  

Kronik hastalığı olma olmama temeline göre korona virüs kaygı 

düzeyi incelendiğinde, kronik hastalığı olan bireylerin kronik hastalığı 

olmayanlara göre korona virüs kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin 

Covid-19 hastalığı sürecini daha zor yaşadığı bilinmektedir. Kronik 

hastalığın yanında Covid-19 hastalığı tanısı olması bağışıklık 

sistemini daha da zayıflatıp ciddi problemlere yol açabilmektedir. Bu 

bilgiler dolayısıyla kronik hastalığı olan bireylerin Covid-19 

hastalığına dair kaygısının daha fazla olması muhtemeldir. Makalenin 

yazılmakta olduğu dönemde literatürde kronik hastalığın varlığına-

yokluğuna bağlı biçimde korona virüs kaygısını inceleyen herhangi bir 

diğer araştırmaya rastlanılmamıştır. 

Katılımcıların Covid-19 kontrol algısı ve korona virüs anksiyetesi 

ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve negatif yönde bir 

ilişki saptanmıştır. Bu bağlamda, Covid-19 kontrol algısından yüksek 

puan alan bireylerin korona virüs anksiyete ölçeğinden düşük puan 

aldıkları -ya da tam tersi- söylenebilmektedir. Elde edilen bu bulgu, 
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Erdoğdu, Koçoğlu ve Sevim’in (2020) yapmış olduğu çalışma 

bulgusunu destekler niteliktedir. Korelasyon ilişkilerine bakıldığında, 

Covid-19 kontrol algısının öz denetimlilik alt boyutuyla anlamlı ve 

negatif yönlü bir ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer yandan 

Korona virüs anksiyetesi ve kişilik özellikleri arasındaki ilişki 

incelendiğinde ise, deneyime açıklık, yumuşak başlılık, dışadönüklük 

ve nörotiklik alt boyutlarıyla arasında istatiktiksel olarak anlamlı ilişki 

bulunmazken, özdenetimlilik alt boyutuyla anlamlı ve pozitif yönlü 

bir ilişki bulunmuştur. Literatür incelendiğinde başka bir kişilik ölçeği 

kullanılarak, Volk ve arkadaşlarının (2020) yaptığı çalışmada benzer 

sonuçlar elde edildiği görülmüştür.  

Sonuç olarak özellikle Covid-19 anksiyete düzeylerinin Covid-19 

kontrol algısı ve özdenetimlilik kişilik özelliği ile ilişkili bulgular 

başta olmak üzere araştırma sonuçlarının literatüre katkısının olacağı, 

bununla birlikte konuya ilişkin gelecek araştırmaların gerekli olduğu 

düşünülmektedir.  
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GİRİŞ  

İlk olarak 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya 

çıkan Covid-19 virüsü kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına almaya 

başlamış ve bu etkinin sonucunda Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

küresel salgın yani “pandemi” ilan edilmiştir. Covid-19 virüsünün 

pandemi olarak ilan edilmesinden sonra özellikle kronik rahatsızlığı 

olan bazı insanların ve belirli yaş üzeri bireylerin yüksek risk altında 

olduğu belirtilmiştir (WHO, 2020). Virüsün çok hızlı yayılması, 

öldürücülüğünün yüksek olması ve ortaya çıktığı tarihlerde herhangi 

mevcut aşı veya etkili ilaç olmaması sebebiyle tüm dünyanın gözü 

Covid-19 ile mücadele yollarına çevrilmiş, her ülkede çeşitli 

kısıtlamalar ve tedbirler alınmaya başlamıştır. Türkiye’de de virüsün 

ortaya çıktığı tarihten çok kısa bir süre sonra Covid-19 üzerine 

çalışmalar başlatılmıştır. 10 Ocak 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı 

bünyesinde “Koronavirüs Bilim Kurulu” oluşturulmuş ve Covid-19’un 

tüm olası etkileri üzerine çalışmalar başlatılmıştır (Yener, 2020). İlk 

vakanın 10 Mart 2020 tarihinde görüldüğü Türkiye’de, yalnızca 

Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kuruluşların verdiği tavsiyelerle 

yetinilmemiş ayrıca yerel otoriteler tarafından halk sağlığının 

korunmasını amaçlayan çeşitli ek tedbir ve önlemler alınmaya 

başlamıştır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020). 

 

Covid-19 sürecinde alınan tedbir, önlem ve çeşitli kısıtlamaların 

yansıması olarak insanların gündelik hayatlarında, davranışlarında ve 

alışkanlıklarında birçok değişiklik zorunlu hale gelmiştir (Kimter, 

2020:576). İlgili süreçte Türkiye’de eğitim, yurtiçi/yurtdışı seyahatler 
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ve dışarı çıkma saatlerindeki sınırlamalar başta olmak üzere insanların 

toplu olarak bir arada olabileceği; kafe, lokanta, kuaför, sinema, 

alışveriş, toplu ibadet ve düğün gibi birçok etkinlik yerel otoriteler 

tarafından askıya alınmış ve hatta iş hayatında bile çeşitli esneklikler, 

devamsızlıklar yaşanmıştır. Karantina dönemlerinin yansımaları başta 

olmak üzere Covid-19 sürecinde insan yaşamının değişmesi 

sonucunda toplumun birçok yönden etkilenmesi ve yine ilgili süreçte 

insanların psikolojilerinde olumsuz değişimler yaşanması 

muhtemeldir (Monaghan, 2020). Literatürde, özellikle karantina 

dönemlerinde yaşananlar başta olmak üzere günlük hayattaki 

değişimin insanların psikolojilerine ve davranışlarına olan olumsuz 

etkilerini ölçen birçok çalışma vardır. Covid-19 döneminde yaşanan 

değişimlerin insanlar üzerindeki etkilerini ölçen çalışmalar 

incelendiğinde; geçmiş dönemlere kıyasla bireylerde daha fazla öfke, 

endişe ve çeşitli korkular (ölüm korkusu, işten atılma korkusu, 

başkalarına bulaştırma korkusu vb.) yaşandığı tespit edilmiştir (Song, 

ve diğerleri, 2020; Issalillah 2021; Majeed ve diğerleri, 2021; Lund ve 

diğerleri). Bununla birlikte karantina dönemlerinin akıl sağlığını 

olumsuz etkilediği, çeşitli uyku problemlerine yol açtığı ve hatta bazı 

insanlarda “koronafobi” denilebilecek çeşitli psikolojik sorunların 

yaşandığı tespit edilmiştir (2020; Pakpour ve Griffiths, 2020; Harper 

ve diğerleri, 2020; Brooks, ve diğerleri, 2020). Türkiye’de yapılan 

çalışmalar da diğer ülkeler için yapılan çalışmalarla genel olarak 

benzerlik göstermekte, Covid-19’un insanlar üzerindeki sosyal ve 

psikolojik etkilerini kanıtlar niteliktedir. Atalan (2020), Durankuş ve 

Aksu (2020), Yıldırım ve Arslan, (2020), Kimter, (2020), Yıldırım ve 
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Solmaz (2020), Aslan ve diğerleri (2020), tarafından yapılan 

çalışmalarda Covid-19 pandemisi süresince insanlarda stres, sağlık 

anksiyetesi, depresyon ve tükenmişlik hissi başta olmak üzere birçok 

psikolojik sorun ve davranış değişimi yaşandığı tespit edilmiştir. 

Ayrıca insanların belirtilen sorunlardan eşit düzeyde etkilenmediğini, 

özellikle kadın bireylerin erkek bireylere göre daha fazla sağlık 

anksiyetesi ve psikolojik sorun yaşadığını, bununla birlikte yaş, eğitim 

düzeyi, medeni durum, gelir düzeyi vb. demografik faktörlere ve hatta 

kişinin mesleğine bağlı olarak yaşanan sorunların farklılık gösterdiğini 

kanıtlayan çalışmalar bulunmaktadır (Aşkın ve diğ., 2019; Çetin ve 

Anuk, 2020; Gencer, 2020; Değirmenci, 2020; Kimter, 2020; Çelebi 

Yazıcı, 2020; Karataş, 2020; Ekiz ve diğ., 2020; Erdoğdu, Koçoğlu, 

ve Sevim, 2020; Sayın ve Bozkurt, 2020). 

 

Covid-19 sürecinde yaşanan karantina dönemleri insanların 

psikolojilerine ve sosyal hayatlarına etki etmekle beraber evde kalma 

süresinin artmasından dolayı insanların boş zamanlarının arttığı 

bilinmektedir. Boş zamanların verilmli olarak geçirilmemesi ve 

insanların bu süreçte çeşitli hobiler veya farklı aktiviteler ile 

uğraşmaması durumunda karantina ve salgın sürecinin olumsuz 

etkileri artabilecektir (Öztürk ve diğerleri, 2020). Bununla birlikte 

Covid-19 sürecinde bireylerin fiziksel aktivite yapıp yapmamalarına 

ve beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak stres düzeyleri değişkenlik 

göstermektedir (Yüce ve Muz, 2020). Ayrıca insanların dini 

eğilimlerinin olması veya pandemi sürecinde bu eğilimlerin artması da 
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sağlık anksiyetesi üzerinde etkili olabilmekte, dini eğilimler arttıkça 

korku ve endişe düzeyleri düşebilmektedir (Gencer, 2020). 

Literatürdeki çalışmalar ışığında bugün hala içinde olduğumuz ve tüm 

dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının, bireylerin yalnızca 

fiziksel sağlıklarını değil, aynı zamanda ruh sağlıklarını ve günlük 

yaşam alışkanlıklarını da etkilediği söylenebilir. Bu etkiler salgını 

atlatan kişinin yaşına, cinsiyetine, eğitim seviyesine ve yaşadığı 

şehre/bölgeye göre farklılık gösterebildiği gibi diğer birçok farklı 

faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sebeple 

bireylerin yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ve toplumların kültürel 

farklılıkları gözetilerek birçok farklı kesime Covid-19’un etkilerine 

yönelik çalışma yapılmasının ve sonuçlar ışığında ilgili yöre veya 

bölgeye yönelik spesifik tespitler yapılarak politikalar önerilmesinin 

gerekli olduğu söylenebilir. 

1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Bu çalışma, Sivas ilinde yaşayan ve Covid-19 hastalığını atlatan 

bireylerin günlük yaşamlarında ve psikolojik sağlıklarında meydana 

gelen değişimlere yönelik bir durum değerlendirmesi yapılmasını 

amaçlamaktadır. Yapılan durum değerlendirmesi sonucunda Covid-

19’un insanlar üzerindeki farklı etkilerinin görülmesi, Sivas ilinde 

yaşayan insanlara yönelik genel bir profil belirlenmesi ve literatüre 

yeni sonuçlar kazandırılması hedeflenmektedir. Literatürde 

Türkiye’nin birçok şehri ve hatta bölgesi için farklı çalışmalar olduğu 

tespit edilmesine rağmen Sivas ilinde yaşayan insanların günlük 

yaşam ve psikolojik sağlıklarındaki değişimleri ele alan bir çalışma 
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tespit edilememiştir. Sivas ili için yapılan bu çalışma belirtilen 

yönleriyle de önem arz etmektedir. 

2. ARAŞTIRMA VERİSİ VE YÖNTEM 

Veriler toplanmadan önce yazar tarafından anket soruları hazırlanmış 

ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen “TÜBİTAK 2204-A 52. LİSE 

ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI” başlıklı 

yarışmaya T.C. Sivas Valiliği’nin “E-92255297-605.01-19807646” 

sayılı araştırma izni ile katılım sağlanmıştır. Belirtilen anket soruları 

ile projeye katılım sağlandığından herhangi bilimsel ölçek 

kullanılmamış olup yazar tarafından bireylerin psikolojisinde ve 

yaşamlarında meydana gelen değişimlerin tespitini 

temellendirebilecek ve durum değerlendirmesine katkı sağlayabilecek 

medya yayınları, makale ve birçok yazılı doküman taranmıştır. 

Bununla birlikte şüpheye dayalı olarak ve uzman kişilerin görüşleri de 

dikkate alınarak anket formu oluşturulmuştur. Elektronik ortama 

aktarılan ve “Google Forms” aracılığıyla katılımcılara sunulan anket 

formunda dördü demografik özelliklere yönelik olmak üzere toplam 

22 soru bulunmaktadır. Toplam 671 katılımcının yanıtladığı anket 

formları, yoğun kısıtlamaların olduğu Ocak 2021 tarihinde 

doldurulmuştur. 

Oluşturulan şüpheye dayalı ölçeğe dair geçerlilik-güvenilirlik 

analizlerinin bulunmaması ve ilgili ölçeğin daha önce tanımlanan bir 

bilimsel ölçek olmaması sebebiyle herhangi istatistiki yöntem 

kullanılmamış, yalnızca betimsel istatistikler yardımıyla durum 

değerlendirmesi yapılmıştır. Durum değerlendirmesinde kullanılan 
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çapraz tablolar IBM SPSS 26 ve grafikler ise Microsoft Excell 

yardımıyla oluşturulmuştur. 

3. BULGULAR 

Sivas ilinde Covid-19 hastalığını geçiren ve Ocak 2021’de araştırmaya 

katılan 671 katılımcının 350’si kadın, 321’i ise erkektir. İlgili 

katılımcıların 431’i (%64) evli ve 240’ı (%36) bekârdır. Katılımcıların 

yaşlarına ve eğitim durumlarına göre dağılımı gösteren grafikler şekil 

1’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1: Katılımcıların Yaş ve Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı 

 

Şekil 1’de katılımcıların yaş guruplarına göre dağılımı incelendiğinde; 

araştırmaya katılım sağlayanların büyük bölümünün (%29) 31-40 yaş 

grubunda olduğu, bununla birlikte en az katılımın (%2) 60 yaş üzeri 

yaş grubunda olduğu görülmektedir. Katılımcıların eğitim seviyelerine 

göre dağılımı incelendiğinde; en yüksek katılımın (%48) lisans/ 

lisansüstü eğitim seviyesine sahip bireyler tarafından sağlandığı, en 

düşük katılımın ise (%6) ortaokul eğitim seviyesine sahip bireyler 

tarafından sağlandığı görülmektedir. 
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Şekil 2: Katılımcıların Aldıkları Önlemlere Yönelik Cevaplarının Dağılımı 

 

Şekil 2’de katılımcıların Sağlık Bakanlığı tarafından tavsiye edilen 

önlemleri alıp almadığına ve hijyen önlemleri ile ilgili aldıkları 

tedbirlere ilişkin verdikleri yanıtlar gösterilmiştir. Görüldüğü üzere 

katılımcıların yaklaşık %77’si tavsiye edilen önlemleri aldıklarını 

düşünürken yaklaşık %74’ü hijyen tedbirlerini artırdığını belirtmiştir. 

Bu durum; Sivas’ta yaşayan bireylerin genel olarak uzmanlar 

tarafından verilen tavsiyelere uyduğunu ve hijyen tedbirlerine önem 

verdiklerini göstermektedir. 

 

 

Şekil 3: Katılımcıların Spor ve Kitap Okuma Faaliyetleri Cevaplarının Dağılımı 
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Şekil 3’te Covid-19’u atlatan bireylerin spor faaliyetlerinde ve kitap 

okuma alışkanlıklarında değişim olup olmadığına ilişkin verdikleri 

yanıtlar gösterilmiştir. Görüldüğü üzere katılımcıların yaklaşık %64’ü 

spor faaliyetlerinde artış olmadığını ve yaklaşık %59’u kitap okuma 

alışkanlıklarında artış olmadığını belirtmiştir. Covid-19 sürecinde 

insanların ev içerisinde daha fazla vakit geçirdiği bilinmesine rağmen 

Sivas ilinde yaşayan bireylerin kitap okuma alışkanlıklarında artış 

olmaması dikkat çekmektedir. Bununla birlikte Covid-19’u atlatan 

katılımcıların küçük bir kısmının spor faaliyetlerinde (%14) ve kitap 

okuma alışkanlıklarında (%23) artış olduğu görülmektedir. Bu durum 

dünyayı birçok olumsuz yönden etkileyen Covid-19 virüsünün bazı 

insanlar üzerinde olumlu değişimlere yol açtığını, spor ve kitap okuma 

alışkanlıklarında olumlu katkı sunduğunu göstermektedir. 

 

Şekil 4: Katılımcıların Yeni Hobiler ve Dini Vecibelerine İlişkin Sorulara Verdikleri 

Yanıtların Dağılımı 

 

Şekil 4’te katılımcıların yeni hobiler edinip edinmediklerine ve dini 

vecibelerinde artış olup olmadıklarına ilişkin verdikleri yanıtlar 

gösterilmektedir. Görüldüğü üzere katılımcıların yaklaşık %65’i yeni 

hobiler edinmediklerini, %56’sı ise dini vecibelerinde artış olmadığını 
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belirtmiştir. Covid-19 döneminde yaşanan karantina dönemlerinde 

insanların boş zamanlarını verimli geçirmelerine yönelik edindikleri 

hobilerin psikolojik sağlık açısından faydalarını kanıtlayan çalışmalar 

göz önüne alındığında Sivas ilinde insanların çoğunun yeni hobiler 

edinmemesinin dezavantajlı bir durum olduğu söylenebilir. 

 

 

Şekil 5: Katılımcıların Teknoloji Kullanımına Yönelik Cevaplarının Dağılımı 

 

Katılımcıların teknoloji kullanımında ve internet alışverişlerinde artış 

olup olmadığına ilişkin verdikleri yanıtlar şekil 5’te gösterilmiştir. 

Grafikte görüldüğü üzere katılımcıların yaklaşık %63’ü teknoloji 

kullanımında artış yaşadıklarını belirtmişlerdir. Teknoloji 

kullanımının yüksek oranda artmasına karşın aynı katılımcılara temel 

ihtiyaçlar dışında internet alışverişlerinde artış olup olmadıkları 

sorulduğunda yalnızca yaklaşık %30’luk kısmının artış yaşadığı 

görülmektedir. Bu durum; katılımcıların Covid-19 sürecinde internet 

alışverişlerinin dışında farklı yönlerden de teknoloji kullanımına 

yöneldiğini göstermektedir. 

 



 
44 Bireyden Topluma Covid-19 Pandemisi ve Multidisipliner Yaklaşımlar 

 

Şekil 6: Katılımcıların Sağlıklı Beslenme Durumları ve Alternatif Tıbba Bakışları 

 

Şekil 6’da katılımcıların Covid-19 sürecinde alternatif tıbba olan ve 

Covid-19’u atlattıktan sonra sağlıklı beslenmeye olan eğilimlerine 

ilişkin sorulara verdikleri yanıtların dağılımı gösterilmiştir. 

Katılımcıların verdikleri yanıtlar incelendiğinde; Covid-19 sürecinde 

ilgili bireylerin yaklaşık %33’ünün alternatif tıbba yöneldiği ve 

yaklaşık %21’inin Covid-19’u atlattıktan sonra sağlıklı beslenme 

yollarını araştırmaya başladığı gözlenmektedir. Bu durum; Covid-19 

döneminde halk sağlığı için getirilen kısıtlamaların ve karantina 

dönemlerinin sonucunda bazı insanların sağlık sorunları üzerinde 

bireysel çözümler aradığını ve daha iyi beslenme üzerine araştırmalar 

yaptıklarını göstermektedir. Tablo 1’de, katılımcıların Covid-19 

sürecinde yaşadığı psikolojik sorunların tespitine yönelik hazırlanan 

sorulara verdikleri yanılar ve ilgili yanıtların cinsiyetlere göre oransal 

dağılımını içeren çapraz tablolar sunulmuştur. 
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Tablo 1: Psikolojik Etkilere Yönelik Soruların Cinsiyetlere Göre Dağılımı 

 Cinsiyet  Her zaman Sık sık Bazen Nadiren Hiçbir zaman 

        

Covid-19 sürecinde 

aile bireyleriyle 

iletişimimde 

yaşadığım 

sıkıntılarda bir artış 

oldu. 

Kadın n 42 38 74 63 133 

 % 12 10,9 21,1 18 38 

Erkek n 21 30 67 76 127 

 % 6,5 9,3 20,9 23,7 39,6 

Toplam n 63 68 141 139 260 

 % 9,4 10,1 21 20,7 38,7 

Covid-19 pandemi 

sürecinde oturduğum 

meskeni değiştirmeyi 

düşündüm. 

Kadın n 30 21 36 25 238 

 % 8,6 6 10,3 7,1 68 

Erkek n 16 17 34 37 217 

 % 5 5,3 10,6 11,5 67,6 

Toplam n 46 38 70 62 455 

 % 6,9 5,7 10,4 9,2 67,8 

Covid-19’a 

yakalandığımda 

öleceğimi düşündüm. 

Kadın n 14 31 88 91 126 

 % 4 8,9 25,1 26 36 

Erkek n 10 16 76 66 153 

 % 3,1 5 23,6 20,6 47,7 

Toplam n 24 47 164 157 279 

 % 3,6 7 24,4 23,4 41,6 

Karantina sürecinde 

dışarı çıkamamak ruh 

halimi olumsuz 

etkiledi. 

Kadın n 130 67 69 29 55 

 % 37,1 19,1 19,7 8,3 15,7 

Erkek n 85 61 66 50 59 

 % 26,5 19 20,6 15,6 18,4 

Toplam n 215 128 135 79 114 

 % 32 19,1 20,1 11,8 17 

Karantina sürecinde 

uyku düzenimde 

değişimler oldu. 

Kadın n 107 122 61 37 23 

 % 30,6 34,9 17,4 10,6 6,6 

Erkek n 89 87 60 53 32 

 % 27,7 27,1 18,7 16,5 10 

Toplam n 196 209 121 90 55 

 % 29,3 31,1 18 13,4 8,2 

Covid-19’a 

yakalandığım zaman 

işimi kaybetme 

kaygısı yaşadım. 

Kadın n 32 12 16 25 265 

 % 9,1 3,4 4,6 7,1 75,7 

Erkek n 15 6 23 28 249 

 % 4,7 1,9 7,2 8,7 77,6 

Toplam n 47 18 39 53 514 

 % 7 2,7 5,8 7,9 76,6 

Covid-19’u 

atlattığımda 

çevremdeki 

insanların bana karşı 

tavırlarında olumsuz 

bir değişim hissettim. 

Kadın n 28 49 103 84 85 

 % 8 14,0 29,4 24 24,3 

Erkek n 33 42 83 82 81 

 % 10,3 13,1 25,9 25,5 25,2 

Toplam n 61 91 186 166 166 

 % 9,1 13,6 27,7 24,7 24,7 

Covid-19’u 

atlattıktan sonra 

duygu durumumda 

ani iniş-çıkışlar oldu. 

Kadın n 69 98 92 52 39 

 % 19,7 28 26,3 14,9 11,1 

Erkek n 29 62 74 68 88 

 % 9 19,3 23,1 21,2 27,4 

Toplam n 98 160 166 120 127 

 % 14,6 23,8 24,7 17,9 18,9 
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Katılımcıların diğer anket sorularına verdiği yanıtların cinsiyetlerine 

göre dağılımları Tablo 1’de verilmiştir. Sivas ilinde yaşayan ve Covid-

19’u atlatan yetişkin bireylerin yöneltilen sorulara verdikleri yanıtların 

cinsiyetlerine göre dağılımları incelendiğinde; kadın katılımcıların 

yaklaşık %22,9’unun, erkek katılımcıların ise yaklaşık %15,8’inin 

Covid-19 sürecinde aile bireyleri ile yaşadığı sorunların arttığını, 

ancak katılımcıların genel olarak %59,4’ünün aile bireyleri ile 

sorunlarının artmadığı gözlenmiştir. Bununla birlikte karantina 

dönemlerinde kadın katılımcıların (%56,2) ruh hallerinin erkek 

katılımcılara (%45,5) göre daha fazla olumsuz yönde etkilendiği ve 

ilgili dönemlerde kadın katılımcılarda (%65,5) yaşanan uyku 

düzenindeki değişimlerin erkek katılımcılara (%54,8) göre daha fazla 

olduğu gözlenmiştir. Benzer şekilde Covid-19’u atlatan kadın 

katılımcıların (%47,7) ruh hallerinde erkek katılımcılara (%28,3) göre 

daha fazla ani iniş çıkışlar olduğu gözlenmiştir. Tabloda görüldüğü 

üzere olumsuz anlam içeren sorulara kadın katılımcıların erkek 

katılımcılara göre daha fazla katıldığı ve Covid-19’un yol açtığı 

olumsuz psikolojiye genel olarak daha fazla maruz kaldıkları 

görülmektedir. Ayrıca Covid-19 sürecinde katılımcıların yaklaşık 

%77’sinin Sivas ilini terk etmeyi düşünmedikleri, yaklaşık %65’inde 

Covid-19’a bağlı gelişebilecek ölüm korkusunun bulunmadığı ve 

yaklaşık %84,5’inin iş kaybı korkusu olmadığı tespit edilmiştir. 

 

Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve etkileri hala devam eden 

Covid-19 süreci; toplum üzerinde başta sağlık olmak üzere psikolojik, 

sosyal, ekonomik ve daha birçok yönden etkisi olan, sonuçları son 



 
 47 

derece karmaşık ve birbirine geçmiş bir süreçtir. Bu çalışma Sivas 

ilinde yaşayan ve Covid-19 hastalığını atlatan bireylerin günlük 

yaşamlarında ve psikolojik sağlıklarında meydana gelen değişimlere 

yönelik bir durum değerlendirmesini amaçlamaktadır. Elde edilen 

bulgulara yönelik genel bir değerlendirme yapıldığında; Sivas ilinde 

yaşayan ve Covid-19’u atlatan bireylerin büyük çoğunluğunun Sağlık 

Bakanlığı tarafından verilen tavsiyelere uyduğu, alınan hijyen 

önlemlerinde önceki dönemlere göre artış olduğu görülmektedir. 

Hijyen tedbirlerinin ve tavsiye edilen önlemlerin ne kadar önemli 

olduğu düşünüldüğünde, ilgili davranışların ilerleyen süreçlerde de 

devamının önemi büyüktür. Bununla birlikte katılımcıların büyük 

bölümünün Covid-19 döneminde yeni hobiler edinmediği ve ilgili 

dönemde sportif faaliyetlerinde artış görülmediği tespit edilmiştir. 

Sportif faaliyetlere ve farklı hobilere bağlı olarak Covid-19 

anksiyetesinin azalabileceği göz önüne alındığında, ilgili faaliyetlerin 

artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasının gerekli olduğu 

söylenebilir. Ayrıca katılımcıların genel olarak teknoloji kullanımının 

artmasına rağmen temel gereksinimler dışında internetten yapılan 

alışverişlerin aynı oranda artmadığı görülmektedir. Bireylerin 

teknoloji kullanımına yönelik ayrı bir çalışma yapılıp teknolojinin 

hangi alanlarında artışlar olduğunun tespitinin gerekli olduğu 

söylenebilir. Buna ek olarak bireylerin yüksek bir bölümün Covid-19 

sürecinde kitap okuma alışkanlığında artış olmadığı görülmektedir. 

Araştırmaya katılan bireylerin çoğunun lisans veya lisansüstü eğitim 

derecesine sahip olduğu düşünüldüğünde kitap okuma alışkanlığında 

artış olmamasının üzerinde düşünülmelidir. Ayrıca bireylerin yaklaşık 
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%33’ünün Covid-19 sürecinde modern tıptan alternatif tıbba yöneldiği 

görülmektedir. Bu durum Sivas ilindeki bireylerin bir kısmının Covid-

19 süreciyle birlikte hastaneye daha az gitmek istemesinden ve 

bireysel tedavi yollarına yönelmesinden kaynaklanabilir. 

 

Katılımcıların psikolojik sağlıklarını ölçmeye yönelik sorulan sorulara 

verilen yanıtlar incelendiğinde; genel olarak kadın katılımcıların erkek 

katılımcılara göre daha fazla olumsuz yönde etkilendiği ve bu sebeple 

özellikle toplumumuzdaki kadınların bu zor zamanlarda ruh sağlığının 

korunmasına yönelik çalışmalar başlatılmasının gerekli olduğu 

söylenebilir. Katılımcıların geneline yönelik yapılan durum 

değerlendirmesine göre; bireylerin karantina dönemlerinde olumsuz 

etkilendiği ve hastalık sonrasında ruh hallerinin olumsuz etkilendiği 

tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların yüksek bir bölümünün Covid-

19 sürecinde uyku problemi yaşadığı, uyku düzenlerinde değişimler 

yaşandığı tespit edilmiştir. Bununla beraber katılımcıların büyük 

çoğunluğunun pandemi döneminde aile bireyleri ile yaşadığı 

sorunlarda artış meydana gelmediği tespit edilmiştir. Covid-19’un 

bireyler üzerinde birçok olumsuz psikolojik soruna yol açtığı göz 

önüne alındığında, ortaya çıkan bu güzel tablonun Sivas ilinin 

gelenek/göreneklerine bağlı güçlü aile yapısına sahip olmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca katılımcıların çoğunun Covid-

19 sürecinden korkulacak düzeyde etkilenmeyip yaşadıkları ili terk 

etmek istemedikleri, ölüm ve iş kaybı korkusunun hemen hemen 

olmadığı görülmüştür. Bu sebeple Sivas ilinde yaşayan bireylerin 

birtakım psikolojik sıkıntılar yaşamalarına rağmen ileri düzey 
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psikolojik sorunlar yaşamadığı ve Covid-19 sürecinin bu ilde yaşayan 

insanlar için çok korkutucu düzeyde olmadığı söylenebilir. 
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GİRİŞ 

 

2019 yılı aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde kendini göstermiş olan 

ve hızlı bir şekilde tüm ülkelere yayılarak bir kâbus haline gelen 

covid-19 küresel olduğunu kanıtlamıştır. Şimdilerde “Dünya Sağlık 

Örgütü” tarafından “ciddi akut solunum sendromu koronavirüs 2” 

olarak adlandırılan covid-19, kim bilir hangi versiyonuyla gelecek 

zamanlarda da insanlığın karşısına çıkacaktır. Hastalığı tedavi etmek 

için henüz bir ilaç bulunamamıştır. Hastalığa yakalanan bireylere 

salgının ilk zamanlarında bir zorunluluk olarak sıtma ilacı olan 

"hidroksiklorokin” verilirken yapılan çalışmalarda koruyucu özelliği 

olmadığından bundan vazgeçilerek yine virüs öldürücü olarak 

değerlendirilen 'Favipiravir' kullanılmaya başlanılmıştır. Bu ilaçlar 

covid-19 için henüz bir ilaç bulunamamış olunmasından 

kaynaklanmaktadır.  

 

Bireyler şifa bulmak amacıyla bitkisel, doğal, organik, gıda 

takviyeleri, vb. ürünleri eskiden beri çeşitli amaçlarla kullanmaktadır. 

Yine aynı zamanda bu tür ciddi ve tedavisi olmayan hastalıklarda da 

bir arayış içerisine girerek bitkisel ürünleri alternatif olarak 

kullanmaya başlayacaklardır. Bu nedenle tüketici bireylerin gıda 

takviyelerini kullanırken kaliteli ve istenilen ürüne ulaşmaları bilinçli 

bir şekilde alma ve kullanmaları onlara doğru sonuca ulaşmaları 

açısından fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir.  
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1.KURUMSAL VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

1.1. Tüketiciler ve Gıda Takviyesi İlişkisi  

 

Pandemi sürecinde insanların beslenme alışkanlıkları ve fiziksel 

aktivitelerinde de değişiklikler olmuş, pandemi öncesinde tüketilen 

yağlı, tuzlu, şekerli gıdaların yerini daha çok sebze, meyve, zeytinyağı 

vb. Akdeniz mutfağı gıdalarının aldığı yapılan araştırmada 

gözlemlenmiştir (Rodrigo Pérez vd., 2021). Ekonomik veya doğal 

sebeplerden kaynaklanan yanlış ve yetersiz beslenmenin doğal bir 

sonucu olarak tüketicilerin gıda takviyelerine olan talebi gün geçtikçe 

artmaktadır. Bireylerce sağlığın korunması veya iyileştirici vb. 

sebeplerle kullanılan gıda takviyelerinin ancak doğru bir şekilde ve 

dozunda kullanılması ile insanlara fayda sağlayabileceği bilinmelidir 

(Doğan vd., 2020; Atalay ve Erge 2018; Özbekler, 2019). 

 

Gıda takviyeleri ile ilgili yapılan araştırmalarda; özellikle yetişkin 

diye tabir ettiğimiz kesimin büyük çoğunluğunun günlük hayattaki 

yoğunluktan kaynaklı stres ve halsizlik, zor ve sıkıntılı yaşam şartları, 

hastalıktan korunmak ya da yakalanmışsa çözüm bulmak veya yetersiz 

beslendiklerini düşünerek ilave besinlere gereksinim duymalarından 

kaynaklı gıda takviyeleri kullandıkları tespit edilmiştir. Yine yapılan 

çalışmalarda gıda takviyelerinin kullanılması sonucunda memnuniyet 

elde edildiği ve hatta gıda takviyelerinin sağlık birimleri ve doktorlar 

tarafından tavsiye edildiği gözlemlenmiştir. Uzmanlar tarafından bu 

ürünlerin toksit madde üretebilme durumları göz önünde 

bulundurulmalı ancak bu ürünlerin bireyler tarafından kullanılmaya 
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devam edildiği gerçeği bilinerek buna göre önlemler alınmalıdır 

(Dickinson vd., 2015; Marimuthu, 2019; Ronis vd., 2019, Er Velioğlu 

ve Coşkun, 2020). 

 

Gün geçtikçe kötüleşen sağlık koşullarında sağlıksız bir hayata doğru 

giden bireylerin bu gidişi tersine çevirmek konusunda gıda 

takviyelerinin önemli bir rolü olabilir. Fakat bireyler tarafından 

kullanılacak olan gıda takviyelerinin ilerleyen dönemlerde olası 

zararlarını önlemek maksadıyla hangi gıda takviyelerinin 

kullanılacağının tespiti ile ürün çeşitliliği ve güvenilirliği önem 

taşımaktadır. Bu nedenle bilgi edinme imkânları kısıtlı olan 

tüketicilerin gıdaların içeriği ve sağlığa faydaları konusunda güvenilir 

kaynaklardan doğru ve bilinçli bir şekilde bilgilendirilmesi gereklidir 

(Jong vd., 2003; Lau vd., 2017). 

 

1.2. Gıda Takviyesi ve Covid-19 İlişkisi  

 

Alyami vd. yapmış oldukları çalışmalarında vatandaşların covid-19 

hakkında orta düzeyde bilgiye sahip olduklarını, halkın önemli bir 

kısmının pandemi döneminde hastalıktan korunmak maksadıyla başta 

C vitamini olmak üzere takviye edici gıdalar kullandıklarını tespit 

etmişlerdir (2020). Gıda takviyelerinin sağlık sektöründe kullanılması 

konularında her ne kadar yetersiz olsa da yapılan bilimsel 

çalışmalarda kardiyovasküler alan ile kanser türü hastalıkların 

ilerlemesini durdurucu veya önleyici faydalarının bulunduğu ile ilgili 

değerlendirmeler bulunmaktadır (Galasso vd., 2019). 
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Fonksiyonel gıdaların yapılarında bileşenlerin önemli etkisinin 

bulunduğu gözlemlenmiştir. Örneğin meyve sebzeler ile baharatlar, 

kakao vb. gıdalarda bulunan aktif bileşenlerin antioksidan, 

flavonoidlerin anti-diyabetik etkilerinin olduğu, inflamatuar ve 

oksidatif stresi değiştirerek düzene girmesini sağlayan, bağışıklık 

sistemini desteklemek suretiyle covid-19 benzeri viral enfeksiyonları 

kontrol ve önlemede faydalı olduğu görülmüştür (Serafini ve Peluso, 

2016; Alkhatib vd., 2019; Alkhatib, 2020). 

 

Jayawardena vd., covid-19 enfeksiyonunda viral hastalıklar açısından 

dengeli beslenmenin bağışıklığın korunmasına yardımcı olabileceği 

varsayımından yola çıkarak, anahtar niteliğinde bulunan PubMed, 

Web of Science ve SciVerse Scopus veri tabanındaki çalışmaları 

incelemişlerdir. Özellikle insanlar üzerinde immünolojik parametreleri 

ölçen, viral ve solunum yolu enfeksiyonları üzerinde kontrollü 

çalışmalar içeren çalışmaları kapsama almışlardır. A ve D vitamini, 

selenyum ve çinko gibi eser elemenler ile bazı nutrasötikler ve 

probiyotiklerin, viral solunum yolu enfeksiyonlarında olumlu 

bağışıklık düzenleyici etkiler gösterdiğine dair klinik sonuçlarını 

gözlemlemişlerdir (2020). Bağışıklık sistemi açısından kötü beslenme 

her zaman enfeksiyonlara zemin hazırlar ve bu anlamda mikro 

besinler ve gıda biyoaktifleri önem arz ettikleri gibi doğal ve adaptif 

bağışıklık durumunda patojenler ile bağışıklık sistemine katkı 

sunabilirler. Beslenme alışkanlıkları ve sağlıklı yaşam tarzının 

Kardiyovasküler ve kanser hastalıkları ile metabolik durumlar 

açısından önleyici ve tedavi edici etkilerinin bulunduğu konusunda 



 
 59 

bilimsel kanıtlara ulaşılmıştır. Covid-19 hastalarına ve etkilenenlerle 

ilgili beslenme durumlarının analizi yapılarak tedaviye ilave olarak 

bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla besin takviyeleri 

verilebilir (Ghoch ve Valerio, 2020; Junaid vd., 2020; Lange ve 

Nakamura, 2020). 

 

Covid-19 enfeksiyonundan korunmak veya iyileşmek için yeterli kanıt 

olmamasına karşın D vitamininin etkileri ile ilgili bazı kanıtlar 

mevcuttur. C ve D vitamini, çinko ve selenyum vb. takviyelerinin 

eksiklik tespit edilen bireylere, viral solunum enfeksiyonu olan veya 

risk grubundakilere verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Flavonoidler gibi polifenolik bileşikler, beta glukanlar, 

polisakkaritlerin bağışıklık tepkisindeki değişiklikler dikkate alınarak 

önerimde bulunulmuştur. Gıda takviyelerinin bağışıklık sisteminin 

işlevini destekleme ve iyileştirebilme rolünün öğrenilmesi tüketicilerin 

ilgisini artıracak, işletmeler ise nutrasötikler ve fonksiyonel gıdalar 

açısından tüketicilerin tutumlarını belirleme ve ihtiyaçlarını 

karşılamaya çalışacaklardır (Galanakis vd., 2020; Ravagnani Coelho 

vd., 2021).Yapılan çalışmalarda, Çinko, C ve D vitamini, zerdeçal, 

sinnamaldehit, probiyotikler, selenyum, kersetin, laktoferrin vb. gıda 

takviyelerinin bağışıklık artırıcı, anti-enflamatuar, antioksidan ve 

antiviral özellikleri hakkında bilimsel kanıtlar bulunmaktadır. Hatta 

bunlardan bazılarının anti-SARS-CoV-2 etkilerine sahip olduğunu ve 

klinik araştırmalara hızlı bir şekilde izlendiğini doğrular niteliktedir 

(Mrityunjaya vd., 2020). Yine Çağla vd. göre klinik çalışmalarda, 

viral hastalıklarda zerdeçal, çinko ve çinko-iyonoforların antiviralde 
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etkili olup kanıtlanmış gıda takviyelerinin kişilere bağışıklık desteği 

ve virüsün hücreye girmesini önlemek amacıyla ilave güç olarak 

kullanılması sağlanabilir (2021). 

 

2.MATERYALLER VE METODOLOJİ 

 

Bu araştırmanın amacı, tüketici tercihlerinin belirlenmesi kapsamında 

covid-19 sürecinde gıda takviyesi kullanım durumlarını, tüketicilerin 

gıda takviyelerine olan inanç durumlarını ve bilinçli kullanım 

düzeylerini gözlemlemektir. Bu araştırma için evren ve örneklem 

olarak Ankara ili Yenimahalle ilçesinde bulunan 27 aktar ile 18 

eczane seçilmiş ve buraya değişik zamanlarda gelen bireylerin 

içerisinden gıda takviyesi kullandığını belirten 904 tüketici seçilmiştir. 

Araştırma için Saldamlı’nın kitabında belirttiği basit tesadüfî 

örnekleme metodu tercih edilmiştir (2016). Örneklem büyüklüğünü 

hesaplamak için “n = N t2 p q / d2 (N-1) + t2 p q” formülü 

kullanılmıştır (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2014). Araştırmada olası en 

büyük örneklemin güvenilirlik düzeyi %95 ve hata payı %5 olması 

doğrultusunda bu formül uygulandığında örneklemdeki olması gerekli 

birey sayısı “n=904 x 1.962 x 0.50 x 0.50 / 0.052x (904-1) + 1.962 x 

0.50 x 0.50 = 270” olarak bulunmuş ve 904 bireyin katılımı ile 

örneklemde gereken birey sayısı elde edilmiştir. Araştırma aktar ve 

eczanelere o dönemde gelen ve gıda takviyesi kullandığını beyan eden 

tüketicilerle sınırlıdır. Veri toplama sürecinde anket metodundan 

faydalanılarak oluşturulan soru ifadelerinin değerlendirilmesi için 3’lü 

likert ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS 26.0 programı ile analiz 

edilmiştir. Tüketicilerin gıda takviyelerine olan inanç durumunu 
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ölçmek için Hurst, Foad, Coleman ve Beedie’nin 2017 yılında 

yaptıkları “Sport Suplement Belief Scale” çalışmaları ile 

geliştirdikleri, Karafil vd. (2019) tarafından “Spor Besin Takviyeleri 

İnanç Ölçeği” olarak Türkçeye uyarlaması ve ölçümlenmesi yapılan 

ölçek kullanılmıştır. Tüketicilerin gıda takviyeleri satın alırken bilinç 

düzey durumlarını ölçümlemek için Sağlam’ın (2010) yılında 

ölçümlediği “Bilinçli Tüketici Düzeyi Ölçeği” kullanılmıştır. 

Araştırmada 2 demografik bilgi soru ifadesi, 4 “Gıda Takviyeleri 

Kullanım Durumu” başlığı altında, 4 “Gıda Takviyeleri İnanç 

Durumu” başlığı altında ve 4 “Bilinçli Tüketici Düzey Durumu başlığı 

altında soru ifadesi kullanılmıştır. Veri yapısının faktör analizi 

yapılmak suretiyle soru ifadelerinin faktör yükleri bulunmuş, anlam 

değeri 0,05 olan ve normal dağılım gösteren bu değişkenlere doğrusal 

ilişkinin tespiti için Pearson korelasyon analizi yapılmış, Cronbach 

Alfa (α) katsayısı kullanılarak anketin güvenilirliği, yapı geçerliliği 

Kaiser-Meyer-Olkin ile Bartlett küresellik testleri ile ölçülmüştür. 
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3.BULGULAR  

Her iki ölçeğe de açımlayıcı faktör analizi yapılarak faktör yükleri 

bulunmuştur. 

 

Tablo 1: Güvenilirlik, Yapı Geçerliliği ve Faktör Yükleri 

 

Değişkenler Maddeler 

Açıklanan 

Varyans 

Payı 

Değeri % 

Faktör 

Yük 

Değeri 

Cronbach 

Alpha 

Değeri 

Kaiser 

Meyer 

Olkin 

test 

değeri  

Bartlett 

Küresellik 

Testi 

Değeri (Ki 

Kare)  

Gıda 

Takviyeleri 

İnanç 

Durumu  

1 

64,144 

0,897 

0,806 0,680 

Ki Kare: 

1920,239  

Serbestlik 

Derecesi: 6  

Anlamlılık: 

,000 

2 0,692 

3 0,671 

4 0,913 

Bilinçli 

Tüketici 

Düzey 

Durumu 

1 

62,205 

0,877 

0,794 0,723 

Ki Kare: 

1233,648  

Serbestlik 

Derecesi: 6  

Anlamlılık: 

,000 

2 0,669 

3 0,783 

4 0,812 

Gıda Takviyeleri İnanç Ölçeğinde açıklanan varyans değeri 64.144 ve 

Bilinçli Tüketici Düzey Ölçeğinde açıklanan varyans değeri 62.205 

olarak tespit edilmiş olup her iki ölçekte tek boyutlu olarak ele 

alınmıştır. Soru ifadelerinin faktör yük değerleri tabloda 

görülmektedir. Yine Gıda Takviyeleri İnanç Ölçeği C. Alfa (α) değeri, 

806 çok iyi derecede güvenilir, Bilinçli Tüketici Düzey Ölçeği C. Alfa 

(α) değeri, 794 oldukça güvenilir çıkmıştır. Bartlett’s küresellik testi 

sonucunda örneklem yeterliliğinin orta düzey, p<0,05; p: ,000 anlamlı 

ve her iki ölçeğin faktör analizine uygun olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 2: Gıda Takviyeleri Kullanım Durumu İstatiksel Algılamaları 

 

  MADDELER CİNS. 1 % 2 % 3 % YAŞ 1 % 2 % 3 % 

G
ıd

a
 T

a
k

v
iy

e
le

r
i 

K
u

ll
a
n

ım
 D

u
r
u

m
u

 

1.Gıda 

takviyesini 

Covıd-19’dan 

önce de 

kullanıyor 

muydunuz? 

Erkek 208 53 11 02 177 45 35 A 203 64 87 27 29 09 

Kadın 409 81 19 03 80 16 36 Ü 409 70 92 16 84 14 

Top. 617 68                       

2.Covid-19 gıda 

takviyesi 

kullanmanız da 

etkili oldu mu? 

Erkek 126 50 30 07 240 61 35 A 169 53 67 21 83 26 

Kadın 256 50 56 11 196 39 36 Ü 326 56 206 35 53 09 

Top. 382 42                       

3.Hangi nedenle 

gıda takviyesi 

kullanıyor 

sunuz? 

Erkek 318 80 68 17 10 03 35 A 219 69 84 26 16 05 

Kadın 289 57 58 11 161 32 36 Ü 401 69 104 18 80 13 

Top. 607 67                       

4.Gıda 

takviyeleri ile 

ilgili yeterli 

bilgiye sahip 

misiniz? 

Erkek 225 57 5 01 166 42 35 A 209 66 77 24 33 10 

Kadın 283 56 87 17 138 27 36 Ü 419 72 65 11 101 17 

Top. 508 56                       

 

Not: “1” Evet, “2” Kararsızım, “3” Hayır karşılığıdır. Ancak gıda takviyeleri 3’üncü 

soru ifadesinde “1” Bağışıklık Sistemi ve Sağlığım, “2” Kilo Kontrolü ve Enerji, “3” 

Besinlerin Yetersizliği cevabına karşılık gelmektedir. 

 

Gıda takviyeleri kullanım durumu bölümünde, tüketicilerin “Gıda 

takviyesini Covıd-19’dan önce de kullanıyor muydunuz?” ifadesine 

verdiği cevabın %68,3’ünün, “Covid-19 gıda takviyesi kullanmanız da 

etkili oldu mu?” ifadesine verdiği cevabın %42,3’ünün, “Hangi 

nedenle gıda takviyesi kullanıyorsunuz?” ifadesine verdiği cevabın 

%67,1’inin ve “Gıda takviyeleri ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

misiniz?” ifadesine verdiği cevabın %56,2’sinin olumlu olduğu tespit 

edilmiştir. Cinsiyet ve gıda takviyeleri kullanım durumu ilişkisi 

incelendiğinde; kadınların erkeklere göre covid-19’dan öncede daha 

fazla gıda takviyesi kullandığı ve covid-19 sürecinde etkili olduğunu 
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beyan ettikleri görülmüştür. Erkeklerin çoğunluğu bağışıklık sistemi 

ve sağlığı için kullanırken kadınların çoğunluğu besin yetersizliği 

nedeniyle kullanmıştır. Her iki grupta aynı oranda gıda takviyeleri 

hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını söylemişlerdir. Yaş ve gıda 

takviyeleri kullanım durumu ilişkisi incelendiğinde; 35 yaş altı ve 36 

yaş üstünün covid-19’dan önce gıda takviyesi kullanmaları eşit 

seviyede çıkmıştır. Covid-19 sürecinde gıda takviyesi kullanmak etkili 

oldu ve gıda takviyeleri hakkında yeterli bilgiye sahip olma 

faktöründe 35 yaş altının, bağışıklık sistemi ve sağlığım için 

kullanıyorum faktöründe 36 yaş üstünün oranı yüksek çıkmıştır.  

 

Tablo 3: Gıda Takviyeleri İnanç Durumu İstatiksel Algılamaları 

 
  MADDELER CİNS. 1 % 2 % 3 % YAŞ 1 % 2 % 3 % 

G
ıd

a
 T

a
k

v
iy

e
le

r
i 

İn
a
n

ç
 D

u
r
u

m
u

 

1.Gıda 

takviyeleri 

sağlığım için 

faydalıdır. 

Erkek 247 62 110 28 39 10 35 A 203 64 87 27 29 09 

Kadın 365 72 69 14 74 14 36 Ü 409 70 92 16 84 14 

Top. 612 68                       

2.Gıda 

takviyelerinin 

kullanımı 

bağışıklığımı ve 

performansımı 

artırır. 

Erkek 212 54 76 19 108 27 35 A 169 53 67 21 83 26 

Kadın 283 56 197 39 28 05 36 Ü 326 56 206 35 53 09 

Top. 495 55                       

3.Kaliteli bir 

yaşam için gıda 

takviyesi almam 

gereklidir. 

Erkek 244 62 131 33 21 05 35 A 219 69 84 26 16 05 

Kadın 376 74 57 11 75 15 36 Ü 401 69 104 18 80 13 

Top. 620 69                       

4.Gıda takviyesi 

kullandığımda 

gün boyu 

kendimi 

güvende 

hissederim. 

Erkek 259 65 95 24 42 11 35 A 209 66 77 24 33 10 

Kadın 369 73 47 09 92 18 36 Ü 419 72 65 11 101 17 

Top. 628 69                       
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Gıda takviyeleri inanç durumu bölümünde; tüketicilerin “Gıda 

takviyeleri sağlığım için faydalıdır” ifadesine verdiği cevabın 

%67,7’sinin, “Gıda takviyelerinin kullanımı bağışıklığımı ve 

performansımı artırır” ifadesine verdiği cevabın %54,8’sinin, “Kaliteli 

bir yaşam için gıda takviyesi almam gereklidir” ifadesine verdiği 

cevabın %68,6’sının ve “Gıda takviyesi kullandığımda gün boyu 

kendimi güvende hissederim” ifadesine verdiği cevabın %69,5’inin 

olumlu olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet ve gıda takviyeleri inanç 

durumu ilişkisi incelendiğinde; iki grupta da bağışıklığımı ve 

performansımı artırır faktörü yaklaşık eşit olmasına rağmen diğer 

faktörlerde kadınların olumlu cevabının erkeklere göre daha fazla 

olduğu söylenebilir. Yaş ve gıda takviyeleri inanç durumu ilişkisi 

incelendiğinde; sağlığım için faydalıdır ve gün boyu kendimi güvende 

hissederim faktörlerinde 36 yaş üstünün yüzdelik dilimde yüksek 

seviyede diğer iki faktörde ise yaklaşık eşit seviyede olduğu 

görülmüştür.  

Tablo 4: Bilinçli Tüketici Düzey Durumu İstatiksel Algılamaları 

 
  MADDELER CİNS. 1 % 2 % 3 % YAŞ 1 % 2 % 3 % 

B
il

in
ç
li

 T
ü

k
e
ti

ci
 D

ü
z
e
y
 D

u
r
u

m
u

 

1.Gıda takviyeleri 

kullanımında kaliteye 

önem veririm. 

Erkek 282 71 16 04 98 25 35 A 215 67 11 04 93 29 

Kadın 260 51 12 03 236 46 36 Ü 327 56 17 03 241 41 

Top. 542 60                       

2.Gıda takviyeleri 

kullanımında markalı 

ürünleri tercih 

ederim. 

Erkek 261 66 11 03 124 31 35 A 149 47 13 04 157 49 

Kadın 144 28 17 04 347 68 36 Ü 256 44 15 02 314 54 

Top. 405 45                       

3.Gıda takviyeleri 

alımında güvenilir 

firma tercih ederim. 

Erkek 177 45 4 01 215 54 35 A 169 53 8 02 142 45 

Kadın 176 35 18 03 314 62 36 Ü 184 31 14 03 387 66 

Top. 353 39                       

4.Gıda takviyeleri 

alımında ambalaja 

önem veririm. 

Erkek 188 47 9 03 199 50 35 A 169 53 26 08 124 39 

Kadın 219 43 23 05 266 52 36 Ü 238 41 6 01 341 58 

Top. 407 45                       
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Bilinçli tüketici düzey durumu bölümünde; tüketicilerin “Gıda 

takviyeleri kullanımında kaliteye önem veririm” ifadesine verdiği 

cevabın %60’ının, “Gıda takviyeleri kullanımında markalı ürünleri 

tercih ederim” ifadesine verdiği cevabın %44,8’inin, “Gıda takviyeleri 

alımında güvenilir firma tercih ederim” ifadesine verdiği cevabın 

%39,1’inin ve “Gıda takviyeleri alımında ambalaja önem veririm” 

ifadesine verdiği cevabın %45,1’inin olumlu olduğu tespit edilmiştir. 

Cinsiyet ve bilinçli tüketici düzey durumu ilişkisi incelendiğinde; 

erkeklerin kadınlara göre tüm faktörlerde oranının olumlu düzeyde 

olduğu görülmektedir. Yaş ve bilinçli tüketici düzey durumu ilişkisi 

incelendiğinde; neredeyse tüm bilinçli tüketici düzey durumu 

faktörlerinde 35 altı grubun yüksek seviyede olduğu görülmüştür.  

4.TARTIŞMA  

Covid-19 sonrasında gıda takviyeleri kullanımında artış meydana 

gelmesi ve bu artışta covid-19’un etkisinin olduğunu söylemeleri gıda 

takviyelerini kullanılması yönünde önemli bir veridir. Tüketicilerin 

büyük bir kısmının bağışıklık sistemi ve sağlığı için gıda takviyelerini 

kullandıklarını beyan etmeleri bunu destekler mahiyettedir. 

Tüketicilerin büyük kısmının sağlık için faydalı ve kaliteli bir yaşam 

için gerekli olduğunu söylemeleri, kullanım sonrası kendini güvende 

hissetmeleri, bağışıklık sistemi ve performansı artırdığını söylemeleri 

de gıda takviyelerine olan inancın iyi seviyede olduğunu 

göstermektedir. Kaliteli gıda takviyesi almak isteyenlerin çoğunlukta 

olduğu görülmüştür. Ancak markalı ürünler ile güvenilir firma tercih 

etme ve ambalaja önem verme oranının buna nispeten az olması 
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bunun nedenlerini düşündürmektedir. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. 

Örneğin ürünleri eczaneden alan tüketicilerin eczacıya, aktardan alan 

tüketicilerin aktara güven duymaları sonucunda veya tüketicilerin 

ekonomik açıdan düşük gelir seviyesi oranında satın alma işlemi 

nedeniyle gerçekleşmiş olabilir.  

Kadınların erkeklere göre daha fazla oranda gıda takviyelerinin covid-

19 sürecinde etkili olduğunu söylemeleri, onların daha fazla gıda 

takviyeleri kullanmaları ve buna inanmalarıyla doğru orantılı 

olduğunu göstermektedir. Gıda takviyeleri inanç durumu 

incelendiğinde kadınların erkeklere göre daha fazla oranda inanç 

seviyelerinin yüksek olduğu görülecektir. Tüketicilerin inanç 

durumlarının iyi seviyede olması onların ürün kullanma 

devamlılıklarını artıracaktır. Erkeklerin kadınlara nispeten kaliteye, 

markaya, güvenilir firmaya ve ambalaja önem vermiş olmaları ise 

ürün satın alırken daha hassas davranmaları veya onların şüpheci ve 

araştırmacı yapılarından kaynaklamış olabilir. Yine 35 yaş altı grubun 

36 yaş üstüne göre covid-19 sürecinde gıda takviyelerinin etkili 

olduğunu söylediği ancak gıda takviyelerini bağışıklık sistemi ve 

sağlığı için kullananlarda durumun tersi sonuç çıktığı görülmüştür. 

Elbette bunun çeşitli sebepleri olabilir. Örneğin 35 yaş altı covid-19 

sürecinde gıda takviyelerinin etkili olduğunu söylemesine rağmen 

gençliğine güvenerek daha az kullanım ve satın alma 

gerçekleştirebilecekleri, 36 yaş üstünün ise etkinin az olduğunu 

söylemesine rağmen ilerleyen yaşının etkisiyle riski göze alamaması 

buna neden olmuş olabilir. İnanç durumu incelenmesi sonucunda, 36 

yaş üstünün 35 yaş altı gruba göre gıda takviyelerinin sağlıkları için 
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faydalı olduğu ve gün boyu kendilerini güvende hissettikleri oranının 

daha yüksek çıkması buna bir destek mahiyetinde olmaktadır.  

SONUÇ  

Gıda takviyeleri kullanan tüketicilerin sayısında covid-19 sürecinde 

artış meydana gelmesi, covid-19’la mücadele kapsamında gıda 

takviyelerinin etkili olduğunu söylemeleri, büyük bir kısmının sağlığa 

faydalı ve kaliteli bir yaşam için gıda takviyesinin gerekli olduğunu, 

bu ürünleri kullandıklarında kendilerini güvende hissettiklerini 

söylemeleri, özellikle bağışıklık sistemini destekleyen ve vücut 

direncini artıran gıda takviyelerinin bu süreçte kullanılmasının önemi 

hakkında bize değerli veriler sunmaktadır. Tüketicilerin büyük bir 

kısmının gıda takviyeleri alırken kaliteye önem vermesi, yine önemli 

bir bölümünün marka, firma güvenilirliği ve ambalaja önem vermesi 

tüketici bilinç düzeyinin iyi seviyede olduğunu, yeterli bilgiye kısmen 

de olsa sahip olduklarını göstermekte olup bu onların kendilerine 

lazım olan asıl ürüne doğru bir şekilde ulaşmalarında yardımcı 

olabilecektir. Cinsiyet açısından değerlendirildiğinde, kadınların 

erkeklere göre covid-19 kapsamında gıda takviyelerinin etkili 

olduğunu düşünmeleri, gıda takviyelerine olan inanç düzeylerinin 

daha yüksek çıkması onların bunun doğru orantılı olarak daha fazla 

gıda takviyeleri kullandıkları gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Yaş 

açısından değerlendirildiğinde ise 35 yaş altının 36 yaş üstüne göre 

covid-19 kapsamında gıda takviyelerinin etkili olduğunu 

düşünmelerine karşı 36 yaş üstünün gıda takviyelerine olan inanç 
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düzeylerinin ters orantılı olarak daha yüksek çıkmasına karşı her iki 

grubunda aynı oranda gıda takviyeleri kullandıkları görülmektedir.  

Covid-19 sürecinde tüketicilerin inanç ve tüketim düzeyleri ile doğru 

orantılı olarak gıda takviyeleri kullanımında artış olduğu, gıda 

takviyelerinin satın alınması ve kullanılmasının kaçınılmaz bir gerçek 

olduğu günümüzde, tüketicilerin doğru bilgi, doğru ürün, doğru firma 

vb. bilgilere ulaşmalarında özellikle yetkili makamlar tarafından 

bilgilendirme ve bilinçlendirme yapılması önerilmektedir.   
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GİRİŞ  

Örgütlerin çevresel koşullarında gerçekleşen değişmeler örgütlerin 

organizasyonel yapı ve işleyişlerini de etkilemektedir. Çevrelerindeki 

değişikliklere kayıtsız kalan, örgütsel yapılarını ve işleyişlerini ortaya 

çıkan yeni durumların gerekleriyle uyumlu hâle getiremeyen örgütler 

çözülüp yok olabilecektir (Koçel, 2020; Peker, 1995; Albayrak, 2021; 

(İlhan, 2020).  

2019 yılının sonlarında Wuhan’dan yayılmaya başlayan salgının 

küresel düzeye ulaşması nedeniyle 2020 yılının ilk çeyreğinde Dünya 

Sağlık Örgütü söz konusu salgını pandemi olarak ilan etmiştir 

(Querioz vd. 2020).  

Covid-19 pandemisiyle birlikte değişen yeni yaşam koşulları örgütler 

için yeni çevresel faktörleri beraberinde getirmiştir. Bu süreçte 

çalışma hayatında ve sosyal hayatta meydana gelen beklenmedik, hızlı 

ve öngörülemeyen mücbir olarak nitelenebilecek gelişmeler örgütlerde 

yeni organizasyonel durumların ortaya çıkmasına sebep olmuştur 

(Kuruşcu, 2021).  

Yaşanan Covid-19 pandemisi sürecinde faaliyet gösteren örgütlerin 

özellikle insan kaynakları yönetimi (İKY) açısından; iş görme 

süreçlerini, faaliyetlerini ve teknolojik alt yapı gerekliliklerini gözden 

geçirmek zorunda kaldıkları görülmektedir.  

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 küresel pandemisi ile 

birlikte, halk sağlığını korumak için uygulanan karantina süreçleri 

dünya genelinde uygulanmaya başlamıştır. Bu pandemiden etkilenen 
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örgütler faaliyetlerini sürdürebilmek için uzaktan çalışma ya da esnek 

çalışma metotlarına süratli geçişler yapmaktadır (Çetinel, 2021). 

Nagel (2020) de araştırmasında; Covid-19 pandemisinden dolayı 

örgütlerin dijital dönüşümünün hızlandığından, geleneksel iş 

aşamalarının azaldığından ve dijitalleşmenin arttığından söz ederek 

uzaktan çalışma uygulamalarının yaygınlaştığını belirtmektedir. 

Çalışanların gelecekte geleneksel işlerden daha fazla sanal iş ağlarının 

ve dijital çalışmanın etkin rol oynayacağına inandıklarını 

belirtmektedir.  

Dolayısıyla söz konusu pandemi sürecinin örgütler üzerindeki en 

belirgin yansımalarının İKY alanında görüldüğünü söylemek 

mümkündür. Yeni bir çalışma konseptini ortaya çıkaran söz konusu 

İKY yansımalarına; uzaktan çalışmak için teknolojik sistem 

gereksinimi, bu teknolojik sistemler için yönetici personel 

gereksinimi, gerekli teknolojik alt yapıyı kuran ve işleten teknik 

personel gereksinimi ve uzaktan çalışma sistemini kullanarak örgütün 

faaliyetlerini gerçekleştirebilecek eğitimli personel gereksinimi örnek 

verilebilir (İlhan, 2020). Covid-19 pandemisinin etkilediği örgütler 

İKY açısından değerlendirildiğinde, aynı çalışma ortamında bulunma 

zorunluluğunun olmadığı ya da asgari düzeyde olduğu işler açısından 

kapsamlı bir örgütsel değişim kaçınılmazdır (Çelebi, 2020). 
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR İNCELEMESİ 

1.1. Örgütsel Değişim 

 

Bouman ve diğerlerine göre (2021) Covid-19 pandemisine verilen ilk 

tepkiler köklü dönüştürücü değişimin mümkün olduğu ve birçok kişi 

tarafından kabul edilebilir olduğu yönündedir. Covid-19 sürecinde 

örgütler; âni, zamana yayılmış, proaktif ve reaktif, aktif ve pasif 

plansız, makro ve devrim niteliğinde değişim göstermişlerdir (İlhan, 

2020). Carnall’a göre (1986) örgütsel değişim; örgütün, yapısı, 

hedefleri, teknolojisi veya işlerinde değişiklik yapmak için yaptığı 

girişim veya girişimler olarak tanımlamaktadır. Sabuncuoğlu ve Tüz 

(1998) ise örgütsel değişimi, örgütlerin yapı olarak bulundukları 

çevreye uyarlanmaları olarak tanımlamaktadır. Örgütsel değişime 

neden olan faktörler, her örgütün kendi dinamiklerine göre farklılık 

göstermekle birlikte, içsel ve dışsal faktörler olarak iki farklı grupta 

incelenebilir. Örgütsel değişime neden olan içsel faktörler şunlardır 

(Açıkgöz, 2014; Çiçeklioğlu, 2020); 

•  Örgütün büyümesi, 

•  Performansta düşme ya da gerileme, 

•  Üst düzey yöneticilerin değişmesi, 

•  Stratejik amaç ya da yönelimlerde değişiklik, 

•  Personellerin nitelikleri, 

•  Personel beklentileri, 

•  İşgücü devir hızının artışı, 

•  Personellerin motivasyon düşüklüğü, 
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•  Bütçedeki artış ya da azalış 

•  Şirket evlilikleri, 

• Alternatif çalışma metotları, 

• Değişime karşı tavırlar. 
 

Örgütsel değişime neden olabilecek dışsal nedenleri şu şekilde saymak 

mümkündür (Seren, 2005; Düren, 2002); 
 

• Globalleşme, 

• Enformasyon teknolojilerinin hızlanması,  

• Kalite anlayışındaki gelişmeler,  

• Etkinlik ve verimlilik anlayışındaki değişim,  

• Küresel hâkimiyet,  

• Dikkate alınması gereken eko-politik faktörlerin artışı,  

• Bilgi sıçraması,  

• Dönemsel olarak tüm faktörlerdeki belirsizliklerin artması,  

• Her türlü kaynak artışı,  

• Sosyo-kültürel bilinçlenme,  

• Ekolojik açıdan bilinçlenmedir. 
 

Yukarı yer alan bilgiler doğrultusunda, Covid-19 ve benzer 

pandemilerin örgüt yapılarında değişimlere neden olan dışsal/çevresel 

faktörlerden olduğunu söylemek mümkündür (Gürcüoğlu, 2021). 
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1.2. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Elektronik-İnsan 

Kaynakları Yönetimi Kavramları 

İKY ve E-İKY Covid-19 pandemi sürecinde yönetim süreçlerinin 

koordinasyonundaki merkezi rolü nedeniyle sürecin etkin 

yönetilebilmesinde ve insan kaynağının planlanmasında her 

zamankinden daha fazla önem kazanmıştır (İlhan, 2020).  

İKY, işletmenin kurumsal hedeflerine başarıyla ulaşmasını yetenek, 

işgücü, performans, planlama, politikalar ve uygulamalar ile sağlayan 

stratejik önemi hâiz ve süreklilik arz eden yönetsel bir süreçtir 

(Huselid vd. 1997). İKY örgütsel hedefleri tespit edebilir, 

değiştirebilir ve örgütteki bireylerin davranışlarını direkt etkileyebilir 

(Lendzion, 2015). 

E-İKY; örgütün web tabanlı teknolojiyi kullanması ve uygulaması 

sayesinde insan kaynakları stratejilerini, politikalarını ve diğer 

süreçlerini yönetebilme faaliyetleridir (Dülek, 2018). Voermans ve 

Veldhoven’a göre (2007) E-İKY; örgütteki İKY fonksiyonlarının 

İnternet teknolojisi kullanılarak yönetimsel olarak desteklenmesidir. 

Söz konusu E-İKY yönetim fonksiyonlarını şu şekilde 

maddeleştirmek mümkündür (Doğan, 2011);  

• Elektronik insan kaynakları planlama, 

• Elektronik işe alım, 

• Elektronik öğrenme, 

• Elektronik performans yönetimi, 

• Elektronik kariyer yönetimi, 

• Elektronik iş değerlendirme, 
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• Elektronik ücretleme, 

• Elektronik endüstri ilişkileri, 

• Elektronik işçi sağlığı ve iş güvenliğidir. 

 

Küresel çapta gelişen bu tür pandemiler sadece yaşandığı dönemi 

etkilemekle kalmayıp, örgütler üzerinde uzun dönemde kalıcı 

değişimlere sebep olabilmektedir (Türkmen ve Özsarı, 2020). Uzaktan 

çalışma uygulamasının birçok avantaj sağlaması nedeniyle işletmeler 

tarafından pandemi sonrasında da tercih edilebileceği düşünülmektedir 

(Serinikli, 2020). Akbaş Tuna ve Çelen de (2020) araştırmalarında 

Covid-19 pandemi döneminde hayata geçirilen örgütsel uygulamaların 

normalleşme sürecinde de devam edeceği çıkarımında bulunmaktadır. 

Dolayısıyla Covid-19 pandemisinin, uzaktan çalışma uygulamaları 

başta olmak üzere, diğer İKY uygulamaları yönünden örgütsel 

yapılarda ve işleyişlerde kısa ve uzun dönemde köklü ve kalıcı çok 

sayıda değişikliğe neden olacağı düşünülmektedir.  

1.3. Uzaktan Çalışma Uygulaması  

Yaşanan Covid-19 pandemi süreci örgütleri pek çok konuda etkilediği 

gibi İKY yönünden de etkilemiştir. Söz konusu etkilerin İKY 

açısından örgütsel çalışma yaşamına getirdiği en önemli değişiklik 

esnek çalışma ve özellikle de uzaktan çalışma uygulamalarıdır.  

Uzaktan Çalışma, evden çalışmayla karıştırılmaması gereken bir 

uygulamadır, her ne kadar benzer gibi görünseler de iş görenler 

açısından çok farklıdırlar (Bilginoğlu, 2021). 
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Bir tür E-İKY uygulaması olan Uzaktan Çalışma Uygulaması; bilişim 

teknolojilerinin kullanılmasıyla işin tamamının ya da bir kısmının 

uzaktan yürütülmesidir (Erdem, 2004). Uzaktan Çalışma 

uygulamalarından her ne kadar 1990’ların başından beri geleceğin 

çalışma yöntemi olarak bahsedilse de Covid-19 pandemisinin ortaya 

çıkışına kadar işletmelerin tamamı tarafından benimsenmediği için 

çalışma hayatında hızlı bir yayılma olmamıştır (Serinikli, 2020).  

Tarihsel gelişimi dikkate alındığında Uzaktan Çalışma Uygulaması, 

Covid-19 pandemisi nedeniyle ortaya çıkan bir kavram değildir. 

Ancak Covid-19 pandemisinin, önceden istisna görülen Uzaktan 

Çalışma Uygulamasını norm haline getirdiği söylenebilir (Bilginoğlu, 

2021).  

Özel sektörde yaygın olmasa da kısmen uygulanan Uzaktan Çalışma 

Uygulaması 2011 yılına kadar kamu sektöründe uygulanamamaktaydı. 

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 100. maddesine 

eklenen fıkradaki “Bütün memurların gerçekleştirdikleri hizmetlerin 

niteliklerine göre çalışma saat ve süreleriyle görev yerlerine bağlı 

olmadan çalışabilmelerinin imkân dâhilinde olduğu” ifadesiyle 

Uzaktan Çalışmanın önü kamu sektöründe de yasal olarak açılmıştır 

(Taner ve Avşar Negiz, 2018). 

Türkiye’de Covid-19 vakasının görüldüğü 2020 Mart’ından itibaren 

işletmeler ve çalışanlar için daha güvenli çalışma ortamının 

oluşturulması ve çalışma sürdürülebilirliğin sağlanması için gereken 

önlemler alınmaktadır (Hasanhanoğlu, 2020: 19). Bu bağlamda,  
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Covid-19 salgınının Uzaktan Çalışma Uygulamaların yaygınlaşmasını 

hızlandırdığını söylemek mümkündür (ILO, 2020).  

Aydın Göktepe (2020) kamu üniversitelerinde çalışan akademisyenler 

hakkında yaptığı, uzaktan çalışma modeline ilişkin algıları test ettiği 

araştırmasında; katılımcıların çoğunun uzaktan çalışma ile ilgili 

gerekli teknoloji bilgisine ve kullanma becerisine sahip olduklarından, 

zamanı daha verimli yönettiklerinden, evdeki çalışma ortamının 

işyerine göre daha verimli olduğundan, rol çatışmasına yönelik 

algılarının olumlu olduğundan ve uzaktan çalışmanın ailevi rollere 

olumlu katkı sağladığından söz etmektedir. Çıkan sonuçlara göre, 

genel olarak katılımcılar uzaktan çalışma modelini olumlu olarak 

algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum, eğitimin uzaktan 

çalışmaya uygun olmasıyla açıklanabilir. 

Akademisyenler üzerinde yapılan başka bir araştırma sonucunda; 

katılımcıların çoğunluğunun ders verme etkinliğinin bölüme göre 

farklılık göstereceğini düşündüklerinden, katılımcıların yarısının 

motivasyon problemi yaşadıklarından, katılımcıların neredeyse 

hepsinin uygulamalı derslerde eğitimin eksik olduğunu 

düşündüklerinden, katılımcılarının çoğunun ders vermekten memnun 

olmadıklarından ve ders vermenin devam etmesini istemediklerinden 

söz edilmektedir (Sayan, 2020). 

Akbaş Tuna ve Türkmendağ (2020) uzaktan çalışmayla ilgili 

yaptıkları araştırmalarında; uzaktan çalışmanın çalışma ortamını 

değiştirdiği, çalışma ortamının disiplininin bozulduğu, iş yükünün 

arttığı, çocuklu katılımcıların toplantılarda sorun yaşadıkları, çalışma 
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sürelerinin esnediği ve uzadığı, motivasyonların düştüğü, maddi 

tasarruf yapılabildiği, ailelere daha fazla zaman ayrılabildiği, daha 

özerk çalışıldığından verimliliklerin ve yaratıcılıkların arttığı, zaman 

tasarrufu sağlandığı, daha sağlıklı ve esnek bir çalışma ortamı 

oluştuğu bulgularından söz etmektedir. Serinikli (2020) çalışmasında; 

teknolojik gelişmelerle beraber uzaktan çalışma modelinin gelecekte 

daha fazla tercih edileceğinden ve uzaktan çalışma uygulamasının 

Covid-19 pandemisinin yayılmasını önlemek için oldukça etkili bir 

uygulama olduğundan bahsetmektedir.  

Tablo 1: Uzaktan Çalışmanın Avantajları ve Dezavantajları 
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• Çalışanlar, iş ortamında olmadıklarından iş ortamının oluşturduğu iş 

stresinden etkilenmeyeceklerdir. 

• Çalışanların kişisel, ideolojik vb. unsurlar nedeniyle dışlanmaya ya da 

mobbing gibi etik dışı davranışlara maruz kalması önlenebilir. 

• Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği noktasında (yeterli tedbirler 

alınmamışsa) daha güvenli bir durum arz edebilir. 

• İşi acele ile özensiz sonlandırma gibi davranışları sonlandırabilir. 

• Etik dışı olan ayrımcılığı (kadın, özürlü vb.) ortadan kaldırır. 

• İşe geç kalma, devamsızlık vb. durumlar ortadan kalkar. 

• Haksız yere işten çıkarılmaların önüne geçilebilir. 

• İşyerindeki araç ve gereçlerin özel amaçlarla kullanımı önlenmiş olur. 

• Trafik yükü ve hava kirliliği azalabilir ve yakıt tasarrufu sağlanabilir. 

• Güncel harcamalardan ve zamandan tasarruf sağlar. 

• Aileyle daha fazla ilgilenebilme olanağı sağlar. 

• Daha sağlıklı beslenme olanağı sağlar. 

• Uykusuzluğun dezavantajlarını giderme olanağı sağlar.  

• Dünyanın her yerinden en iyi profesyonellerle çalışma olanağı sağlar. 

• Kurumu başka türlü tercih etmeyecek nitelikli işgücünü çekmek. 

• Toplantı gibi idari yüklerden kurtulup sonuca odaklanmayı sağlar. 

• Ofis maliyetlerini düşürür ve ofis politikaları ile çatışmaları azaltır. 

• Kendini profesyonelce geliştirmek isteyenlere imkân sağlayarak onları 

mutlu edecek esnek çalışma çözümleri sunar. 

• Ülkelerdeki coğrafi tabakalaşmayı tersine çevirebilir.  
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 Kaynak: Kavi ve Koçak’ın (2010) ve Bilginoğlu‘nun (2021) makalelerinden    

                      yararlanılarak yazar tarafından hazırlanmıştır. 

 

SONUÇ  

Farklı kültür yapılarının aynı olaylara farklı tepkiler vermesi 

literatürde genişçe yer alan bir konudur. Uzaktan Çalışma 

Uygulamasının Covid-19 pandemi sürecinden önce Türkiye gibi 

(toplulukçu, belirsizlikten kaçınan ve yüksek çerçeveli [Hofstede, 

1980; Hofstede, 2011]) kültürel özelliklere sahip toplumlarda, ABD 

ve AB’deki hızda yayılmamasının kültürel özelliklerle 

açıklanabileceği düşünülmektedir. 

Örgütler açısından dışsal faktör olarak hızlı ve öngörülemez bir tarzda 

ortaya çıkan Covid-19 pandemisi; mesafe, hijyen ve karantina gibi 

alınması zorunlu olan tedbirlerin oluşturduğu bir zeminde, mekân 

birliği olmaksızın çalışma sürdürülebilirliğini sağlayacak olanakları 

zorunluluk noktasına taşımıştır. Bazı araştırmalarda Covid-19 
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• Bilgi teknolojileri mahremiyet için bir tehdit oluşturmaktadır. 

• Lisanssız yazılımlar etik olmayan bir uygulamaya neden olmaktadır. 

• İşverenler, düşük ücret vermek gibi etik dışı davranabilirler. 

• İşyerine olan bağlılığının ve çalışanlar arası dayanışmanın azalması. 

• Zaman yönetimi ve iş disiplininde etik ihlalleri olabilir. 

• İş ortamının sunduğu sosyal ortamlardan uzak kalmak. 

• Kariyer planlarından uzak kalmak. 

• İşverenlerin fazla iş yükü yükleme eğilimi. 

• İş kazası ya da meslek hastalığı noktasında belirsizlikler olacaktır. 

• Ailesel beklentilerin işe müdahale potansiyelinin yüksek olması. 

• İşverenin, çalışanın özel hayatına müdahale hakkı doğabilir. 

• Örgüt (kurum) kültürü oluşumunu zorlaştırır. 

• İş için özel alan ayırma, ekipman kurma ve/veya yıpratma ve enerji gibi 

maliyetler oluşturur. 

• Ofiste olmayan bir çalışanın ekibi ve işi tanıması daha zordur. 
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pandemisinin Uzaktan Çalışma Uygulaması için bir kırılma noktası 

olabileceği ifade edilmektedir (Sullivan, 2020). Pandemi sonrası yeni 

normalde işlerin nasıl yürütüleceği konusunda çalışanlar artık işlerin 

bir kısmını uzaktan yapabileceğini ve işletmeler de bazı işler için 

çalışanların ofiste olmasına ihtiyaç olmadığını anlamıştır 

(Nalbantoğlu, 2021).  

Deloitte (2020)’nin yaptığı araştırma sonucuna göre katılımcıların 

çoğunluğunun (%72,9); Uzaktan Çalışma Uygulamasının bilinen 

dezavantajlarına rağmen, pandemi bittikten sonra da çalıştıkları 

işletmelerin Uzaktan Çalışma Uygulamasını sürdürmelerini istedikleri 

anlaşılmaktadır. Gartner CFO Anketinin (2020) sonuçları da 

yöneticilerin %74’ünün uzaktan çalışmayı bazı çalışanlar için kalıcı 

hale getirmeyi planladıklarının anlaşıldığını ifade etmektedir. 

Öge ve Çetin de (2020) çalışmalarında; pandemi öncesi, teknolojik 

işletmelerin çalışanlarının motivasyonu arttırmaya yönelik bir 

uygulama olarak gördüğü Uzaktan Çalışma Uygulaması’nın gelecekte 

zorunlu bir çalışma modeline dönüşmesinin olası göründüğünden söz 

etmektedir. 

Uzaktan Çalışma Uygulaması başta olmak üzere Covid-19 

pandemisinin, inanılmaz düzeyde hızlı bir geçişle örgütsel yapıları ve 

işleyişleri geri dönülmesi mümkün olmayan bir eşikten atlattığı 

düşünülmektedir. Söz konusu uygulama, sağlık ve toplu taşıma gibi 

sınırlı bazı alanlarda henüz mümkün görülmese de olağanüstü hızla 

ilerleyen teknolojinin, bahse konu sınırlı alanlarda da Uzaktan 

Çalışma Uygulamasını mümkün kılacağına inanılmaktadır.  



 
86 Bireyden Topluma Covid-19 Pandemisi ve Multidisipliner Yaklaşımlar 

Uzaktan Çalışma Uygulamasının bilinen ve öngörülebilen 

dezavantajlarına rağmen fark edilen çok sayıda avantaj nedeniyle; 

geleceğin çalışma hayatının normalleri arasına gireceği, teknolojik 

gelişmelere bağlı olarak gelişimini sürdüreceği, sektörel hatta kişisel 

bazda uygulanabilen yeni formlarının çok yakın gelecekte çalışma 

yaşamında görülebileceği düşünülmektedir.    
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GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) 11 Mart 2020’de yeni koronavirüs 

hastalığını bir salgın olarak nitelendirmesi dünyayı özünden sarsmış 

ve dünyanın dört bir yanındaki hükümetler halkın sağlığını korumak 

için bu salgını ciddiye almaya başlamışlardır. Çeşitli sert önlemler 

uygulayarak örneğin ülke çapında sokağa çıkma yasağı, evden çalışma 

gibi önlemlerle duruma müdahale etmişlerdir (WHO, 2020). Sokağa 

çıkma kısıtlamaları veya evden çalışma önlemleri yürürlüğe 

girdiğinde, iş gücünün büyük bir kısmına da evde kalmaları ve 

uzaktan çalışmaya devam etmeleri talimatı verilmiştir. Daha önce 

evden çalışmaya (Working From Home: WFH) aşina olan kuruluşlar 

ve daha önce evden çalışma denemesi yapmamış kuruluşlar, 

çalışanlarını evlerine göndererek tarihteki en kapsamlı toplu evden 

çalışma deneyinin koşullarını yaratmışlardır. Yarı zamanlı veya tam 

zamanlı olarak uzaktan çalışan kişilerin sayısı yıllar içinde kademeli 

olarak artmasına rağmen (Eurostat, 2018), salgın, işverenler tarafından 

uzaktan çalışma yöntemlerinin benimsenmesini kesinlikle 

hızlandırmıştır. KOVID-19 salgını gibi bir senaryoda, evden çalışma, 

iş sürekliliğini sağlamanın önemli bir yönü olduğunu kanıtlamıştır 

(ILO, 2020). Ayrıca evden çalışmayı önermek ve uygulamak, virüse 

maruz kalmayı azaltmak ve böylece enfeksiyon riskini azaltmak için 

önemli bir eylem olarak da kabul edilmiştir. 

Literatür taraması sonucu yapılan çalışmalarda evden çalışmanın 

avantajları; artan üretkenlik, daha az stres, daha iyi bir iş-yaşam 

dengesi (Businesswire,2011) işe gidip gelme süresinin azalması 
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(Anderson, Kaplan ve Vega, 2015; Fonner ve Roloff, 2010) çalışma 

düzenlerinin daha fazla kontrol edilmesi ve başkalarıyla daha az temas 

halinde olma şeklinde sıralanmıştır (Biron ve van Veldhoven, 2016; 

Morgan, 2004). Diğer taraftan akademisyenler bireysel düzeyde evden 

çalışma ile ilgili sayısız potansiyel dezavantajlar bildirmiştir (Cooper 

ve Kurland, 2002; Kurland vd., 1999). Bunlar, izolasyon, yanlış 

anlamalar, kişilerarası temasta azalma ve rol belirsizliğini 

içermektedir (Hertel, Geister ve Konradt, 2005; Stich, 2020). Diğer 

araştırmalar, sınırlar bulanıklaştığından, insanlar daha fazla saat 

çalıştığından, destek ve görünür liderlik eksikliği olabileceğinden ve 

işyerinden izole edildiğinde ve ayrı tutulduğunda daha az sosyal 

etkileşim olabileceğinden iş-yaşam dengesinin de zorlandığını 

vurgulamışlardır (Gurstein, 2001; Jackson, 1999; Mitchell, 2017). 

Bazı araştırmacılara göre de evden çalışanların ofiste çalıştığı günlere 

kıyasla daha olumlu ve daha az olumsuz işle ilgili deneyime sahip 

olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, uzaktan çalışma ortamlarına uyum 

sağlarken bireysel farklılıkları dikkate almanın önemini de 

vurgulamışlardır (Anderson, Kaplan ve Vega, 2015; Biron ve van 

Veldhoven, 2016). 

KOVID-19 salgını sonucu yaygınlaşan evden çalışma hakkında yakın 

tarihli yapılan çalışma sonuçlarının da yukarıdaki çalışmalarla benzer 

sonuçları olduğu görülmektedir. Ipsen, Veldhoven, Kirchner ve 

Hansen 2021 yılında 29 Avrupa ülkesindeki bilgi işçileri ile evden 

çalışmanın avantaj ve dezavantajlarını araştırmışlardır. Çalışma 

sonucunda avantaj olarak iş-yaşam dengesi, gelişmiş iş verimliliği ve 

iş kontrolü şeklinde olup dezavantajlarını da ev ofis kısıtlamaları, 



 
 95 

çalışma belirsizlikleri ve yetersiz araçlar şeklinde rapor etmişlerdir. 

Bir diğer araştırmada da bilgisayar programcılarının salgın sonucu 

değişen evden çalışmalarının üretkenliklerine etkileri araştırılmıştır. 

Araştırma sonucunda evden çalışma bazıları için aile üyelerine yakın 

olmak bir avantajken, diğerleri içinse aile üyeleri ile çalışma alanlarını 

paylaşılması ve odaklarını kesintiye uğratması şeklinde zorluklar 

olduğu belirtilmiştir (Ford vd., 2020). McKinsey Firmasının 2000 tam 

zamanlı evden çalışan ile yaptıkları araştırmasına göre de, çalışanların 

%80'i evden çalışmaktan keyif aldıklarını bildirirken %41’i öncekine 

göre daha üretken olduklarını ve %28'i kesinlikle daha üretken 

olduklarını vurgulamışlardır (Mckinsey, 2020). Sonuç olarak, 2020 

yılında, evden çalışma dahil olmak üzere, salgının insanların 

yaşamları üzerindeki etkilerine çeşitli perspektiflerden odaklanan çok 

sayıda ulusal ve uluslararası çalışma bulunmakta (Baert vd., 2020; 

Pierce vd., 2020; Morilla-Luchena vd., 2021; Tavares vd., 2020; 

OECD, 2020) olup Türkiye’de bu konuda sınırlı sayıda çalışma 

olduğu görülmüştür (Ayyıldız, Çam ve Kuş, 2020). 

KOVID-19 salgını sırasında evden çalışmadaki artış, çalışanların 

fiziksel, zihinsel sağlıklarının yanı sıra çalışma koşulları üzerinde hem 

olumlu hem de olumsuz etkilere sahip olabilir (Hallman vd., 2021). 

Bu nedenle bu çalışmanın amacı, çalışanların salgın sırasında evden 

çalışma deneyimlerini değerlendirmek ve evden çalışmanın avantaj ve 

dezavantajlarını belirlemektir. 
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Bu çalışmanın araştırma soruları aşağıdaki şekildedir: 

• KOVID-19 salgını döneminde çalışanlar yeni bir esnek çalışma 

modeli olan evden çalışmayı nasıl değerlendirmektedirler? 

• Evden çalışmanın avantajları nelerdir? 

• Evden çalışmanın dezavantajları nelerdir? 

Bu çalışma KOVID-19 salgınındaki yeni esnek çalışma modeli olan 

evden çalışma olgusunu çalışanlar perspektifinden ele aldığından ve 

çalışanların konu hakkındaki düşüncelerini doğal ortamda, gerçekçi, 

bütüncül ve ayrıntılı bir şekilde ortaya koymalarına yönelik bir süreç 

izlediğinden önemlidir. 

Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm giriş olup 

çalışmanın konusu, literatür taraması ve araştırma sorularından 

oluşmaktadır. İkinci bölümde araştırmanın yöntemi, üçüncü bölümde 

ise çalışmanın bulguları yer almaktadır. Sonuç ve öneriler dördüncü 

bölüm olup araştırma sonuçları topluca sunulmuş ve sonuçlar 

literatürdeki diğer çalışmalar ile tartışılıp önerilere yer verilmiştir. En 

son bölümde de çalışmada yer alan kaynaklar bulunmaktadır. 

YÖNTEM  

Bu bölümde araştırmanın yöntemi ve deseni, çalışma grubu, veri 

toplama aracı, ver toplama süreci, toplanan verilerin analiz süreci ve 

çalışmanın geçerlik ve güvenirliği bulunmaktadır. 
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1.1. Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Bu yöntemin 

tercih edilmesinin nedeni ise evden çalışma hakkında çalışanlardan 

derinlemesine ve detaylı bilgi elde etmektir. Çalışma deseni ise nitel 

araştırma desenlerinden durum çalışmasıdır. Durum çalışmasının 

tercih edilmesinin nedeni araştırmacının olay ya da durum üzerinde 

çok az ya da hiç kontrolü olmaması ve evden çalışma KOVID-19 

salgını süresinde tüm dünyada uygulanan gerçek bir olgu olmasıdır. 

Durum çalışmasında evden çalışan kişilerden bilgi toplayarak evden 

çalışmanın çalışanların bakış açılarıyla nasıl değerlendirildiğini ortaya 

çıkarmak hedeflenmiştir.  

1.2. Çalışma Grubu 

Bu çalışmanın evreni KOVID-19 salgın döneminde tam zamanlı 

evden çalışanlardır. Lakin tüm evren ile görüşmeler yapmak zaman ve 

maliyet açısından imkânsız olmasından dolayı salgın döneminde tam 

zamanlı evden çalışan 20 kişi ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve 

kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi kullanılmıştır. Buna ilaveten 

katılımcıların seçiminde “en az bir yıldır evden çalışıyor olmak” 

ölçütü de uygulanmıştır. Çalışmada bu ölçütü sağlayan katılımcılar 

tercih edilmiştir. Katılımcılar çalışmaya gönüllü olarak katılmışlardır. 

Katılımcıların hiç bir kişisel bilgisi çalışma esnasında toplanmayıp 

katılımcılara K1, K2, K3…K20 şeklinde numaralar verilmiştir. 
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1.3. Veri Toplama Aracı 

Bu çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme 

formu kullanılmıştır. Görüşme formu oluşturulmadan önce literatür 

taranmış ve ilgili çalışma sonuçlarından faydalanılarak 14 görüşme 

sorusundan oluşan taslak görüşme formu oluşturulmuştur. Oluşturulan 

görüşme sorularının geçerliğini sağlamak için üç uzmandan görüş 

alınmıştır. Uzman görüşlerinden sonra görüşme formuna son hali 

verilmiştir. Nihai görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde demografik bilgiler (cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim 

durumu, unvanı, hizmet süresi ve evden çalışma süresi) ikinci 

bölümde de evden çalışma konusundaki düşüncelerini ortaya 

çıkarmayı hedefleyen sekiz soru bulunmaktadır. 

1.4. Verilerin Toplanması Süreci 

Görüşmeler 31 Mayıs-30 Haziran 2021 tarihleri arasında toplam 20 

katılımcı ile Skype üzerinden gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler 

ortalama olarak 15 ila 30 dakika arasında sürmüştür. Görüşmeler 

çalışanların evden çalışması sebebi ile çalışma süreleri dışında 

istedikleri zaman dilimi önceden kararlaştırılarak genellikle akşam 

saatlerinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların tümü görüşmelere 

evlerinde ofis olarak kullandıkları alanlardan katılmıştır. 

1.5. Verilerin Analizi 

Katılımcılardan toplanan verilerin analizi için nitel araştırma veri 

analiz yöntemlerinden olan betimsel ve içerik analizleri ile 
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gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların konu hakkındaki görüşlerini 

doğrudan yansıtmak amacıyla betimsel analizde alıntılara yer 

verilmiştir. İçerik analizinde ise katılımcıların her soruya verdikleri 

cevaplar gruplanarak tema ve kavramlara ulaşılmıştır. 

1.6. Geçerlik ve Güvenirlik 

Nitel araştırma yöntemi kullanılan bu çalışmada da geçerlik ve 

güvenirliği sağlamak için bazı hususlara özen gösterilmiştir. Geçerliği 

sağlamak için görüşme formunu oluşturma sürecinde uzman 

görüşlerine başvurulmuştur. Görüşmeler online ortamda 

gerçekleştirildiği için ses ve görüntü kaydı alınmıştır. Bu kayıtlar daha 

sonra oluşturulan görüşme transkriptleri ile araştırmacılar tarafından 

kontrol edilmiştir. Betimsel analiz sürecinde de katılımcıların evden 

çalışma konusundaki duygu, düşünce ve tutumlarını ortaya koymak 

için doğrudan alıntılardan faydalanılmıştır. 

Çalışmanın güvenirliği için de veri toplama sürecinde araştırmacılar 

konu hakkında yansız davranmıştır. Buna ilaveten katılımcılar 

hakkında demografik bilgiler rapor edilmiş ve görüşmelerin 

gerçekleştiği fiziksel ortam tanımlanmıştır. Çalışmanın güvenirliğini 

artırmak için katılımcıların verdikleri cevaplar daha sonra ihtiyaç 

duyulması ihtimaline karşı depolanmıştır. 

BULGULAR  

Bu bölümde çalışmanın bulguları sunulacak olup iki alt bölümden 

oluşmaktadır. Birinci alt bölümde araştırmanın katılımcılarının 

demografik bilgileri bulunmaktadır. İkinci alt bölümde de yarı 
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yapılandırılmış görüşme formunda bulunan sekiz soruya verilen 

cevapların betimsel ve içerik analizleri sonuçları yer almaktadır. 

1.7. Katılımcıların Demografik Bilgileri 

Görüşme formunun ilk bölümünde katılımcılara cinsiyeti, yaşı, 

medeni durumu, eğitim durumu, unvanı, hizmet süresi ve evden 

çalışma süresi sorulmuştur. Katılımcıların verdikleri cevaplar Tablo 

1’de görülmektedir. 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Bilgileri 

Yaş  Sayı  % Cinsiyet  Sayı % 

18-22 - 0 Kadın  9 45 

23-27 3 15 Erkek 11 55 

28-32 4 20  

33-37 9 45 Medeni Durumu Sayı % 

38-42 3 15 Evli 12 60 

43-47 1 5 Bekâr 8 40 

 

Hizmet Süresi Sayı  % Eğitim Durumu  Sayı % 

1-5 Yıl 9 45 Orta Öğretim Mezunu - 0 

6-10 Yıl 8 40 Lise Mezunu 1 5 

11-15 Yıl 2 10 Ön Lisans Mezunu 2 10 

16-20 Yıl 1 

 

5 Üniversite Mezunu ve 

Üzeri 

17 85 

 

Unvanı Sayı  % Evden Çalışma Süresi Sayı  % 

Yönetici 2 35 14 Ay 3 15 

Uzman 7 35 15 Ay 6 30 

Yetkili 7 

 

20 16 Ay 11 55 

 
Müşteri Temsilcisi 4 

 

10    
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1.8. Betimsel ve İçerik Analizi Sonuçları 

Görüşme formunun ilk iki sorusunda katılımcılara evden çalışma 

koşulları düşünüldüğünde avantaj ve dezavantajlarının neler olduğu 

sorulmuştur. Olumlu yanları için K4 numaralı katılımcı bu soruya 

“Sabah yol ve hazırlanma zamanını kendine ayırıyorsun yine aynı 

şekilde akşam trafikte geçireceğin zaman da senin. İstediğin gibi 

yemek yiyebiliyorsun, molalarını kendine harcıyorsun” şeklinde 

cevaplarken K10 numaralı katılımcı da “Evden çalışmanın olumlu 

olarak zaman konusunda özellikle çok faydası oluyor” olarak ifade 

etmişlerdir. Katılımcıların verdikleri tüm cevaplar değerlendirildiğin-

de çalışanların çalışma koşulları ve güvenli ortamda çalışma ile ilgili 

kişisel avantajlar elde ettiği görülmüştür. Ayrıca katılımcılar ailelerine 

daha çok zaman ayırabildiklerini yolda geçirdikleri zamanın evden 

çalışma ile avantaja döndüğünü belirtmişlerdir. Sonuç olarak evden 

çalışmanın en olumlu yanlarının zaman tasarrufu, esnek çalışma 

saatleri ve verimliliğin artması olduğu görülmüştür. 

Evden çalışmanın dezavantajları hakkında K1 numaralı katılımcı 

“Çalışma arkadaşlarım ve yöneticilerimden ayrı kalmak. Daha az 

sosyalleşmek” şeklinde ifade ederken K6 numaralı katılımcı da 

“Teknik sorunların uzaktan çözümünün zorlaşması, uzaktan anlatması 

zor olan bazı hataların yüz yüze konuşulamaması” olarak 

cevaplamıştır. Katılımcılar dezavantajlar hakkında daha detaylı ve 

örneklendirerek soruya cevap verdikleri gözlenmiştir. Sonuç olarak 

tüm katılımcıların cevapları analiz edilince evden çalışmanın 

dezavantajları aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır: 
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• Teknik sorunlar (Internet ya da bilgisayar kaynaklı problemler) 

• Fiziksel sorunlar (Hareketsizlik sonucu bel ya da boyun 

problemleri) 

• Sosyal sorunlar (Gelir kaybı, fazla iş yükü, yalnızlık) 

• Psikolojik sorunlar (Online yorgunluk, motivasyon düşüklüğü, 

sinirlilik hali) 

Görüşme formunun üçüncü ve dördüncü sorularında katılımcılara 

evden çalışmanın aile hayatına olumlu ve olumsuz etkileri 

sorulmuştur. K6 numaralı katılımcı aile bağlarının daha da güçlenmesi 

ortak paylaşımın artması adına olumlu etkisi olduğunu iletirken, K7 

numaralı katılımcı da “Birbirimize daha fazla zaman ayırdık, ev 

ortamında yapılması gereken işlerde paylaşım yapıldı. Birlikte 

geçirdiğimiz zamanlarda daha fazla bilgi alışverişi yapıp kişisel 

gelişim konusunda daha fazla eğitimler alarak gelişimimiz açısından 

olumlu etki yaratmasına neden oldu.” şeklinde olumlu etkilerini 

belirtmişlerdir. Aile ile daha fazla vakit geçirmek ve iş bölümü 

yapmak evden çalışmanın aile hayatına olumlu etkileri olduğu 

görülürken olumsuz etkilerinin (işlerin akşama ya da hafta sonuna 

kayması, kadının iş yükünün artması) minimum düzeyde olduğu 

görülmüştür. 

Katılımcılara yöneltilen beşinci soruda ise salgın döneminde evden 

çalışırken karşılaştıkları sorunlar sorulmuştur. Katılımcıların bu 

soruya verdikleri cevapların evden çalışmanın dezavantajları 

sorusunun cevapları ile paralellik gösterdiği görülmüştür. Fakat 

katılımcılar evden çalışırken mekânsal sorunlar ile de karşılaştıklarını 
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belirtmişlerdir. Örneğin K13 numaralı katılımcı “Özellikle evde tek 

olduğum zamanlarda müşteri ile konuşurken bir anda kapı çalması 

sıkıntı olabiliyor” şeklinde K4 numaralı katılımcı da “Evden aniden 

gelen seslerden TV, çocuk sesi gibi rahatsız oluyorum. Müşterilerin de 

aynı şekilde duyduklarında rahatsız olabileceği endişesinden dolayı” 

olarak vurgulamıştır. 

Görüşme formunun altıncı sorusunda salgın döneminde evden 

çalışmanın iş yapış şekillerine etkisi sorulmuştur. Katılımcıların hepsi 

iş yapış şekillerinin değişmediğini ancak daha fazla çalışmaları 

gerektiğini bunun sonucunda da daha fazla hem zihinsel hem de 

bedensel yorulduklarını ifade etmişlerdir.  

Yedinci soruda katılımcılara salgın öncesi dönemdeki çalışma 

düzenlerinde en çok özledikleri şeyler sorulmuş ve tüm katılımcıların 

bu soruya sosyalleşmek olarak cevapladıkları görülmüştür. Örneğin 

K15 numaralı katılımcı “En önemlisi sosyalleşmek sabah bir günaydın 

bile demek pozitif katkı sağlamaktaymış. Yüz yüze çalışmak hem 

zaman kaybını engellediği gibi arkadaşlarımızla kurduğumuz 

etkileşimler de yine işin psikolojik boyutunu etkilemekte” şeklinde K7 

de “Basit bir etkinlik fakat molalarda sohbet etmeyi çok özledim” 

olarak belirtmiştir. 

Katılımcılara görüşme formunun sekizinci ve son sorusunda salgın 

sonrasında evden çalışmanın kalıcı hale gelmesi hakkındaki 

düşünceleri sorulmuştur.  
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Tablo 2: Katılımcıların Evden Çalışma Modelinin Kalıcılığı İle İlgili Düşünceleri 

Katılımcılar 

Evden Çalışmanın 

Kalıcı Hale Gelmesi     

(Evet / Hayır) 

Evden Çalışma 

Süresi (Haftalık) 

K1-K3, K5, K7, K9, K10, K12, 

K15, K17, K19, K20 
Hayır En fazla 2 gün 

K4, K11, K13, K14 Hayır 1 gün 

K6, K8, K16, K18 Hayır - 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi hiçbir katılımcı salgın sonrası dönemde 

evden çalışmanın kalıcı hale gelmesini istememektedir. Dört katılımcı 

(K6, K8, K16 ve K18) her gün işe gitmeyi önerirken diğer 

katılımcıların hibrit bir çalışma modeli önerdikleri görülmektedir.  

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Tüm dünyada etkisini sürdüren Kovid-19 salgınında çalışanlar 

zorunda kalmadıkça evden çalışmaya devam etmektedirler. Bu 

çalışmada evden çalışma modelinin beraberinde getirdiği avantaj ve 

dezavantajlar ortaya çıkarılmıştır. Evden çalışan 20 kişi ile yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak görüşmeler yapılmıştır. 

Katılımcılardan elde edilen veriler betimsel analiz ve içerik analiz 

teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. 

Evden çalışmanın zaman tasarrufu sağlaması, esnek çalışma saatleri 

sunması ve çalışanların verimliliğinin artması öne çıkan avantajları 

olduğu görülmüştür. Dezavantajlar teknik, fiziksel, psikolojik ve 

sosyal sorunlar olmak üzere dört temel başlık altında toplanmaktadır. 

Ayrıca mekândan kaynaklı beklenmeyen sorunlar ile de 

karşılaşmaktadırlar. Bu sonuçların literatürdeki diğer çalışmalarla 
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paralellik gösterdiği görülmektedir (Courtney, 2021; Dickler, 2021; 

Ford, vd.,2020; Ipsen vd., 2021). Buna ilaveten bu çalışma modelinin 

aile hayatına etkileri aile bireylerinin daha fazla paylaşımlarda 

bulunabilmesi iken olumsuz etkisinin minimum düzeyde olması 

çalışmanın bir diğer bulgusudur. 

Evden çalışma modeli çalışanların iş yapma şekillerini 

değiştirmemiştir. Bu sonucun olması doğaldır. Zira insanların iş 

yapma şekillerinin değişmesi kolay değildir.  

Bir diğer önemli bulguda da evden çalışma modelinde çalışanlar en 

fazla iş ortamındaki sosyalleşmeden uzakta kalmaktan hoşnutsuzluk 

yaşadıkları görülmektedir. Dickler 2021 yılında 500’den fazla çalışan 

ile gerçekleştirdiği araştırmada çalışanların en çok neyi özlediklerini 

araştırmış ve ilk sırada (%69) diğer çalışanlar ile konuşma olduğunu 

rapor etmiştir.  

Çalışanlar evden çalışmanın kalıcı hale gelmesini istememekte diğer 

taraftan 1 ya da 2 gün de evden çalışmaya isteklidirler. Amerika’da 

çalışanlar arasında yapılan anketlerde de pek çok kişinin tam zamanlı 

olarak yeniden ofise dönmeme konusunda kararlı olduğu görülmüştür 

(Sözcü Gazetesi, 2021). Türkiye’de gerçekleştirilen bir araştırma 

sonucuna göre de katılımcıların %49’u ofis, %44’u hibrit (yarı ev yarı 

ofis) çalışma modelini isterken sadece %7’si evden çalışmak istediğini 

belirtmiştir (Türk, 2020). Bu sonuçlara göre de işverenler salgın 

sonrası dönem için yarı ev yarı ofis olacak şekilde hibrit bir çalışma 

modelini çalışanlarına sunabilirler. 
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Bu çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Nitel araştırma 

yöntemi kullanılıp katılımcılarla görüşmeler yapılmıştır. Evden 

çalışma modeli hakkında daha fazla çalışanın düşüncelerini öğrenmek 

için anketler uygulanıp daha fazla çalışan araştırmaya dâhil edilebilir. 

Ayrıca cinsiyet, yaş ve meslek gruplarına göre farklılıklar olup 

olmadığı gelecek araştırmacılar tarafından araştırılabilir. 
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GİRİŞ 

2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan ve tüm insanlığı ciddi anlamda 

tehdit eden Covid-19 pandemisiyle birlikte sağlık sisteminin önemi, 

ülkelerin sahip oldukları sağlık sisteminin büyüklüğü ve hizmet 

kalitesinin önemi tekrar gün yüzüne çıkmıştır.  

Çalışmamızın amacı, şehir hastanelerinin topluma yararını ölçmek ve 

nasıl daha iyi hizmet sunabilir sorusunun cevap aramaktır. Bu çalışma 

kapsamında; İstanbul İli Başakşehir İlçesinde bulunan Pandemi 

döneminde hizmete giren Türkiye’nin en büyük Şehir Hastanesinden 

alınan hizmetin kalitesini ve hastaların tatmin düzeyinin ölçülmesi 

amaçlanmıştır. Elde edilen veriler ışığında hastanenin SWOT analizi 

yapılacak, Pareto Analizi yöntemleri ile eksik yönler belirlenecektir.  

Sağlık hizmetlerinde kalite konusunda literatürü taradığımızda 

algılanan kalite, teknik kalite, müşteri kalitesi, organizasyon kalitesi, 

klinik kalite, hizmet kalitesi vb. aynı alanda birçok kalite kavramı ele 

alınarak, pratik hayatta bu kavramların kullanımı ve birbirleriyle 

ilişkileri konusunda farklı değerlendirmeler yapılabilmektedir. 

Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın (2012) resmi internet sayfasında 

tanımladığı şekliyle kalite, sağlıkta en iyi sonuca ulaşabilmek 

maksadıyla, ihtiyaç duyan her bir bireye, çalışan güvenliği ve 

memnuniyetinden taviz vermeksizin, yeterli kaynaklara sahip 

işletmelerde, iyi eğitilmiş uzmanlar tarafından, doğru uygulamalarla, 

doğru zamanda eşit hizmetin sağlanması olarak ifade edilmektedir. 

(KAYRAL İ. H., 2015)  
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Bu tanım sağlık hizmetlerinde kalitenin genel tanımı olarak ifade 

edilmekte ve sonrasında sağlık hizmetlerinde kalite klinik kalite ve 

hizmet kalitesi olarak ayrı ayrı tanımlanmaktadır.  

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

2.1. Sağlık Hizmetinin Boyutları 

Donabedian (1980), sağlık hizmetlerindeki kalite ölçümüyle ilgili 

çalışmasında; kalitenin üç boyutundan bahsetmektedir.  Bu boyutlar, 

teknik boyut, kişilerarası ilişkiler ve hizmet verilen tesisin konforu 

olarak sıralanmaktadır.  (Kurşun, 2019) 

Ovretveit’e göre (1998), sağlık hizmetlerinde kalitenin üç boyutu 

bulunmaktadır. Bunlar; müşteri kalitesi, profesyonel kalite, yönetim 

kalitesidir. (KAYA, 2005) 

1998’de Turner vd. tarafından yapılan bir başka çalışmada ise, kalite 

dört boyutta incelenmiştir. Bunlar; hizmet ortamında sunulan 

imkânlar, standartlara uygunluk, zamanlılık ile insan faktörü ve 

davran ışsal özellikleridir.  (KAYRAL İ. H., 2015) 

Lehtinen (1991) hizmet kalitesini; fiziksel kalite, işletme kalitesi ve 

etkileşim kalitesi olarak tanımlamıştır.  Cunningham tarafından 1991 

yılında yapılan çalışmada; hastanelerde hizmet kalitesi üç boyut 

altında incelenmiştir. Bunlar; klinik kalite, hasta temelli kalite ve 

ekonomik temelli kalitedir. (Rose, Uli, Abdul, & Ng, 2004) 

1995 yılında Tomes ve Peng Ng’nin çalışmasında ise (1995) hizmet 

kalitesi boyutlarını, empati, maliyet, hastayı anlama, saygıya dayalı 
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ilişkiler, dini ihtiyaçlar, yemek servisi, doktor çevresi ve itibar olarak 

sekiz faktörde incelemiştir. (TOMES & NG, 1995) 

Carman (2000) ise, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaptığı 

çalışmasında, hastanelerdeki hizmet kalitesini iki boyutta incelemiştir. 

Bunlar, teknik boyut ve konaklama boyutudur. Teknik boyut, hemşire 

ve doktorluk hizmetlerini kapsamaktadır. Konaklama boyutu ise 

yönetimsel boyutu olup; yemek servisi, gürültü, oda sıcaklığı, temizlik 

ve hastanenin park alanı gibi faktörleri kapsamaktadır.  (Carman, 

2000). 

Tablo 1 Hizmet Kalitesin Ölçümünde En Sık Kullanılan Boyutlar 

 

Donabedian 

(1988) 

Maxwell 

(1992) 

Sağlık  

Departmanı  

(Birleşik 

Krallık) 

(1997)  

Avrpa  

Konseyi 

(1998) 

Tıp 

Kurumu 

(IOM) 

JCAHO 

(2006) 

Kanada  

Akreditasyon 

(2012) 

Sağlık  

Bakanlığı 

(Türkiye) 

(2012) 

 

Etkinlik/Etkililik 

(Effectiveness) 

        

Verimlilik (Efficiency)         

Erişilebilirlik (Access)         

Güvenlik (Safety)         

Hakkaniyet (Equity)   ( )      

Uygunluk (Appropriatness)         

Zamanlılık (Timeliness)         

Kabul Edilebilirlik 

(Acceptability) 

        

Heveslilik/Duyarlılık/Hasta 

Odaklılık  

(Responsiveness/ 

Respect/Patient  

Centeredness/ Choice) 

 

 

  

 

 

 

 

Tatmin (Satisfaction)   ( )      

Sağlıkta Gelişme (Health 

Improvement) 

        

Süreklilik (Continuity)         

Kaynak: Donabedian 1988, Maxwell 1992: Departmant of Health 1997; Avrupa 

Konseyi 1998 IOM 2001; JCAHO 2006; Accredittation Canada 2012; Sağlık 

Bakanlığı (Türkiye) 2012.   
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Tablo 1’e bakıldığında, en çok kullanılan boyutların şunlar olduğu 

görülmektedir:   

Etkinlik/etkililik, verimlilik, erişilebilirlik, güvenlik, hakkaniyet, 

uygunluk, zamanlılık, kabul edilebilirlik, tatmin 

heveslilik/duyarlılık/hasta odaklılık, sağlıkta gelişme ve sağlık 

hizmetlerinin sürekliliği olarak sıralanmaktadır. (KAYRAL İ. H., 

2015) 

Donabedian (1988), sağlık hizmetlerinde kaliteyi; yapı, süreç ve çıktı 

kalitesini ele alarak değerlendirilebileceğinden bahsetmiş ve bunu 

doğru ve iyi çıktıların, doğru süreçler, doğru süreçlerin ise ancak iyi 

bir yapı ile elde edilebileceğini savunarak ortaya koymuştur. 

(DONABEDIAN, 1988) 

3. MATERYAL VE METOT 

3.1. SWOT analizi 

SWOT analizi işletmeler için karar almada önemli ve aynı zamanda 

sistemi destekleyici bir araçtır ve kurumların güçlü (Strengths) ve 

zayıf (Weaknesses) yönlerini belirlemek, iç ve dış çevreden gelen 

fırsatları (Opportunities) ve tehditleri (Threats) belirlemek için 

kullanılan etkin bir tekniktir.   

3.2. Pareto analizi  

Pareto kuralı, literatürde genellikle 80/20 kuralı olarak geçmektedir. 

Buna göre sorunların %80’i, hataların %20’lik bir kısmından 

kaynaklanmaktadır. (Alkan, 2019) 
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Uygulama anketimizdeki 19 numaralı soruda hastaneye başvuran 

kişilerin, memnun olmadığı, başarısız bulduğu, değiştirilmesini 

istediği konuları yazması istenmiştir.   

Verilen cevaplara göre; 20 kişi randevu alma zorluğundan, 8 kişi 

doktor bilgilendirmelerinin eksikliğinden, 6 kişi karşılama 

hizmetlerinden, 5 kişi bekleme sürelerinden, 4 kişi personel ilgisinden 

şikâyetlerde bulunulmuştur. Diğer seçeneğini dolduran 1 kişi ise 

şikayetçi olduğu konu olarak temizlik ve bekleme salonlarını 

yazmıştır.  

 

Şekil 1: Pareto analizi 

Çalışmanın 19.sorusunda hastaneden memnun olmadığınız, başarısız 

bulduğunuz özellikleri sorusuna gelen cevaplar Pareto analizine tabi 

tutulmuştur. Elde edilen bulgular, Pareto analizi grafiği şeklinde 

gösterilmiştir.  

   

Randevu 
Doktor 

Bilgilendirm 
esi 

Karşılama 
Hizmetleri 

Bekleme 
süreleri 

Personel 
ilgisi 

Diğer - 1 
Temizlik 

Diğer- 2 
Bekleme 
salonları 

Hata Sayısı 20 8 6 5 4 1 1 

Yüzde % 44 62 % 76 % % 96 % 84 98 % 100 % 

20 

8 

6 
5 

4 

1 1 

% 44 

62 % 

% 76 

96 % 

84 % 

% 98 100 % 

% 0 

% 20 

% 40 

% 60 

% 80 

% 100 

120 % 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Hata Sayısı Yüzde 
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Şekil 1’de görüldüğü üzere; memnuniyetsizliğin %80’ine neden olan 

%20’lik kısmı üç temel sorun oluşturmaktadır. Bunlar, randevu alma 

zorluğu, doktorların hastaneye başvuranları hastalıkları hakkında 

yeterince bilgi vermemesi, hastaneye başvurduklarında danışma 

hizmetleri konusunda yeterince iyi hizmet alamamasıdır. Bu dilim 

içerisinde kalan konulara yoğunlaşıp, çözüm bulunduğunda hastaların 

memnuniyet düzeyi ve kalitede büyük ölçüde artış olacaktır.  

Sağlık hizmeti ölçümüne yönelik literatürdeki çalışmalara 

baktığımızda, hizmetlerin hasta tarafından değerlendirildiği çalışmalar 

olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda gerçekleştirilmiş olan 

çalışmalarda kullanılan en yaygın 2 model vardır. Bunlar; 

SERVQUAL ve SERVPERF’dir.  SERVQUAL Algılanan kaliteyle 

beklenen kalite arasındaki farkı ölçmeye yönelikken, SERVPERF 

beklentiyi göz ardı ederek sadece performansın ölçüldüğü model 

olarak kullanılmaktadır. (Fettahoğlu, Polat, & Demir, 2016) 

İstanbul İli Başakşehir İlçesinde; pandemi döneminde hizmete giren 

şehir hastanesinden alınan hizmetin kalitesini ve hastaların tatmin 

düzeyinin ölçülmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmada örnekleme tekniği kullanılmış ve rassal olarak seçilen 45 

hastaya elektronik posta ile anket uygulama yöntemi uygulanarak 

veriler toplanmıştır. 

Araştırmamızın anketi iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda 

katılımcıları tanımaya yönelik demografik soruların bulunduğu 

(cinsiyet, yaş medeni hal, eğitim, gelir durumu) gibi bilgilere yer 

verilmiştir.  
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İkinci kısımda ise katılımcıların sağlık kuruluşundan almış oldukları 

hizmetlerden aldıkları tatmin düzeylerine ve memnuniyetlerine ilişkin 

sorular bulunmaktadır.  

Araştırmamızın çözümlenmesinde Faktör Analizinden yararlanılmış 

olup, sorular literatür kısmında detaylı olarak bahsedilen 

Donabedian’ın kalite ölçüm çalışmasına göre boyutlandırılmıştır. 

Bunlar; teknik boyut, kişilerarası ilişkiler ve hizmet verilen tesisin 

konforu olarak sıralanmaktadır. 

Teknik yönü; tıbbî bilginin herhangi bir sağlık sorununun teşhis ve 

tedavisinde ne kadar etkin uygulandığını ifade etmektedir. 

Kalitenin kişiler arası iletişim yönü ise; hasta ile iletişimde olan sağlık 

personellerinin hizmeti sağlanması sürecindeki yardımseverliği, 

dostça yaklaşımı gibi çıktıları ifade eder.   

Konfor yönü ise, hastane ortamında sunulan imkânlardır. 

4. BULGULAR  

Tablo 2’ye bakıldığında, katılımcıların demografik soruların tümüne 

cevap verdiği görülmektedir.   

Ancak, anketimizi uygularken; kişilerin cevap verirken kimliklerinin 

açığa çıkacağı düşüncesi ile yanlış cevaplarda bulunmamaları ve 

kendilerini güvende hissetmeleri amacıyla tüm demografik sorulara 

“belirtmek istemiyorum” seçeneği eklenmiştir.   
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Tablo 2 - Kişiler 

 
 

Cinsiyet  
Medeni 

Durum  Yaş  
 Gelir 

Durumu  
Eğitim 

Düzeyi  

 
Valid  45  45  

 
45  45  45  

Missing  0  0  
 

0  0  0  
 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, anketimize 45 kişi katılmıştır ve tüm 

sorulara yanıt vermiştir. 

Tablo 3 - Cinsiyet  

 Frekans  Yüzde  Geçerli Yüzde   Kümülatif Yüzde  

  Kadın  27  60,0  60,0  60,0  

 
Erkek  18  40,0  40,0  100,0  

Total  45  100,0  100,0    

Tablo 3’te görüldüğü üzere araştırmamıza katılan kişilerin %60’ı 

kadın, %40’ı erkektir.   

Tablo 4 - Medeni Durum 

 Frekans  Yüzde  Geçerli Yüzde   Kümülatif Yüzde  

  Evli  33  73,3  73,3  73,3  

 Bekâr  12  26,7  26,7  100,0  

Total  45  100,0  100,0    

 Tablo 4’e göre, araştırmaya katılan kişilerin, %73.3’ü evli, %26,7’si 

bekârdır. 
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Tablo 5. Yaş  

 Frekans  

 

Yüzde  Geçerli Yüzde   Kümülatif Yüzde  

  0-20  
 

2  4,4  4,4  4,4  

 
21-29  

 
15  33,3  33,3  37,8  

30-39  
 

17  37,8  37,8  75,6  

40-49  
 

8  17,8  17,8  93,3  

50 ve üzeri  
 

3  6,7  6,7  100,0  

Total  
 

45  100,0  100,0  
  

Tablo 5’te görüldüğü üzere, araştırmamıza katılan kişilerden; 

0-20 yaş aralığında olanların yüzdesi 4,4  

21-99 yaş aralığında olanların yüzdesi 33.3  

30-39 yaş aralığında olanların yüzdesi 37.8  

40-49 yaş aralığında olanların yüzdesi 17.8  

50 ve üzeri kişilerin yüzdesi ise 6,7’dir   

Hastaneye gidenlerin büyük çoğunluğunun 30 ile 49 yaş aralığında 

olan kişilerden oluştuğunu gözlemlemekteyiz. 30 ile 49 yaş 

aralığındaki kişiler Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini daha 

sık tercih etmektedir. 
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Tablo 6. Gelir Durumu 

  Frekans  Yüzde  Geçerli Yüzde   Kümülatif Yüzde  

  0-1999  10  22,2  22,2  22,2  

 2000-3999  9  20,0  20,0  42,2  

4000-5999  11  24,4  24,4  66,7  

6000 ve üzeri  15  33,3  33,3  100,0  

Total  45  100,0  100,0    

Tablo 6’da görüldüğü üzere, araştırmamıza katılan kişilerin büyük 

çoğunluğunun gelir düzeyi 0-1999₺ üzerinde seyretmektedir. 6000₺ 

ve üzerinde yoğunluk olmuştur.   

%33.3 oranında gelirler 6000₺’nin üzerindedir. 

Bu verilere göre; Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ni tercih 

edenlerin maddi düzeyleri görece yüksek olduğu kanısına varılabilir. 

Tablo 7. Eğitim Düzeyi 

 Frekans  Yüzde  Geçerli Yüzde   Kümülatif Yüzde  

  İlkokul  8  17,8  17,8  17,8  

 
Ortaokul  1  2,2  2,2  20,0  

Lise  7  15,6  15,6  35,6  

Üniversite  23  51,1  51,1  86,7  

Lisansüstü  6  13,3  13,3  100,0  

Total  45  100,0  100,0    
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Tablo 7’de görüldüğü üzere, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir 

Hastanesine başvuran kişilerin eğitim düzeyleri 51.1 oranında 

Üniversite mezunu olarak çıkmıştır. Ardından; 17.8 ile ilkokul 

mezunları hastaneyi tercih etmiştir. En düşük tercih edilme oranı ise 

%2.2 ile ortaokul mezunlarından oluşmaktadır. 

Tablo 8 - Hastaneye başvurma sayınız nedir? (Yıllık)  

 Frekans  Yüzde  Geçerli Yüzde   Kümülatif Yüzde  

  1-2  24  53,3  53,3  53,3  

 3-4  16  35,6  35,6  88,9  

5-6  3  6,7  6,7  95,6  

7 ve üzeri  2  4,4  4,4  100,0  

Total  45  100,0  100,0    

 

Tablo 8’de görüldüğü üzere, Araştırmamıza katılan kişiler %53.3 

oranında hastaneye yılda sadece 1-2 kez gidiyor.   

 %35.6 oranında yılda 3-4 kez,  

%7.7 oranında 5-6 kez,  

%4.4 oranında ise 7 ve üzeri hastaneye başvurmaktadır.  Bu analize 

göre; Şehir hastanesine başvuran kişilerin çok sık hastaneye gelme 

ihtiyaçları olmadığını görebiliriz.   
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Tablo 9. Randevu almak basit ve kolay oldu.  

 
Frekans  Yüzde  Geçerli Yüzde   

Kümülatif 

Yüzde  

  Kesinlikle Katılmıyorum  4  8,9  8,9  8,9  

 Katılmıyorum  9  20,0  20,0  28,9  

Kararsızım  4  8,9  8,9  37,8  

Katılıyorum  20  44,4  44,4  82,2  

Kesinlikle Katılıyorum  8  17,8  17,8  100,0  

Total  45  100,0  100,0    

Tablo 9’da görüldüğü üzere, Araştırmamıza katılan kişilerin büyük 

çoğunluğu randevu alma konusunda sıkıntı yaşamamıştır. İhtiyaçları 

oldukları zaman hastaneye başvurabilmişlerdir. Bu sorunun ankete 

eklenmesinin sebebi, Pandemi döneminde hastanelerde yaşanan 

yoğunluk sebebiyle; hastaneye kabullerde yaşanan sıkıntıları ölçmekti.  

Büyük bir problem olmasa da %28.9 oranında bir olumsuzluk 

gözlemlenmektedir. Ayrıca 8.9 oranında kararsız bir kesim 

bulunmaktadır. 

Tablo 10. Karşılama, danışma ve yönlendirme hizmeti genel olarak iyiydi. 

 
Frekans  Yüzde  Geçerli Yüzde   

Kümülatif 

Yüzde  

  Kesinlikle Katılmıyorum  4  8,9  8,9  8,9  

 Katılmıyorum  3  6,7  6,7  15,6  

Kararsızım  8  17,8  17,8  33,3  

Katılıyorum  18  40,0  40,0  73,3  

Kesinlikle Katılıyorum  12  26,7  26,7  100,0  

Total  45  100,0  100,0    
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Tablo 10’da görüldüğü üzere, araştırmamıza katılan kişilerin büyük 

çoğunluğu Karşılama, danışma ve yönlendirme hizmetlerinden 

memnun olarak hastaneden ayrılmıştır. Ancak 17.8 oranında kararsız, 

yaklaşık %17 oranında memnuniyetsizlik gözlemlenmiştir.    

Şehir hastaneleri konsept olarak bir çok polikliniği bünyesinde 

barındıran dev işletmelerdir. Hastalar ne yapacağını bilemeyebilir, 

prosedürler hakkında bilgi almak isteyebilir. Zaten hasta ve yardıma 

muhtaç kişilerin bir de yönlendirmeden yoksun kalması hasta 

tatminini, memnuniyetini düşüren ölçütlerin başında gelmektedir. Bu 

soru ankete bu memnuniyet seviyesini ölçmek ve ona bağlı aksiyon 

alınması için eklenmiştir. 

Tablo 11. Bekleme salonları rahattı 

 Frekans  Yüzde  
Geçerli 

Yüzde   
Kümülatif 

Yüzde  

  Kesinlikle Katılmıyorum  3  6,7  6,7  6,7  

 Katılmıyorum  4  8,9  8,9  15,6  

Kararsızım  5  11,1  11,1  26,7  

Katılıyorum  14  31,1  31,1  57,8  

Kesinlikle Katılıyorum  19  42,2  42,2  100,0  

Total  45  100,0  100,0    

Tablo 11’de görüldüğü üzere, araştırmamıza katılan kişiler, yaklaşık 

%73 oranında bekleme salonlarından memnunlar. Hastanelerde oluşan 

randevu kuyrukları, yapılan tetkik ve analizlerin çıkmasını beklemek 

hastanede geçirilen süreyi büyük ölçüde uzatmakta ve zorlu hale 
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getirmektedir. Hastalara rahat bir alan sunulması hastaların 

memnuniyetlerini büyük ölçüde etkileyecektir. 

Tablo 12. Beni muayene eden doktor hastalığım konusunda bana bilgi verdi ve 

ilgiliydi 

 Frekans  Yüzde  
Geçerli 

Yüzde   
Kümülatif 

Yüzde  

  Kesinlikle Katılmıyorum  2  4,4  4,4  4,4  

 Katılmıyorum  2  4,4  4,4  8,9  

Kararsızım  12  26,7  26,7  35,6  

Katılıyorum  15  33,3  33,3  68,9  

Kesinlikle Katılıyorum  14  31,1  31,1  100,0  

Total  45  100,0  100,0    

Tablo 12’de görüldüğü üzere, araştırmamıza katılan kişiler, yaklaşık 

%65 oranında doktorlarının onlara gösterdiği ilgiden memnundur. 

Ancak çok büyük bir oranda gösterilen bu ilgi hakkında kararsızlık 

mevcuttur. Yaklaşık %9’luk bir kesim ise doktorundan memnun 

kalmamıştır. Yapılan literatür taraması neticesinde en büyük 

memnuniyet ve tatminin doktor ilgisinden oluştuğu 

gözlemlenmektedir. Hastalar doktordan memnun olmadığı sürece; 

diğer etkenler ne kadar iyi olsa da hastaneyi tekrar tercih 

etmemektedir.   
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Tablo 13. Hastanedeki diğer personeller bana karşı ilgiliydi.  

 
Frekans  Yüzde  Geçerli Yüzde   

Kümülatif 

Yüzde  

  Kesinlikle Katılmıyorum  1  2,2  2,2  2,2  

 Katılmıyorum  1  2,2  2,2  4,4  

Kararsızım  11  24,4  24,4  28,9  

Katılıyorum  22  48,9  48,9  77,8  

Kesinlikle Katılıyorum  10  22,2  22,2  100,0  

Total  45  100,0  100,0    

Tablo 13’te görüldüğü üzere, Araştırmamıza katılan kişiler, yaklaşık 

%70 oranında doktor harici personellerden memnun ayrılmışlar. %4.4 

oranında memnuniyetsizlik gözlemlenmiştir. %24.4 kararsız olarak 

görüş bildirmiştir. 

Tablo 14. Hastane çalışanları kişisel mahremiyetime (muayene edilirken kapının 

kapanması, aradaki perde ya da paravanın çekilmesi gibi) özen gösterdi . 

 
Frekans  Yüzde  Geçerli Yüzde   

Kümülatif 

Yüzde  

  Kesinlikle Katılmıyorum  3  6,7  6,7  6,7  

 Kararsızım  6  13,3  13,3  20,0  

Katılıyorum  18  40,0  40,0  60,0  

Kesinlikle Katılıyorum  18  40,0  40,0  100,0  

Total  45  100,0  100,0    

 

Tablo 14’te görüldüğü üzere, Araştırmamıza katılan kişiler, %80 

oranında hasta mahremiyetine dikkat edildiği görüşündedir. Hastanın 

başlıca haklarından biri olan bu değerin hastanede genelinde en 

yüksek tatmin düzeyine ulaşılan başlıklardan birisidir. 
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Tablo 15. Hastane (poliklinikler, muayene olduğunuz oda, tuvaletler,otopark 

hizmeti) genel olarak iyiydi 

 
Frekans  Yüzde  Geçerli Yüzde   

Kümülatif 

Yüzde  

  Kesinlikle Katılmıyorum  1  2,2  2,2  2,2  

 Katılmıyorum  1  2,2  2,2  4,4  

Kararsızım  8  17,8  17,8  22,2  

Katılıyorum  20  44,4  44,4  66,7  

Kesinlikle Katılıyorum  15  33,3  33,3  100,0  

Total  45  100,0  100,0    

 

Tablo 16. Hastanede verilen hizmet genel olarak iyiydi. 

 
Frekans  Yüzde  Geçerli Yüzde   

Kümülatif 

Yüzde  

  Kesinlikle Katılmıyorum  1  2,2  2,2  2,2  

 
Katılmıyorum  2  4,4  4,4  6,7  

Kararsızım  6  13,3  13,3  20,0  

Katılıyorum  21  46,7  46,7  66,7  

Kesinlikle Katılıyorum  15  33,3  33,3  100,0  

Total  45  100,0  100,0    

Tablo 15 ve 16’da görüldüğü üzere, araştırmamıza katılan kişiler 

hastanede aldıkları hizmetten memnun şekilde hastaneden 

ayrılmışlardır. Kararsız kişilerin görece yüksektir. Fakat memnun 

kalmayanlar ortalama %5-7 oranını geçmemektedir. Bu analize göre; 

hastanedeki hizmetin kalitesinin yüksek olduğunu halkın bu zor 

dönemde, bu koşullarda bile memnun ayrıldıklarından bahsedebiliriz. 
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Tablo 17. Hastaneyi tanıdıklarıma tavsiye ederim. 

 
Frekans  Yüzde  Geçerli Yüzde   

Kümülatif 

Yüzde  

  Kesinlikle Katılmıyorum  2  4,4  4,4  4,4  

 Katılmıyorum  2  4,4  4,4  8,9  

Kararsızım  5  11,1  11,1  20,0  

Katılıyorum  17  37,8  37,8  57,8  

Kesinlikle Katılıyorum  19  42,2  42,2  100,0  

Total  45  100,0  100,0    

Tablo 17’de görüldüğü üzere, araştırmamıza katılan kişiler, 

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini tanıdıklarına tavsiye 

etmekten çekinmediği gözlemlenmektedir. Bu memnuniyeti ölçme 

konusundaki en büyük kriterlerden birisidir. İnsanlar aldıkları 

hizmetin kalitesine göre, o kurumu çok iyi bir yere taşımada destek 

veya tam tersi etki gösterebiliyor. Yapılan araştırmalarda kurumun 

izlenimi, reklamında en önemli etken kullanıcı yorumları olarak 

görülmektedir. Bu sebeple Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin izlenimi 

iyi olacaktır. 

Tablo 18. Covid-19 şüphesi ile başvuran hastalara diğer servislerden farklı izole bir 

bölümde hizmet veriliyor 

 
Frekans  Yüzde  Geçerli Yüzde   

Kümülatif 

Yüzde  

  Kesinlikle Katılmıyorum  1  2,2  2,2  2,2  

 Katılmıyorum  1  2,2  2,2  4,4  

Kararsızım  11  24,4  24,4  28,9  

Katılıyorum  15  33,3  33,3  62,2  

Kesinlikle Katılıyorum  17  37,8  37,8  100,0  

Total  45  100,0  100,0    
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Tablo 19. Hastanede pandemi gerekliliklerine yönelik(Temizlik-Maske-Mesafe) 

önlemler alınıyor. 

 Frekans  Yüzde  Geçerli Yüzde   Kümülatif Yüzde  

  Kesinlikle Katılmıyorum  1  2,2  2,2  2,2  

 Katılmıyorum  2  4,4  4,4  6,7  

Kararsızım  7  15,6  15,6  22,2  

Katılıyorum  15  33,3  33,3  55,6  

Kesinlikle Katılıyorum  20  44,4  44,4  100,0  

Total  45  100,0  100,0    

Tablo 18 ve 19 ’da görüldüğü üzere, araştırmamıza katılan kişiler; 

yaklaşık %60-70 oranında COVİD-19 önlemlerinin alındığını ve 

Pandemi döneminde en büyük korkularımızdan birisi olan Covid-19 

Pozitif biriyle temas etmekten hastanede alınan önlemlerin onu 

koruduğunu düşünmektedir. 

Geçerlilik ve Güvenilirlik  

Cronbach Alfa Güvenilirlik Analizi, maddelerin başka bir deyişle 

değerlendirme sorularının iç tutarlılığının bir ölçüsüdür. Cronbach alfa 

katsayısı, ölçekte bulunan maddelerin homojen yapısını açıklamak 

veya sorgulamak üzere kullanılır. Cronbach alfa katsayısı yüksek olan 

ölçekteki maddelerin, birbirleriyle tutarlı olduğu ve bir o kadar da aynı 

özelliği ölçen maddelerden meydana geldiği yorumu yapılır. (Yıldız & 

Uzunsakal, 2018) 

Cronbach Alpha değeri, bir ölçekteki soruların varyanslarının 

toplamının genel varyansa bölünmesi yoluyla elde edilir. Bu katsayı, 0 
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ile 1 arasında değer alır. Alfa değerinin negatif çıkması güvenirliliğin 

bozulduğu anlamına gelir.  

Cronbach alfa aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:   

0< R2 < 0.40             güvenilir değil        

0.40 < R2 < 0.60        düşük güvenilirlikte  

0.60 < R2< 0.80         oldukça güvenilir     

0.80 < R2 < 1.00        yüksek güvenilirlikte (Yıldız & Uzunsakal, 

2018) 

Güvenilirlik İstatistikleri 

Cronbach's 

Alpha  

Standartlaştırılmış 

Öğelere Dayalı 

Cronbach's Alpha  Öğeler  

,925  ,931  12  

  

Hasta tatmini sorularına yönelik 12 maddelik ölçeğin Cronbach Alpha 

güvenilirliği %92,5 bulunmuştur. Buna göre anket sorularının 

güvenilirliği yeterlidir. Cronbach Alfa güvenilirlik analizinde sadece 

likert tipli ölçekler için güvenilirlik analizi yapıldığı için analiz 

yapılırken demografik soruların tamamı değerlendirmeden 

çıkartılmıştır.   
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Tablo 20. Toplam Öğe İstatistiği 

 

Öğe Silindiyse 

Ölçek 

Ortalaması 
Öğe Silindiyse 

Ölçek Farkı 

Düzeltilmiş 

Madde-Toplam 

Korelasyon 
Kare Çoklu 

Korelasyon 
Öğe Silindiyse 

Cronbach Alfa'sı 

S7  42,9778  79,522  ,436  ,441  ,930  

S8  42,7111  76,892  ,593  ,552  ,923  

S9  42,4667  74,118  ,716  ,670  ,917  

S10  43,1333  77,800  ,530  ,548  ,926  

S11  42,5778  75,249  ,776  ,770  ,915  

S12  42,5333  78,709  ,738  ,726  ,917  

S13  42,3333  76,864  ,680  ,726  ,919  

S14  42,3556  80,825  ,566  ,631  ,923  

S15  42,3556  75,280  ,912  ,895  ,911  

S16  42,3111  74,446  ,833  ,830  ,912  

S17  42,3778  75,740  ,843  ,797  ,913  

S18  42,2667  76,745  ,755  ,775  ,916  

 

Tablo 20’de görüldüğü üzere, son sütunda yer alan (Öğe Silindiyse 

Cronbach Alfa'sı) değerlere bakıldığında madde silindiğinde Cronbach 

alfa değerinin nasıl değiştiği görülmektedir. Güvenilirlik değerlerine 

bakıldığında çok büyük bir değişim olmadığı görülmektedir. Yani 

hiçbir maddenin güvenilirlik değerini anlamlı bir düzeyde 

düşürmediği gözlemlenmiştir. Bu sebeple analizden soru çıkarımı 

yapılmamıştır.  

Yukarıdaki tablo 20’ye göre 11 soruya ait ortalamalar, standart 

sapmalar ve veri sayıları verilmiştir. Demografik soruların tamamı 

analizden çıkartılmıştır. Ve sorular ortalamaya göre küçükten büyüğe 

sıralanmıştır. Burada ortalama olarak en yüksek değeri “Hastanede 

pandemi gerekliliklerine yönelik (Temizlik-Maske-Mesafe) önlemler 
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alınıyor.” sorusu almıştır. Bu sorunun ortalaması 4,1333’dir. Buda 5’li 

ölçeğimizde –Kesinlikle katılıyorum- seçeneğine denk gelmektedir. 

Bu ifade diğer ölçeklerden daha fazla işaretlenmiştir.   

Pandemi döneminde hastanelerden alınan hizmeti değerlendirdiğimiz 

bu anketimizde Pandemi kurallarına bu derecede uyulmasının yüksek 

çıkması sağlık sistemimiz için mutlu edici bir gelişmedir.   

 Aşağıdaki ankette yer alan ifadelerin genel ortalaması 3,91 olarak 

olarak bulunmuştur. Bu da ölçeğimizde “Kararsız” ile “Katılıyorum” 

ifadelerinin en çok verilen cevaplar olduğunu bize gösterir.  

Tablo 21. İstatistikler 
 

Ortalama  Standart Sapma  

Randevu almak basit ve kolay oldu.  3,4222  1,25207  

Karşılama, danışma ve yönlendirme hizmeti genel 

olarak iyiydi.  
3,6889  1,20269  

Beni muayene eden doktor hastalığım konusunda bana 

bilgi verdi ve ilgiliydi.  
3,8222  1,07215  

Hastanedeki diğer personeller bana karşı ilgiliydi.  3,8667  ,86865  

Bekleme salonları rahattı.  3,9333  1,23215  

Covid-19 şüphesi ile başvuran hastalara diğer 

servislerden farklı izole bir bölümde hizmet veriliyor.  
4,0222  ,96505  

Hastane (poliklinikler, muayene olduğunuz oda, 

tuvaletler,otopark hizmeti)genel olarak iyiydi.  
4,0444  ,90342  

Hastanede verilen hizmet genel olarak iyiydi.  4,0444  ,92823  

Hastane çalışanları kişisel mahremiyetime (muayene 

edilirken kapının kapanması, aradaki perde ya da 

paravanın çekilmesi gibi)özen gösterdi.  

4,0667  1,07450  

Hastaneyi tanıdıklarıma tavsiye ederim.  4,0889  1,06221  

Hastanede pandemi gerekliliklerine yönelik(Temizlik-

MaskeMesafe) önlemler alınıyor.  
4,1333  ,99087  
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Tablo 22. Hastanede pandemi gerekliliklerine yönelik(Temizlik-Maske-Mesafe) 

önlemler alınıyor. 

 Frekans  Yüzde  Geçerli Yüzde   Kümülatif Yüzde  

  
Kesinlikle 

Katılmıyorum  1  2,2  2,2  2,2  

 Katılmıyorum  2  4,4  4,4  6,7  

Kararsızım  7  15,6  15,6  22,2  

Katılıyorum  15  33,3  33,3  55,6  

Kesinlikle Katılıyorum  20  44,4  44,4  100,0  

Total  45  100,0  100,0    

Tablo 21 ve 22’de görüldüğü gibi hastanedeki temizlik önlemlerinin 

alındığı konusunda tüm hastaneye başvuran kişiler memnundur.   

SWOT Analizi 

SWOT Analizi, kendi mevcut gücünü analiz edebilmek ve zayıf 

yönlerini görebilmek, bununla birlikte gelecekteki olası krizlerin 

üstesinden gelebilmek için, riskleri iyi yönetebilmek ve fırsata 

çevirebilmekte etkili olacak yol haritasını çizmek için kullanılan bir 

stratejik yönetim metodudur. Yaptığımız tüm araştırmaların ışığında 

gerçekleştirdiğimiz SWOT ANALİZİ Tablo 23’te gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 135 

Tablo 23. SWOT Analizi 

GÜÇLÜ YANLAR   ZAYIF YANLAR  

Hekimlerin eğitimine duyulan güven.  
Konum olarak şehrin uzağında 

olması  

Çok sayıda teknolojik cihazları bünyesinde 

bulundurması   
Ulaşım sisteminin yetersiz olması   

Yüksek teknoloji kullanımı  Yetişmiş insan gücünün göç etmesi  

Devlet desteğinin yüksek olması  
Vatandaşların yön bulmada 

zorlanmaları  

Uluslararası sertifikaya sahip olması  

Geniş alanlar üzerine kurulu olması 

sebebiyle personelin kontrol 

edilmesinin zorluğu  

Ücretsiz hizmet vermesi     

Tek yataklı hasta odalarına geçilmesi     

Birçok branjın aynı hastane çatısı altında 

toplanması  
   

Depreme dayanıklı binaların olması     

FIRSATLAR  TEHDİTLER  

Kurum imajının yüksek olması   Acil vakaların hastaneye ulaşmasının 

zorluğu  

Güven düzeyinin yüksek olması  Ekonomik istikrarsızlık  

Gelişen bilgi teknolojileri  Hizmet maliyetlerinin yüksek olması  

İşletme anlamında yüksek standartlar 

sağlanması  

Şehir hastaneleri İle ilgili 

organizasyonlarda kamu ve özelin 

rolünün net olmaması  

Yüksek gelirli sağlık turizmi potansiyeli 

olması  
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4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Pandemi döneminde sağlık sistemine olan talep büyük ölçüde artmış 

ve sağlık sisteminin önemi tüm dünyada tekrar fark edilmiştir. Bu 

süreçte birçok ülkenin sağlık sistemleri çökmüş, yetersiz kalmış veya 

birçok problem çıkmıştır.   

Bu çalışma kapsamında; İstanbul İli Başakşehir ilçesinde yapılan; 

Pandemi döneminde hizmete giren Türkiye’nin en büyük şehir 

hastanesinden alınan hizmetin kalitesini ve hastaların tatmin düzeyinin 

ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; hastaneye başvuran 

kişilere anket uygulanmıştır. 5’i demografik ve 14 tanesi memnuniyet 

düzeyini ölçmek üzere sorulmuştur. Stratejik yönetim analizlerinden 

Pareto analizini uygulayabilmek için 1 tane açık uçlu soru eklenmiştir.   

Uyguladığımız anketimize eklediğimiz açık uçlu soru olan 19.soru 

kapsamında hastaneye başvuran kişilerin, memnun olmadığı, başarısız 

bulduğu, değiştirilmesini istediği konuları yazılması istenmiştir.   

Verilen cevaplara göre; 20 kişi randevu alma zorluğundan, 8 kişi 

doktor bilgilendirmelerinin eksikliğinden, 6 kişi karşılama 

hizmetlerinden, 5 kişi bekleme sürelerinden, 4 kişi personel ilgisinden 

ve diğer seçeneğine ise 1’er kişi temizlik ve bekleme salonlarından 

şikâyetlerde bulunulmuştur. Bu soruya göre Pareto analizi yapılmıştır. 

80/20 kuralına göre,  randevu alma zorluğu, doktor bilgilendirmeleri, 

karşılaştırma hizmetlerinde yapılacak iyileştirmeler ile sorunlar büyük 

ölçüde çözülmüş olur.   
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SWOT Analizi, kendi mevcut gücünü analiz edebilmek ve zayıf 

yönlerini görebilmek ver gelecekte olası krizlerin üstesinden 

gelebilmek için, riskleri iyi yönetebilmek ve fırsata çevirebilmekte 

etkili olunmasında önemli yol haritası çizmektedir. Şehir 

hastanelerinin özellikle Pandemi dönemiyle birlikte önem kazanmış, 

kıymetleri daha da artmıştır. Normalde beklenen hasta sayılarından 

çok daha üstü ile karşılaşılmıştır.  Beklenenden de fazla tehdit 

oluşmuştur.   

Başakşehir Şehir Hastanesi özelinde, güçlü yanlardan en baskınları: 

devlet desteğinin yüksek olması, hizmet kalitesinin yüksek olması, 

çok sayıda teknolojik cihazları bünyesinde bulundurmasıdır. 

Tehditlerinden bazıları ise: hastanenin şehir merkezine uzaklığı, 

ekonomik istikrarsızlık hizmet maliyetlerinin yüksek olmasıdır. 

Fırsatlar konusunda, ülkemizin jeopolitik konumu itibariyle sağlık 

turizmine çok uygun olması sebebiyle hastanemizin en büyük 

fırsatlarındandır.  

Hasta memnuniyetinin ölçümüne ve kalitenin arttırmasına yönelik 

yaptığımız araştırmada, Covid-19 hastalığının hayatımıza girmesiyle 

birlikte hastaların memnuniyet düzeylerinin artmasının en büyük 

etkilerinden birinin de gerekli önlemlerin alınması ve Covid-19 Pozitif 

vakalar ile karşılaşma ihtimalinin en az düzeye indirilmesi olmuştur. 

Hastaneye başvuracak kişilerin başvurma vaktini ertelemek zorunda 

kalmaması memnuniyet düzeylerini arttırmıştır.  
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Doktor iletişiminin, doktorların ilgisi ve hastalara yaklaşımının hasta 

memnuniyeti ve kalite üzerinde önemli ölçüde etki bıraktığı 

gözlemlenmiştir. Bununla birlikte; randevu alma işlemlerinde kolaylık 

hastaneye ve doktora hemen ulaşılabilmesi durumu hastaları 

memnuniyet ve tatmini üzerinde çok etkilidir.    

Araştırmada ayrıca, hastaların genel olarak Türkiye’nin en büyük 

hastanesi olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden 

memnuniyet düzeyleri incelenmiştir. Elde edilen veriler 

doğrultusunda, hastaların Başakşehir Çam ve Sakura Şehir 

Hastanesi’nden memnun olduğunu ve çevresindeki kişilere, tavsiye 

edeceği sonucuna varılmıştır. 
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GİRİŞ 

 

İnsanlık tarihi boyunca dünyada pek çok pandeminin yaşandığı 

bilinmektedir. Bu pandemiler genel halk sağlığını tehdit etmenin yanı 

sıra birçok ülkeyi ekonomik ve siyasi anlamda da etkilemiştir. 

Pandemi; dünya çapında veya çok geniş bir alanda meydana gelen, 

uluslararası sınırları aşan ve genellikle çok sayıda insanı etkileyen bir 

salgın olarak tanımlanmatadır (Last vd. 2000). Yeni tip koronavirüs 

(Covid-19) salgını, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) tarafından küresel salgın ilan edilmiştir. Covid-19 pandemisi, 

büyük sosyal, psikolojik ve ekonomik etkilere neden olarak, küresel 

ölçekte insanların hayatını tamamen değiştirmiştir (Nunis, 2021:2). 

Covid-19 pandemisi ile dünya ekonomisi önemli ölçüde küçülme 

eğilimine girerken, özellikle ülkelerin iç ve dış ticaretini, tedarik 

zincirlerini ve yatırım akışlarını bozduğu görülmektedir. Aynı 

zamanda finansal ve beşeri sermayeyi atıl bırakarak, ulaşım gelirleri 

ve turizmden elde edilen gelirleri hızla azaltarak birçok ülkenin turizm 

sektörünü durdurmuştur. Bunun dışında emtia fiyatlarındaki hızlı 

düşüşlerin emtia bağımlı ekonomilere ciddi zararlar verdiği 

görülmektedir. Öte yandan, ülkelerin hayati tıbbi malzemeleri tedarik 

edebilmeleri, kritik gıda ihtiyaçlarını ve gıda güvenliğini 

sağlayabilmeleri gibi sosyo-ekonomik sonuçlar ortaya çıkmıştır (WB, 

2020). 

 

Salgının neden olduğu ekonomik ve sosyal bozulma yıkıcı olmuştur. 

Covid-19 salgını ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle dünya 
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çapında milyonlarca işletme henüz ortaya çıkmamış bir tehditle karşı 

karşıya kalmıştır (ilo.org). 

 

İşletmelerin ayakta kalması, işletmelerin ve sahiplerinin özelliklerinin 

bir fonksiyonudur (Headd, 2003:52). Firma kurmak aktif bir öğrenme 

süreci olarak değerlendirilebilir ve kazanılan deneyimin değeri, 

işletme kapansa bile girişimcinin malı olarak kalacaktır. Girişimciler 

için iş hayatında zor kararlar vermek zorunda kaldıkları zamanlar 

vardır. Aksilikler sırasında girişimcilerin cesaretleri kırılabilir hatta 

depresyona girebilirler, ancak uzun vadede bu zorluklarla yüzleşir ve 

yeni fırsatlar ararlar (Dewhurst, 1996:101). Küçük bir firma, bir anda 

kendini fikrinin daha fazla geliştirmeye değer görülmediği bir 

durumda bulabilir, kurtarılabilir her türlü kaynak başka bir yerde 

kullanılabilir (Bates, 2005:344). Girişimin sürdürülebilirliğinin 

tehlikede olduğu anlaşıldığında tüm faktörler göz önünde 

bulundurulur. İşletmenin sürdürülebilir olmadığına karar verilirse 

kapatma kararı alınır. İşletmelerin kapanmasından sonra girişimcilerin 

çoğu hala girişimcilik niyetlerini sürdürmekte ve bazıları başarılı seri 

girişimciler haline gelmektedir (Schutjens ve Stam, 2006:16). Küçük 

işletmelerin, daha kapsayıcı destek önlemleriyle Covid sonrası 

ekonomide yeniden başlaması için çok fazla potansiyel olduğu 

düşünülmektedir (Stephan 2020:30). 

 

İşletmelerin kapanmasını etkileyen birçok faktör olmasına rağmen, 

finansal zorluklar en önemlisi olarak görülmektedir. Covid-19 

pandemisi sırasında yaşanan küresel ekonomik kriz, iş yerlerinin 

kapanmasında büyük etki yapmıştır. Krizden en çok etkilenen 
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sektörler ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Nisan 2020 

itibariyle Birleşik Krallık'ta tüm işletmelerin neredeyse dörtte biri 

Covid-19 pandemisi nedeniyle ticaretini geçici olarak durdurmuş veya 

tamamen kapanmıştır (statista.com, 2020). 

 

24 Haziran 2016 tarihinde İngiltere’nin Avrupa birliğinden ayrılması 

için oylama gerçekleştirilmiştir. Tarihe Brexit olarak geçen 

referandumda %51,9 oy ile Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı 

çıkmıştır.  Referandum sonucu sterlin düşmüş ve hisse senedi 

piyasasında 2 trilyon dolarlık bir daralma meydana gelmiştir. 

Referandumun siyasi ve ekonomik bir çok sonucu ortaya çıkmıştır 

(Hobolt, 2016:1259). İngiltere’nin fiili olarak Avrupa Birliği’nden 

ayrıldığı tarih 31 Ocak 2020’dir (ec.europa.eu). Pandeminin etkin 

olduğu dönem ile fiili Brexit tarihi çakışmıştır. Bu nedenle çalışmada 

Brexit’in ekonomik sonuçlarının işletme kapanmaları üzerinde etkisi 

olabileceğini de belirtmek gerekmektedir. 

 

Bu çalışmada, özellikle Covid -19 pandemisinin yol açtığı ekonomik 

kriz karşısında işletmelerin ayakta kalabilme durumları incelenmiştir. 

Türkiye ile İngiltere ve Galler için işletme kapanış verileri 

karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu araştırmada, farklı sektörlerin 

işletme kapanma rakamları analiz edilmiştir. Covid-19 etkisinin net 

olarak karşılaştırılabilmesi için pandemi öncesi dönem de çalışmaya 

dahil edilmiştir.  

 

Çalışmada; Birleşik krallık hükümeti iflas dairesi tarafından 

yayımlanmış olan İngiltere ve Galler’i kapsayan veriler kullanılmıştır. 
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Yazımda kolaylık sağlamak amacıyla bölümün kalanında İngiltere ve 

Galler yerine sadece İngiltere kullanılacaktır.  

 

1. VERİ VE METODOLOJİ 

1.1. Veri 

Çalışmada ikincil veri kaynaklarından yararlanılmıştır. Bu araştırmada 

İngiltere hükümeti, iflas dairesi (gov.uk) tarafından aylık olarak 

yayınlanan istatistikler ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(tobb.org.tr) tarafından yayınlanan şirket kapanma istatistikleri 

kullanılmıştır. 

 

1.2. Metodoloji 

 

Türkiye ile İngiltere deki işletme kapanışlarının sektör bazlı verileri 

fark yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma nitel bir 

yaklaşımla ikincil veri kaynaklarına dayanılarak yapılan bir derleme 

çalışmasıdır. İşletmelerin kapanma verileri, Türkiye ile İngiltere’de 

Covid-19 salgını sırasında, hangi sektörlerin nasıl etkilendiğini 

araştırmak için kullanılmıştır. 2020 yılının Mart ayı, Dünya Sağlık 

Örgütü’nün (DSÖ) Covid-19' u pandemi olarak adlandırdığı tarihtir. 

Bu çalışmada, pandemi etkisiyle gerçekleştiği düşünülen; işletme 

kapanmaları ile sonuçlanan ekonomik krizlerin başlangıcı Mart 2020 

olarak kabul edilmiştir. Pandemi başlangıcından itibaren Mart 2021 

tarihi de dahil edilerek toplam 13 aylık Covid-19 pandemi dönemi 

verileri araştırılmıştır. Karşılaştırma yapabilmek için Covid-19 

pandemisi  öncesi 13 aylık dönemi kapsayan Şubat 2019’dan  Şubat 

2020’ye kadar olan veriler de çalışmaya dahil edilmiştir.  
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2. SEKTÖRLERE GÖRE TÜRKİYE ve İNGİLTERE’DE 

KAPANAN İŞYERLERİ KARŞILAŞTIRMASI 

 

2.1. Toplam Kapanan İşyeri Sayısı Karşılaştırması 

 

 

Grafik 1: Kapanan İşyeri Sayısı (Kaynak: gov.uk, tobb.org.tr) 

 

Grafik 1’de 2019 yılı Şubat ayı ile 2021 Mart ayı arasında Türkiye ile 

İngiltere’de aylık toplam kapanan işletme sayısı verilmektedir. 2019 

yılı Şubat ayı ile 2020 yılı Şubat ayı arası pandemi öncesi dönem 

olarak araştırılmıştır. 2020 Mart ayı ile 2021 Mart ayı arasındaki 

dönem pandeminin etkisinin görüldüğü dönemdir. Verilere göre 2020 

yılı Şubat ayı ile 2021 yılı Şubat ayı karşılaştırıldığında Türkiye'de bir 

önceki yılın aynı ayına göre işletme kapanma oranlarının arttığı 

(%2,81), İngiltere’de ise kapanma oranlarının düştüğünü (-%33,26) 

görülmüştür. İngiltere’de işletme kapanma oranlarının en yüksek 

seyrettiği aylar Mart 2021 (%45.55), Aralık 2020'de (%38.72) ve 

Temmuz 2020 (%30.23) olarak ortaya çıkmıştır. Temmuz 2020 ile 
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Temmuz 2019 ayları karşılaştırıldığında işletme kapatma oranlarında 

İngiltere’de %1,64 düşüş yaşandığı gözlenmiştir. Aralık 2019 ile 

Aralık 2020 karşılaştırıldığında ise bir önceki yılın aynı ayına göre 

işletme kapanma oranlarında %25,78 düşüş ortaya çıkmıştır. Buna 

karşın Mart 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre kapanma 

sayılarında %30,21 artış görüşmüştür. 

 

Türkiye açısından tablo incelendiğinde Covid-19 pandemisi 

döneminde işletme kapanma oranlarının arttığı gözlenmektedir. 2020 

yılının Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre işletme 

kapanma sayılarının %222,41 oranında artış gösterdiği ortaya 

çıkmaktadır. Temmuz 2020 de bir önceki yılın aynı ayına göre bu oran  

kapanma sayılarında %107,62 artış olarak gözlenmiştir. 
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2.2. Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Kara Taşıtları ve 

Motosikletlerin Onarımı Sektöründe İşletme Kapanma 

Oranları Karşılaştırması 

 

 

 Grafik 2: Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Kara Taşıtları ve 

Motosikletlerin Onarımı Sektöründe Kapanan İşletme Sayısı  

(Kaynak: gov.uk, tobb.org.tr) 

 

Türkiye ile İngiltere’de Şubat 2019 - Mart 2021 tarihleri arasında -

Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin 

onarımı sektöründe kapanan işletme sayısı; Covid-19 salgını sırasında 

en yüksek işletme kapatma oranlarına sahiptir. Kapanma oranları 

Şubat 2019 ile Şubat 2020 arasında diğer sektörlere göre daha yüksek 

gerçekleşmiştir. Pandemi döneminde bir önceki yıla göre kapanma 

oranları %1,91 arttı.  

 

Türkiye’de Aralık 2020'deki kapanma oranları, Kasım 2020'ye göre 

%217.14 daha yüksektir. Haziran 2020'deki kapanma oranları, Mayıs 
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2020'ye göre %292.02 yükselmiştir. Aralık 2019'daki kapanma 

oranları, Kasım 2019'a göre %128.57 yüksek olarak ortaya çıkmıştır.  

İngiltere’de toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtları ve 

motosikletlerin onarımı sektörü pandemiden en çok etkilenen ikinci 

sektör olmuştur. Pandemi sırasında toplam işletme kapanma sayısı bir 

önceki yıla göre -%37,71 düşme görülmesine rağmen Aralık 2020'de 

kapanan işletme sayısı, Kasım 2020'den %45,83 daha yüksek 

gerçekleşmiştir. Mart 2021'de kapanan işletme sayısı, Şubat 2021'den 

%45,05 daha yüksektir ve Mart 2019'da işletme kapatma oranı Şubat 

2019'a göre %24,44 daha yüksek gerçekleşmiştir. 
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2.3. İnşaat Sektöründe İşletme Kapanma Oranları 

Karşılaştırması 

 

  

Grafik 3: İnşaat Sektöründe Kapanan İşletme Sayısı  

(Kaynak: gov.uk, tobb.org.tr) 

 

İnşaat sektörü Covid-19 pandemi döneminde İngiltere için en çok 

işletme kapanması görülen sektör olmasına rağmen bir önceki yıla 

kıyasla şirket kapanma sayılarında -%43,29’luk bir düşüş 

gerçekleşmiştir. Türkiye açısından ise en çok kapanma gerçekleşen 

ikinci sektör olmasına rağmen bir önceki yıla oranla işletme kapanma 

sayılarında -%15,02’lik bir düşüş gerçekleşmiştir.  

 

Pandemi döneminde inşaat sektöründe İngiltere’de bir önceki aya göre 

işletmelerde en çok kapanma artışı Eylül 2020 (%35,29) ve Aralık 

2020 (%35,07) olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıl aynı aylar ile 
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karşılaştırıldığında Eylül 2019 ‘da %3,15 kapanma artışı ve Aralık 

2019’da %22,12 oranında kapanma sayılarında artış olduğu 

görülmektedir. Türkiye açısından Aralık 2020 tarihinde bir önceki aya 

göre kapanan şirket sayısı %239,64 oranında artış göstermiştir. 

Haziran 2020 tarihinde ise bir önceki aya göre %106,85 oranında artış 

kaydedilmiştir. Bir önceki yıl aynı aylara bakıldığında Aralık 2019’da 

%109,60 artış ve Haziran 2019’da kapanma sayısında -%23,49’luk bir 

düşüş görülmüştür. 

 

2.4. Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Sektöründe İşletme 

Kapanma Oranları Karşılaştırması 

 

Grafik 3: Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Sektöründe Kapanan İşletme Sayısı  

(Kaynak: gov.uk, tobb.org.tr) 

 

Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri sektörü; İngiltere için pandemiden 

en çok etkilenen üçüncü sektör olmasına rağmen bir önceki yıla göre 

kapanan işletme sayısında -%37,26’lık bir düşüş gerçekleşmiştir. 
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Türkiye için ise aynı sektörde kapanan işletme sayısı bir önceki yıla 

göre %21,39 artmıştır.  

 

İngiltere’de Mart 2021 (%98,48) ve Temmuz 2020 (%46,25) ayları 

pandemi döneminde bir önceki aya göre işletme kapanmasında en çok 

artışın görüldüğü aylar olmuştur. Bir önceki yıl aynı aya ait verilere 

bakıldığında Mart 2019’da bir önceki aya göre işletme 

kapanmalarında %63,45 artış ve Temmuz 2019’da -%12,27 düşüş 

kaydedilmiştir. 

 

Türkiye’de pandemi döneminde Aralık 2020 (%258) ve Haziran 2020 

(%230) tarihlerinde önceki aya göre işletme kapanmalarında ciddi bir 

artış gözlenmiştir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında aynı aylarda 

Aralık 2019 (%94,92) ve Haziran 2019 (%13,33) da şirket 

kapanmalarındaki artışların daha hafif seyrettiği görülmektedir. 

 

2.5. İmalat Sektöründe İşletme Kapanma Oranları 

Karşılaştırması 

  

Grafik 4: İmalat Sektöründe Kapanan İşletme Sayısı  

(Kaynak: gov.uk, tobb.org.tr) 
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İmalat sektörü Türkiye’nin pandemiden en çok etkilenen üçüncü 

sektörü olarak ortaya çıkmaktadır. Pandemi döneminde kapanan 

işletme sayısı bir önceki yıla göre %27,49 artmıştır. İngiltere 

açısından en çok etkilenen beşinci sektör durumundadır ve bir önceki 

yıla oranla kapanan işletme sayısında %34,01 oranında düşüş 

gözlenmiştir.   

 

Türkiye’de imalat sektöründe Aralık 2020 (%275,42) ve Haziran 2020 

(%128,57) aylarında bir önceki aya göre işletme kapanışlarında büyük 

bir artış göze çarpmaktadır. Bir önceki yılın aynı aylarına bakıldığında 

Aralık 2019 (%89,63) ve Haziran 2019 (%7,89) aylarında daha düşük 

artışlar olduğu görülmektedir.  

İngiltere açısından Aralık 2020 (%72,46) ve Mart 2021 (%57,14) 

aylarında bir önceki aya oranla işletme kapanışlarında artış 

görülmüştür. Bir önceki yılın aynı ayları değerlendirildiğinde Aralık 

2019 (-%16,52) da düşüş ve Mart 2019 (%22,32) da kapanış 

sayılarında artış gözlenmiştir. 
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Tablo 1. Karşılaştırmalı İşletme Kapanma Oranları Tablosu 

  
  

Pandemi 

Öncesi 

Pandemi 

Dönemi 
Karşılaştırmalı 

İşletme 

Kapanma 

Oranları   
  

Şubat-2019-

Şubat 2020 

Mart 2020-

Mart 2021 

TOPLAM KAPANAN İŞLETME  
Türkiye 15115 15540 2,81% 

İngiltere 18326 12231 -33,26% 

Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu 

Taşıtlar ve Motosikletlerin Onarımı 

Türkiye 4810 4902 1,91% 

İngiltere 2599 1619 37,71% 

İnşaat 
Türkiye 2596 2206 -15,02% 

İngiltere 3428 1944 -43,29% 

İmalat 
Türkiye 1575 2008 27,49% 

İngiltere 1617 1067 -34,01% 

Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri 

Faaliyetleri 

Türkiye 692 840 21,39% 

İngiltere 2528 1586 -37,26% 

İdari ve Destek Hizmetleri Faaliyetleri 
Türkiye 515 586 13,79% 

İngiltere 1932 1416 -26,71% 

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 
Türkiye 1185 1265 6,75% 

İngiltere 1409 1024 -27,32% 

Bilgi ve İletişim 
Türkiye 618 690 11,65% 

İngiltere 947 713 -24,71% 

Ulaştırma ve Depolama 
Türkiye 674 627 -6,97% 

İngiltere 573 408 -28,80% 

Diğer Hizmet Faaliyetleri 
Türkiye 119 143 20,17% 

İngiltere 845 575 -31,95% 

İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri 
Türkiye 413 466 12,83% 

İngiltere 392 269 -31,38% 

Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme 

Üretimi ve Dağıtımı 

Türkiye 588 447 -23,98% 

İngiltere 70 63 -10,00% 

Gayrimenkul Faaliyetleri 
Türkiye 292 380 30,14% 

İngiltere 519 357 -31,21% 

Finans ve Sigorta Faaliyetleri 
Türkiye 232 152 -34,48% 

İngiltere 361 323 -10,53% 

Eğitim  
Türkiye 294 305 3,74% 

İngiltere 159 161 1,26% 

Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor 
Türkiye 77 84 9,09% 

İngiltere 357 300 -15,97% 

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık 
Türkiye 263 262 -0,38% 

İngiltere 64 38 -40,63% 

Madencilik ve Taş Ocakçılığı 
Türkiye 85 88 3,53% 

İngiltere 25 20 -20,00% 

Su Temini, Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve 

İyileştirme Faaliyetleri 

Türkiye 41 52 26,83% 

İngiltere 142 79 -44,37% 

Kamu Yönetimi ve Savunma, Zorunlu Sosyal 

Güvenlik 

Türkiye 38 33 -13,16% 

İngiltere 18 12 -33,33% 

 (Kaynak: gov.uk, tobb.org.tr) 

Tablo 1’de pandemi öncesi ve pandemi sırasında Türkiye ve İngiltere 

de kapanan işletme sayıları sektörlere göre verilmiştir.  
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SONUÇ 

Tüm dünyayı etkisi altına alan, ülkelerin genel halk sağlığını tehdit 

eden ve büyük ölümlere neden olan Covid-19 pandemisi, hem sağlık 

hem de ekonomi açısından ciddi krizlere neden olmuştur ve olmaya da 

devam etmektedir. Pandemi, dünya ekonomisinde tarihi bir daralmaya 

neden olurken, üretim kaybı, iş ve hane gelirlerinin azalması, işsizlik 

gibi birçok sorunun büyümesini de tetiklemiştir. Salgının ekonomiler 

üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek veya ekonomileri 

korumak için ülkelerin bir dizi finans ve maliye politikası 

uyguladıkları görülmektedir (Koç, Yardımcıoğlu, 2020:124). 

 

İngiltere, her büyüklükteki işletmeyi desteklemiştir: İşletme başına 

£25.001 ila £10 milyon arasında vadeli krediler veya kredili mevduat 

hesapları açılmıştır, ayrıca işletme başına hiçbir kişisel garanti 

alınmadan £1.000 ila £10 milyon arasında fatura veya varlık 

finansmanı, sağlanmıştır. Küçük miktarlarda mali yardım ödeneği ile 

de 3 yıllık herhangi bir süre boyunca £335.000'a kadar maddi destek 

sağlanmıştır. Hükümet Covid-19 İşletme Hibe Ödeneği ile 

£1,600,000'a kadar yardım yapmıştır. Yine belirli koşulların yerine 

yerine getirilmesi koşuluyla, bu program kuralları kapsamında 

9.000.000 £'a kadar ek bir finansman ödeneği de sağlanmıştır. 

 

Türkiye’de ise Covid-19'un ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak 

için 100 milyar TL'lik 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi açıklanmış 

ve Türkiye'de birçok sektörü kapsayan stopaj, Kdv ve sosyal güvenlik 

ödemeleri ertelenmiş ve indirime gidilmiştir (Koç, Yardımcıoğlu, 

2020:139). 
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Gelişmiş bir ülke olan İngiltere’nin işletmelere verdiği desteğin 

gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye ile kıyaslandığında daha yüksek 

rakamlar olduğu görülmektedir. İngiltere’nin pandemi döneminde 

işletme kapanmalarını önleme konusunda daha kapsamlı yardımlar ile 

süreci kontrol altında tuttuğu görülmektedir. Bu sayede İngiltere’de 

bir önceki yıla göre kapatılan toplam işletme sayısında -%33,26'lık bir 

düşüş yaşandığı görülmektedir. Türkiye'de pandemi öncesi döneme 

göre toplam işyeri kapanış sayısında %2,81 yükselme meydana 

gelmiştir. İngiltere’de 2016 yılından itibaren başlayan Brexit süreci ile 

birlikte ekonomik anlamda istikrarı sağlamak için yaptığı çalışmalar 

da pandemi döneminin daha etkin yönetilmesinde bir etken olduğu 

düşünülmektedir. 

 

Türkiye'de inşaat, ulaştırma ve depolama, elektrik, gaz, buhar ve 

iklimlendirme temini, finans ve sigortacılık faaliyetleri, tarım, 

ormancılık ve balıkçılık, kamu yönetimi ve savunma ile zorunlu 

sosyal güvenlik sektörlerinde kapanan işyeri sayısı önceki yıla göre 

azalmıştır.. Diğer tüm sektörlerde pandemi döneminde kapanan işyeri 

sayısı artmıştır. Salgının yarattığı ekonomik krizin etkilerinin 

Türkiye'de çok daha net ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Pandemi 

sürecinde işletmelere verilen finansal ve mali desteklerin yeterli 

olmadığı değerlendirilmektedir.  
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GİRİŞ 

Küresel finans piyasaları için önemli bir tehdit unsuru haline gelen 

yeni koronavirüs (COVID-19) tüm dünyayı etkisi altına alarak büyük 

bir krize yol açmıştır. 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıktığı bilinen 

ve ilk olarak Çin’in Hubei eyaletinin Başkenti Wuhan'da ortaya çıkan 

koronavirüs ve o zamandan bu yana hızla tüm dünyaya yayılmıştır. 11 

Şubat 2020'de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs salgınından 

sorumlu virüsün adını COVID-19 olarak açıklamış ve 11 Mart 

2020’de de bu hastalığın küresel bir salgın olduğunu ilan etmiştir 

(Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 2020). Bununla birlikte 

dünyada pek çok ülkede çalışma koşullarının sınırlandırılması, insan 

hareketliliğini kısıtlayıcı izolasyon politikaları uygulanması, yurt dışı 

sınırlarının kapatılması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin durdurulması 

gibi salgının etkilerini ve yayılımını önleyici tedbirler alınmaya 

başlanmıştır. Buna rağmen COVID-19 salgını hızla yayılmış ve 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO- World Health Organization) tarafından 

verilen istatistiğe göre 26 Eylül 2021 itibarıyla COVID-19 vaka sayısı 

232 milyon, ölü sayısı ise 4,9 milyon dolaylarına ulaşmıştır (WHO, 

2021).  

Sosyal açıdan büyük yıkımlara neden olan salgının küresel ekonomi 

üzerindeki etkilerine bakıldığında COVID-19 salgını yalnızca insan 

sağlığını etkilemekle kalmamış, aynı zamanda işgücü piyasaları, 

küresel tedarik zincirleri, tüketim gibi birçok alanda küresel 

ekonomiyi ve finansal piyasaları derinden etkilemiştir. Bu etki 

dünyanın önde gelen borsaları olan Dow Jones, S&P ve NASDAQ 
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endekslerinde, salgının ilk patlak verdiği dönemde düşüşler 

yaşanmasına sebep olmuştur (Bash, 2020). Öte yandan, COVID-19 

pandemisinin uzun vadedeki etkileri henüz net bir şekilde ortaya 

konulamazken, kısa vadede ülkelerin finansal piyasalarındaki negatif 

etkisi hissedilmektedir. Bu doğrultuda, pandeminin küresel ekonomik 

düzende bir durgunluk ortaya çıkarması öngörülmektedir. Bu nedenle 

beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan COVID-19 pandemisinin 

ülkelerin finansal piyasaları üzerindeki etkisini inceleme gerekliliği 

doğmaktadır.  
 

Literatürde pek çok araştırma COVID-19 salgının hızla yayılması ile 

birlikte, ekonomi ve finansal piyasalar üzerindeki olası etkilerini 

analiz etmeye çalışmaktadır (Ru vd., 2020; Luo ve Tsang, 2020; 

Sharif vd., 2020; Zhang vd., 2020; Bash, 2020; Liu vd., 2020; 

Khatatbeh vd., 2020). Ancak, gelişmekte olan ülkeler bağlamında, 

bilindiği kadarıyla COVID-19 ve finansal piyasalar arasındaki ilişki 

ampirik olarak ele alınmamıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, 

COVID-19 pandemisinin Morgan Stanley Capital International 

Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde (MSCIEF) yer olan ülkelerin 

finansal piyasaları üzerindeki etkisini analiz ederek literatürdeki bu 

boşluğu doldurmaktır.  

Çalışmada elde edilen bulgulara göre, COVID-19 virüs haberinin 

açıklanması ve doğrulanmasının gelişmekte olan ülke finans 

piyasalarına etkisinin olduğu ve hatta bu etkinin düşüş yönünde 

olduğunu söylemek mümkündür. 
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Bu çalışma giriş bölümünü takiben dört bölüm olarak ele 

alınmaktadır. İlk bölüm, tarih boyunca yaşanan hastalık salgınlarının 

ekonomiler ve finansal piyasalar üzerindeki etkisini araştıran 

literatürün bir incelemesini sunmaktadır. İkinci bölümde çalışmanın 

veri seti ve analizde kullanılan yöntem anlatılmaktadır. Dördüncü 

bölüm elde edilen ampirik bulguları açıklarken; son bölümde ise, 

çalışma sonuçlarına, katkılarına ve kısıtlamalarına yer verilmektedir. 

1. LİTERATÜR TARAMASI 
 

Literatürde global boyutta gerek ekonomik gerek sosyal yıkımlara 

neden olan COVID-19 pandemisinin ve tarihteki çeşitli salgınların 

dünya ekonomisine ve ülkelerin menkul kıymet borsalarına olan 

etkileri ile finansal maliyetlerini araştıran çok sayıda bulunmaktadır. 

İlk olarak 1900’lü yılların başında tespit edilen ve günümüzde de var 

olan HIV/AIDS hastalığının gelişmekte olan ülkelerin ekonomik 

büyümelerine olan etkisini ortaya koymayı amaçlayan Bloom ve 

Mahal (1997), AIDS hastalığının kişi başına düşen gayrı safi yurt içi 

hasıla (GSYIH) ile arasında önemli bir nedensellik ilişkisi olmadığı 

kanısına varmıştır (Bloom & Mahal, 1997). Sözü edilen hastalığın 

Kenya ekonomisi üzerindeki etkilerini inceleyen Were ve Nafula 

(2003), hastalığın verimlilik ve iş gücü arzını, beşeri ve fiziksel 

sermayeyi olumsuz etkilediğini öne sürmüştür (Were & Nafula, 2003). 

HIV/AIDS salgınının gayrı safi milli hasıla (GSMH) üzerinde negatif 

etkide bulunarak ekonomiyi zayıflattığını savunan benzer 

çalışmalardan olan Cuddington (1993) ve Haacker (2002) ise zaman 
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zaman hasta sayısında meydana gelen %10 oranındaki artışın GSMH 

büyüme oranında %1’den fazla oranda düşüşe neden olabileceğini 

ifade etmiştir (Cuddington, 1993; Haacker, 2002). 

SARS salgınının yaşandığı dönem ile salgından önceki dönemi 

kıyaslayarak salgının ekonomik etkilerini inceleyen bir diğer çalışma 

olan Nippani ve Washer (2004), SARS'ın Kanada, Hong Kong Çin 

Özel İdari Bölgesi, Endonezya, Filipinler, Singapur ve Tayland pay 

senedi endeksleri üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını 

belirtmişlerdir. Bunun yanında analize dâhil edilen ülkelerden sadece 

Çin ve Vietnam pay senedi endekslerinin SARS salgınından olumsuz 

etkilendiğini saptamışlardır (Nippani & Washer, 2004). Benzerlik 

gösteren çalışmalardan Chen vd. (2018), SARS salgınının Çin ve 4 

Asya ülkesine ait menkul kıymet borsaları arasındaki uzun vadeli 

ilişki üzerindeki etkisini 1998-2008 dönemi için eş bütünleşme testiyle 

araştırmıştır. Araştırma sonucunda, ülkelerin toplam pay senedi fiyat 

endeksleri arasında eş bütünleşme ilişkisinin var olduğu ve salgının 

söz konusu uzun vadeli ilişkiyi zayıflattığı bulgusuna rastlanmıştır 

(Chen vd., 2018). 

Pendell ve Cho (2013), hayvanlar arasında bulaşıcı viral bir hastalık 

olan şap salgınının Kore tarım şirketleri yatırımcılarının piyasa 

tepkileri üzerindeki etkilerini olay çalışması metodu ile analiz 

etmektedir. 2000-2010 dönemi için araştırma yapılan çalışmada, şap 

salgınının borsa piyasalarında beklenmedik tepkilere neden olduğu 

ifade edilmektedir. Çalışma sonuçları ek olarak, piyasanın salgına olan 

tepkisinin anlık değil kademeli olduğunu göstermektedir. Diğer bir 
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ifade ile kümülatif pay getirileri, günlük pay getirilerine göre daha 

fazla oynaklık göstermiştir (Pendell & Cho, 2013). 

Wang vd. (2013), salgın hastalıkların finansal piyasalara etkisini olay 

çalışması ile ölçen bir diğer çalışmadır. Tayvan’daki Enterovirus 71, 

Dang humması, Sars ve H1N1 salgınlarının, ülkedeki biyoteknoloji 

endüstrisi pay piyasası performansı üzerindeki olası etkilerini 

inceleyen çalışma, salgınların duyuru tarihlerini dikkate alarak her 

dönemi ayrı olarak ele almıştır. Yapılan analizler sonucunda 

salgınların biyoteknoloji firmalarının pay piyasası performansını 

önemli ölçüde etkilediği saptanmıştır. Çalışmaya göre salgınların 2. 

gününe kadar yatırımcılar pozitif anormal getiriler elde etmekte, fakat 

salgınların ilerlediği ve yayıldığı görüldüğünde biyoteknoloji pay 

piyasasılarının performansı oldukça düşmektedir (Wang vd., 2013).  

Tayvan turizm sektörünün 2003’te şiddetli olarak görülen SARS 

salgınına olan tepkisini araştıran Chen vd. (2007), halka açık yedi 

Tayvanlı otel şirketinin pay senedi fiyat hareketlerini olay çalışması 

yaklaşımı kullanarak incelemektedir. Yapılan incelemeler sonucunda 

SARS salgınının olduğu gün ve sonrasında, Tayvan otel pay 

senetlerinin önemli ölçüde negatif kümülatif ortalama anormal 

getirilere sahip olduğu saptanmıştır (Chen vd., 2007). Kim vd. (2020), 

2004-2016 dönemleri arasında yaşanan kuş gribi, domuz gribi, 

Salmonella mikrobu ve deli dana hastalığının S&P 500 endeksindeki 

restoran şirketlerinin pay senedi getirileri ile ilişkisini olay çalışması 

metodu ile araştıran literatürdeki kapsamlı çalışmalardandır. Olay 

çalışması sonuçlarına göre Kuş gribi dışındaki salgınlarının ilk 
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günlerinde restoran şirketlerinin pay senetlerinde ve firma değerinde 

önemli ölçüde negatif etkisi bulunmaktadır. 2004'teki kuş gribi 

salgınının ise restoran firmalarının pay senetleri üzerinde önemli bir 

olumsuz etkisi bulunamamıştır. Araştırmacılar dört salgının da pay 

senetleri getirileri üzerindeki etkisini önemli düzeyde negatif olarak 

saptamıştır  (Kim vd., 2020).  

Ru vd. (2020), COVID-19 salgını ile 2003 yılında görülen SARS 

salgınının 64 ülkedeki menkul kıymetler borsa endeks getirilerine olan 

etkisini yatay kesit En Küçük Kareler regresyon tekniği (OLS) ile 

araştırmayı hedeflemişlerdir. Elde ettikleri bulgulara göre daha önce 

SARS salgınına maruz kalan ülkeler, COVID-19 salgınına farklı 

tepkiler vermiştir. 2003 SARS kaynaklı ölümleri olan ülkelerin 

menkul kıymetler borsa endeksleri, SARS salgınından etkilenmeyen 

ülkelerin menkul kıymetler borsa endekslerine göre COVID-19 

salgınından daha fazla etkilenmiştir. Diğer bir deyişle, araştırmacıların 

kümülatif anormal getiri (CAR) hesaplamaları, daha önce SARS 

salgınından etkilenmeyen borsaların COVID-19 salgınına sert tepkiler 

vermediğini göstermektedir (Ru vd., 2020).  

Luo ve Tsang (2020) da benzer şekilde COVID-19 salgınının finansal 

piyasalar üzerinde negatif etkili olduğunu ve salgın kaynaklı iş 

gücünde, küresel üretimde düşüşler yaşandığını, Çin ekonomisinde 

daralmalar yaşandığını ifade etmektedir. ABD’deki COVID-19 salgını 

yayılımının finansal etkilerini araştıran Sharif vd. (2020) ise salgının 

jeopolitik risk düzeyi ve ekonomik istikrarsızlık üzerinde uzun dönem 

negatif etkisi olduğunu saptamışlardır (Sharif vd., 2020). Al-Awadhi 
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vd. (2020) de, panel veri regresyon modelini kullanarak COVID-19'un 

Çin borsası üzerindeki etkisini incelemiş ve Çin borsasında faaliyet 

gösteren tüm şirketlerin salgından olumsuz yönde etkilendiğini tespit 

etmiştir (Al-Awadhi vd., 2020). Öte yandan ilk çalışmalardan Zhang 

vd. (2020), küresel finansal piyasa oynaklıklarının COVID-19 salgını 

nedeniyle önemli ölçüde arttığını ve bu oynaklığın büyüklüğünün her 

ülkedeki salgının şiddeti ile orantılı olduğunu öne sürmektedir (Zhang 

vd., 2020). 

Bash (2020), ülkelerde teyit edilen ilk COVID-19 vakasının borsa 

getirileri üzerindeki etkisini olay çalışması analizi ile incelemektedir. 

Araştırmacılar literatüre paralel olarak COVID-19 salgını sonrasında 

borsa getirilerinin düşüş trendine girdiği ve bunun yanı sıra önemli 

negatif getiriler meydana geldiği sonucuna ulaşmıştır (Bash, 2020). 

Liu vd. (2020), COVID-19 salgınından en çok etkilenen Japonya, 

Kore, Singapur, ABD, Almanya gibi ülkeler de dâhil olmak üzere 21 

pay piyasası endeksine salgının kısa dönemli etkisini analiz 

etmektedir. Olay çalışması yaklaşımının kullanıldığı çalışmada 

salgından etkilenen tüm ülkelerin pay piyasası getirilerinin olumsuz 

etkilendiği vurgulanmaktadır. Ek olarak çalışmada, Asya ülkelerinin 

pay piyasaları salgına daha hızlı tepki verdiği ve diğer ülkelere kıyasla 

daha fazla negatif anormal getiriler yaşandığı sonucuna varılmıştır 

(Liu vd., 2020).  

Khatatbeh vd. (2020), COVID-19’un salgından en çok etkilenen bir 

ülke grubu için pandeminin borsa üzerindeki etkisini araştırmaktadır. 

Araştırmada olay çalışması metodu ile 11 ülkenin borsa endeksinden 
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elde edilen sonuçlar, teyit edilen ilk COVID-19 vaka duyurusunun 

getiriler üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olduğunu göstermektedir. 

Çalışma bulgularına göre her ülkede teyit edilen ilk COVID-19 

vakasının duyurulması, DSÖ tarafından COVID-19'un küresel bir 

salgın olarak ilan edilmesine kıyasla daha büyük bir negatif etkiye 

neden olmuştur (Khatatbeh vd., 2020). 

2. VERİ SETİ VE YÖNTEM 
 

Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisinin gelişmekte olan 

ülkelerin finansal piyasaları üzerindeki etkisini ölçmektir. Bu 

doğrultuda çalışmanın analizine, Temmuz 2021 itibarıyla MSCI 

Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde (MSCIEF)3 yer alan 26 ülke4 

dâhil edilmektedir.  Ülkelerin pay piyasaları endekslerine ve MSCIEF 

endeksine ilişkin günlük kapanış fiyatları ‘investing.com’ web 

sitesinden elde edilmiştir. Tablo 1 araştırmaya dâhil edilen her bir 

ülkenin ana pay piyasası fiyat endeksini göstermektedir. Çalışmada 

pay piyasalarının COVID-19 salgınına verdiği tepkiyi test etmek için 

Brown ve Warner'ın (1985) olay çalışması metodolojisi 

kullanılmaktadır. 

 
3 MSCIEF, Morgan Stanley Capital International yatırım araştırma firması 

tarafından gelişmekte olan pay piyasalarının performansını ölçmek amacıyla 1988 

yılından beri hesaplanmakta olan bir endekstir (https://www.msci.com/emerging-

markets). 
4 MSCIEF’te 31 Temmuz 2021 tarihi itibariyle 26 ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler: 

Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika, Peru, Çek Cumhuriyeti, Mısır, 

Yunanistan, Kuveyt, Macaristan, Polonya, Katar, Rusya, Suudi Arabistan, Güney 

Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çin, Hindistan, Endonezya, Kore, 

Malezya, Pakistan, Filipinler, Tayvan, Tayland ve Türkiye’dir. Tayvan borsası, 23 

Ocak 2020 tarihli olay gününde faaliyet göstermediğinden bu ülke araştırmaya dahil 

edilememiştir. 

https://www.msci.com/emerging-markets
https://www.msci.com/emerging-markets
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Tablo 1: Araştırmaya Dahil Edilen Ülkelerin Ana Pay Piyasası Endeksleri 

Ülke Ana Endeks Sembol 

Arjantin S&P Merval Endeksi MERV 

Brezilya Bovespa Endeksi BVSP 

Şili S&P CLX IPSA Endeksi  SPIPSA 

Kolombiya COLCAP Endeksi COLCAP 

Meksika S&P/BMV IPC Endeksi MXX 

Peru S&P Lima General Endeksi SPBLPGPT 

Çek Cumhuriyeti PX Endeksi IOH 

Mısır EGX 30 Endeksi EGX30 

Yunanistan Athens General Composite Endeksi ATG 

Macaristan Budapest SE Endeksi BUX 

Kuveyt Premier Market Endeksi BKP 

Polonya WIG30 Endeksi WIG30  

Katar Doha Menkul Kıymetler Piyasa Endeksi QSI 

Rusya RTSI Endeksi IRTS 

Suudi Arabistan Tadawul Borsası Endeksi TASI 

Güney Afrika South Africa Top 40 Endeksi JTOPI 

Türkiye BİST100 Endeksi XU100 

BAE Dubai Genel Endeksi DFMGI 

Çin Shanghai Composite Endeksi SSEC 

Hindistan BSE Sensex 30 Endeksi BSESN 

Endonezya IDX Composite Endeksi JKSE 

Güney Kore KOSPI Endeksi KS11 

Malezya FTSE Malaysia KLCI Endeksi KLSE 

Pakistan Karachi 100 Endeksi KSE 

Filipinler PSEi Composite Endeksi PSI 

Tayland SET Endeksi SETI 
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Olay çalışması metodolojisi, beklenmedik olayların etkisini 

belirlemek için ekonomi ve finans alanındaki literatür çalışmalarında 

yaygın olarak kullanılmaktadır (Liu vd., 2020). Bu metodolojiye göre 

beklenmedik olayların etkisinin pay senedi fiyatlarındaki değişimlere 

yansıması etkin piyasalar hipotezini geçerli kılmaktadır.  Diğer bir 

ifade ile pay senedi fiyatları beklenmedik bir olaydan etkilenirse bu 

etkinin anormal getirilere yol açacağı hipotezine dayanmaktadır 

(Fama vd., 1969). Bu nedenle, piyasalar olaya olumlu (olumsuz) tepki 

verirse, önemli ölçüde pozitif (negatif) anormal getiri beklenmektedir. 

Olay analizi metodunda bir pay senedinin getirisi ile piyasa 

portföyünün getirisi arasındaki ilişkinin tahmininde kullanılan en 

yaygın yaklaşım sıradan en küçük kareler regresyon (OLS) tekniğidir. 

Piyasa modeli olarak adlandırılan bu ilişki beklenen getirilerin 

hesaplanmasında kullanılmaktadır. Bu model aşağıdaki eşitlikte 

verildiği üzere tek faktörlü bir OLS regresyon denklemidir (Armitage, 

1995): 

 

       𝑅𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡 + 𝑒𝑖𝑡                                                               (1) 

 

Eşitlik 1’de Rit, i pay senedinin t dönemindeki getirisini, Rmt piyasa 

portföyünün getirisini, eit ise hata terimini temsil etmektedir. 

Eşitlikteki αi ve βi de regresyon parametreleridir. Piyasa modelinden 

hareketle anormal getiriler (AR) aşağıdaki eşitlik yardımıyla 

hesaplanmaktadır (Armitage, 1995): 

 

        𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − (𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡)                                                     (2)  
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Her bir pay senedi için anormal getirilerin hesaplanmasının ardından 

ortalamaları alınarak ortalama anormal getirilerin 𝐴𝑅𝑡
̅̅ ̅̅ ̅  hesaplanması 

aşağıdaki gibidir; 

 

          𝐴𝑅𝑡
̅̅ ̅̅ ̅ = (1/𝑁) ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑁

𝑖=1

                                                           (3) 

 

Eşitlik 3’te N, analizdeki pay senedi sayısını ifade etmektedir. 

Kümülatif ortalama anormal getirilerin (CAR) hesaplanması eşitlik 

5’te verilmektedir: 
 

          𝐶𝐴𝑅𝑡
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = ∑ 𝐴𝑅𝑙

̅̅ ̅̅ ̅

𝐿

𝑙=1

                                                                      (4) 

Anormal getirilerin istatistiksel olarak önemlilik düzeyini test etmek 

için t istatistiği kullanılmaktadır. T istatistiğinin hesaplanması için 

öncelikle yatay kesit standart sapması aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır 

(Armitage, 1995): 

 

         𝑆𝑡 = √([
1

𝑁 − 1
] ∑[𝐴𝑅𝑖𝑡 −  𝐴𝑅𝑡

̅̅ ̅̅ ̅]2

𝑁

𝑖=1

)                                (5) 

Standart sapma değerinin bulunmasından sonra anormal getiriler için 

test istatistik değerinin hesaplanmasında kullanılan eşitlik:  

 

         
𝐴𝑅𝑡
̅̅ ̅̅ ̅

𝑆𝑡√𝑁
                                                                                         (6) 
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Kümülatif anormal getiriler için test istatistik değerinin hesaplanması 

ise aşağıdaki gibidir (Kayali ve Çelik, 2009; Akarım, 2013): 

 

     
𝐶𝐴𝑅(𝑡1,𝑡2)

𝑆𝑡 ∗ √𝑇
                                                                                   (7) 

 

Eşitlikteki T, kümülatif anormal getirinin hesaplanmasında kullanılan 

gün sayısını ifade etmektedir.  

Çalışmada 23 Ocak 2020’de Çin’de DSÖ yetkilileri tarafından 

insandan insana bulaşan bir virüsün tespit edildiğinin duyurulması 

olay günü olarak alınmıştır. Olay çalışması metodolojisinde günlük 

veriler olay dönemi ve tahmin dönemi olarak sınıflandırılmaktadır. 

Çalışmada t0 olay günü ve [-15, +15] dönemi olay penceresi olarak 

kullanılırken, [-165,-15] periyodu tahmin dönemi olarak 

kullanılmaktadır. Analizin zaman çizelgesi şekil 1’de verilmektedir: 

 

   (t-165)                                   (t-15)                            (t0)                   (t+15) 

  

Şekil 1: Olay Çalışması Metodolojisinde Zaman Çizelgesi 

 

3. AMPİRİK BULGULAR 

 

Tablo 2, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksindeki ülkelerin ana 

borsalarının, anormal getiri ve kümülatif anormal getirilerine ilişkin 

sonuçları vermektedir. 
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Tablo 2: 23 Ocak 2020 Olay Günü (-15 +15) Öncesi ve Sonrası AR ve CAR 

Hesaplamaları 

 AR Art CAR CARt 

-1 -0.00346 -3.38628 -0.00346 -0.12125 

-2 0.002831 2.768059 -0.00063 -0.02214 

-3 -0.00541 -5.2889 -0.00604 -0.21151 

-4 -0.00759 -7.42513 -0.01363 -0.47737 

-5 -0.00232 -2.26893 -0.01595 -0.55861 

-6 -0.00543 -5.31391 -0.02139 -0.74888 

-7 0.007797 7.62478 -0.01359 -0.47587 

-8 0.001257 1.228932 -0.01233 -0.43187 

-9 0.000178 0.173711 -0.01216 -0.42565 

-10 -0.0013 -1.2747 -0.01346 -0.47129 

-11 -0.00558 -5.45719 -0.01904 -0.66669 

-12 0.000947 0.92588 -0.01809 -0.63354 

-13 0.001444 1.412225 -0.01665 -0.58297 

-14 -0.00376 -3.67651 -0.02041 -0.71461 

-15 -0.00923 -9.02584 -0.02964 -1.03779 

0 (Olay günü) -0.00169 -1.65295 -0.03133 -1.09697 

1 -0.00554 -5.4206 -0.03687 -1.29106 

2 -0.0097 -9.48628 -0.04657 -1.63072 

3 -0.0161 -15.7467 -0.06268 -2.19455** 

4 -0.00199 -1.94523 -0.06467 -2.2642** 

5 -0.00223 -2.18349 -0.0669 -2.34238** 

6 -0.00463 -4.53204 -0.07153 -2.50465** 

7 -0.01025 -10.0207 -0.08178 -2.86345*** 

8 -0.00164 -1.60629 -0.08342 -2.92096*** 

9 0.006433 6.290659 -0.07699 -2.69572*** 

10 0.000994 0.971887 -0.076 -2.66092*** 

11 -0.00345 -3.3778 -0.07945 -2.78187*** 

12 -0.00537 -5.24724 -0.08482 -2.96975*** 

13 -0.00586 -5.73077 -0.09068 -3.17494*** 

14 -0.00032 -0.31086 -0.091 -3.18607*** 

15 -0.00208 -2.03223 -0.09307 -3.25884*** 

Not: Z anlamlılık değerleri %1*** için 2,57, %5** için 1,96, %10* için 1,645’dir. 
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Tablo 2’deki kümülatif anormal getiri değerleri %1, %5 ve %10 

anlamlılık düzeyinde incelendiğinde 23 Ocak 2020 olay gününü takip 

eden ilk iki gün haberin gelişmekte olan ülke piyasalarına bir etkisi 

olmamıştır. 3. gün ve takip eden tüm günlerde ise kümülatif anormal 

getiriler anlamlıdır. Grafik 1’de de görüldüğü gibi olay gününü takip 

eden günlerde kümülatif anormal getiriler düşme eğilimindedir. Tablo 

2’deki anlamlılık değerleri ve grafik genel olarak değerlendirildiğinde 

COVID-19 virüs haberini açıklanması ve doğrulanmasının gelişmekte 

olan ülkelerin finansal piyasalarına etkisinin olduğu ve hatta bu 

etkinin düşüş yönünde olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

 
 

Grafik 1: 23 Ocak 2020 Olay Günü (-15 +15) Periyodu İçin Kümülatif Anormal 

Getiriler 
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SONUÇ 
 

Başlangıçta Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan bir virüs olan 

COVID-19 tüm dünyayı etkisi altına alarak salgına dönüşmüş ve 

dünya için büyük bir krize yol açmıştır. İçinde bulunulan süreç sağlık 

ve insanlık için derin bir yara bırakırken tüm sektörler gibi finans 

sektörü de bu durumdan etkilenmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisinin Morgan Stanley 

Capital International Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde 

(MSCIEF) yer alan ülkelerin finansal piyasaları üzerindeki etkisini 

test etmektir. Bu amaç doğrultusunda olay çalışması yöntemi ile 

MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde (MSCIEF) yer alan 26 

ülke üzerinde COVID-19 virüs ilanının etkisi test edilmiştir. Olay 

çalışmasında olay günü, öncesi ve sonrası 15’er günlük dönemler için 

AR ve CAR değerleri ve anlamlılıkları hesaplanır. Hesaplanan AR ve 

CAR değerlerinin anlamlılığında özellikle olay gününü takip eden ilk 

üç gün olayın etkisinin yorumlanması açısından çok önemlidir. Analiz 

sonucunda elde edilen bulgulara göre kümülatif anormal getiriler olay 

gününü takip eden ilk iki gün anlamsız iken 3. günden itibaren anlamlı 

hale gelmekte ve diğer tüm günlerde de anlamlılığını sürdürmektedir. 

Grafik ise bu durumu destekler şekilde olay gününü takip eden 

günlerde düşmeye başlamış ve bu düşüş devam etmiştir.  

Çalışma sonuçlarından hareketle COVID-19 pandemisinin gelişmekte 

olan ülkelerin finansal piyasaları üzerinde etkisinin olduğunu 

söylemek mümkündür. İlgili etkinin 2 gün gecikmeli olması ise sağlık 

sektörü ile ilgili bir risk unsuruna finansal piyasaların gecikmeli tepki 
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vermesiyle açıklanabilir. Ayrıca analizde olay günü COVID-19 virüs 

vakasının ilk ilanı kabul edilmiştir. Buna karşın, Dünya Sağlık 

Örgütü’nün global pandemi ilanı olay günü olarak kabul edilse bu etki 

eş anlı çıkabilir. Bu ise başka bir çalışmanın konusu olarak 

önerilebilir.  

Çalışmada elde edilen bulgular Luo ve Tsang, 2020; Al-Awadhi vd., 

2020; Bash, 2020; Liu vd., 2020; Khatatbeh vd., 2020’nin 

çalışmalarını destekler nitelikte olup, literatür ile paralellik 

göstermektedir. Bu kapsamda, bilindiği kadarıyla gelişmekte olan 

ülkeler bağlamında, COVID-19 ve finansal piyasalar arasındaki 

ilişkiyi araştıran benzer bir çalışmanın olmaması bu çalışmanın 

literatüre katkısıdır. 
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GİRİŞ 

Tarih, bizlere dünyanın son yıllarda salgınlardan defalarca kez 

etkilendiğini göstermektedir; bu pandemiler arasında 1918-1919 

yılları arasında “İspanyol Gribi”, 1957-1958 yılları arasında “Asya 

Gribi”, 1968 yılları arasında “Hong Kong Gribi”, 2002-2003 yılları 

arasında SARS-CoV-1 ve 2009 yılları arasında Domuz Gribi yer 

almıştır. Gelecekteki pandemilere ve diğer küresel krizlere 

hazırlanmak için, bu olaylar sırasında yürütülen farklı disiplinlerin 

bilimsel araştırmalarından elde edilen iç görülere ihtiyaç vardır. 2020 

yılının başında dünyaya yayılmaya başlayan yeni COVID-19 virüsü 

böyle bir araştırma fırsatı sunmaktadır (Koch vd., 2020:1).  

Tüm dünyada yaşanan salgın 11 Şubat 2020'de dünya çapında önemli 

bir halk sağlığı acil durumu olarak DSÖ tarafından yeni bir 

Coronavirüs hastalığını COVID-19 adı ile açıklamıştır. 2019'da 

yüksek sayıda yerel Coronavirus hastalığı (COVID-19) vakasına ek 

olarak, birçok ülke seyahat ve nüfusla temasları azaltmak ve böylece 

bulaşmayı önlemek için sokağa çıkma kısıtlamaları getirmiştir. 

Hükümetler sosyal mesafeyi veya karantina politikasını kullanmıştır. 

Seyahat kısıtlamalarının uygulanması, yoğun kamusal alanların ve 

akademik kurumların kapatılması ile kilitlenme durumunda, 

tüketicinin serbestçe dolaşmasına izin verilmemesi, tüketici satın alma 

sürecinde orijinali etkileyebilecek veya değiştirebilecek doğrudan 

veya dolaylı bazı kısıtlamalar olması ve tüketicinin doğal davranışının 

etkilenmesine neden olmuştur. Tüketici davranışları zaman içinde 

arzularına uymak için gelişse de bunların altında yatan pek çok 
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çevresel faktör onları daha çok etkilemektedir. Yine tüketici davranışı, 

yakın çevrenin gereksinimlerine uyacak şekilde değişmektedir 

(Dwived ve Badge, :2021:2445). 

Araştırmanın amacı yaşanan bu Covid-19 pandemisinin tüketicilerin 

iç güdüsel satın alma davranışına bir etkisi olup olmadığını belirlemek 

ve literatüre katkı sağlamak olmuştur. Bu bağlamda “Covid19 

pandemisinin tüketicilerin içgüdüsel satın alma davranışlarını 

etkilemiştir.” ifadesi araştırmanın ana hipotezini oluşturmaktadır. 

Chein vd., (2020:2) çalışmalarında yapılan satın alma davranışlarının 

%60’ının genellikle içgüdüsel olduğunu savunmuştur. Fakat 

literatürde de geçtiği üzere durumsal ve çevresel faktörler tüketicilerin 

satın alma davranışlarını etkilemektedir. Pandemi gibi birçok insanın 

eve kapandığı işsiz kaldığı ve gelecek kaygısının yükseldiği bir 

dönemde içgüdüsel satın alma davranışında katılımcılardan billişsel ve 

duygusal boyutta online anket ile veriler toplanarak içgüdüsel satın 

alma davranışları incelenmek hedeflenmiştir.  

 

1. COVID-19 VE ETKİLERİ 

 

COVID-19 salgını dünya çapında toplumları, ekonomiyi ve çeşitli 

sektörleri ciddi şekilde etkilemiştir. COVID-19 salgınının tüketicilerin 

günlük yaşamlarında çeşitli sonuçları vardır ve tüketicilerin nasıl 

davrandığı önemli ölçüde değişmiştir. İlk dalganın ardından literatürde 

yapılan anketler ve çalışmalar, dünya genelindeki tüketicilerin 

ürünlere ve markalara yeni bir pencereden baktığı savunulmuştur. 

COVID-19 pandemisinin birinci dalgasından sonra ve ikinci 

dalgasının başlangıcındaki mevcut durum, birçok tüketicinin yerleşik 
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satın alma ve alışveriş alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmesine, 

hatta yeni bir alışkanlık edinmesine neden olduğu düşülmektedir. 

Olağanüstü sınırlama önlemleri nedeniyle, örneğin bazı tüketiciler 

daha önce hiç düşünmedikleri çevrimiçi alışverişe, eve teslimat veya 

nakitsiz ödemeye geçmek zorunda kalmıştır (Eger vd., 2021:1).   

COVID-19'un yayılmasını sınırlamak amacıyla yapılan kısıtlamalar ile 

bireyler nasıl ve ne kadar ürettikleri ve tükettikleri değişime 

uğramıştır (Grashuis vd., 2020:1). Bireylerin yaşam tarzları, değerleri, 

ortamı, aktiviteleri, hobileri ve tüketim alışkanlıkları hayatı boyunca 

evirilmektedir. Bireyin yaşam tarzı tüm faaliyetlerini, ilgi alanlarını, 

değerlerini ve görüşlerini içermektedir. Bir tüketicinin yaşam tarzı, 

davranışını ve satın alma kararlarını etkileyebilmektedir (Rani, 

2014:56-57).  

Pandemiyi yaşayan tüketiciler değişebildiği ve bu değişikliklerin 

pandemi geçtikten sonra bile uzun süre devam edebileceği 

düşünülmektedir. Pandemiden sonra kaç müşterinin geri döneceği ve 

kaç müşterinin pandemi nedeniyle gelişen tüketici kültürüne ne kadar 

iyi uyum sağladığına bağlı olarak değişebileceği düşünülmektedir 

(Kim, 2020:213).  

Tüketicinin satın alma davranışını etkileyen faktörlerin anlaşılması, 

pazarlamacılar için hedef müşteriye hitap edebilecek uygun pazarlama 

karmaları geliştirebilmek için gerekmektedir (Rani, 2014:53). Yaşam 

tarzı bir ürün ve hizmet satın almanın ve kullanmanın arkasında daha 

derin motivasyonlara ve isteklere cevap vermektedir (Muniady, 

2014:20). 



 
188 Bireyden Topluma Covid-19 Pandemisi ve Multidisipliner Yaklaşımlar 

2. İÇGÜDÜSEL SATIN ALMA DAVRANIŞI 

 

İçgüdüsel satın alma davranışı, ani, zorlayıcı, hedonik açıdan 

karmaşık bir satın alma davranışıdır; burada içgüdüsel bir karar 

sürecinin hızlılığı, alternatif bilgi ve seçeneklerin dikkatli ve planlı 

olarak değerlendirilmesini engellemektedir (Park vd., 2005:435). Bir 

başka tanıma göre ise 'rasyonel olmayan' satın alma stilleri, içgüdüsel 

satın alma olarak tanımlanmıştır (Verplanken ve Herabadı, 2001:71). 

Planlanan satın almalara kıyasla daha az kasıtlı, daha harekete geçirici 

ve daha karşı konulmaz satın alma davranışı olarak tanımlanmıştır. 

Son derece içgüdüleri ile hareket eden alıcıların düşüncelerinde 

yansıtma yapma, nesneye duygusal olarak ilgi gösterme ve anında 

memnuniyet duyma olasılığı olduğu görülmüştür (Lee ve Kacen, 

2008:266).  

İçgüdüsel satın alma davranışı, bir ürünü satın alma nedenleri 

hakkında kapsamlı bir tartışma olmaksızın ortaya çıkan duygulanıma 

dayalı davranış olarak kabul edilmiştir. İçgüdüsel satın almanın 

yaygın olarak kabul gören bir tanımı da İçgüdüsel hareket eden bir 

alıcının davranışını, sonuçlarına daha az ilgi gösterilerek ortaya 

çıkmaya eğilimli bir şeyi hemen satın almaya yönelik ani, genellikle 

güçlü ve ısrarcı bir dürtü şeklindedir (Hubert, 2013:862).  

Satın alma dürtüsü hedonik olarak karmaşıktır ve duygusal çatışmayı 

tetikleyebilmektedir. Ayrıca, içgüdüsel satın alma, sonucunda daha 

çok pişmanlık duyma eğilim olmaktadır. İçgüdüsel satın alma aynı 

zamanda satın alma işleminin kişinin uzun vadeli hedefleri, idealleri, 
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kararları ve planları ile tutarlı olup olmadığını dikkatlice veya 

kapsamlı bir şekilde değerlendirmeden satın alma olarak da 

tanımlanmıştır (Moser, 2020:4). 

İçgüdüsel satın alımlar da kendi içinde dörde ayrılmıştır. Bunlar (El 

Badaouı, 2020:45);  

• Saf dürtü ile bütünüyle içgüdüsel satın alma: Bu, içgüdüsel satın 

alımlarından ayırt edilmesi en kolay olan türüdür. Yeni bir ürün 

satın almakla ilgili ya da normal bir satın alma modelini bozan 

bir kaçış satın alma tarzıdır. 

• Geri çağırma ya da anımsama ile satın alma: Müşteri bir ürünü 

gördüğünde ve stoğunun tükendiğini veya önceki bir deneyimi 

hatırladığında ortaya çıkmaktadır. 

• İçgüdüsel öneri ile satın alma: Müşteri ürünü ilk kez gördüğünde 

ve ihtiyacını anladığında ortaya çıkar. Müşterinin ürün hakkında 

önceden bilgi sahibi olmaması nedeniyle diğer satın alımlardan 

farklıdır. 

• Planlanmış ya da beklenen ani satın alma: anormal görünen bu 

tür bir satın alma, müşteri, satış ve promosyon durumunda etkili 

satın almalar yapma umuduyla, ihtiyaçlarını belirlemeden 

mağazaya girdiğinde gerçekleşmektedir. 

Yapılan çalışmalar satın alma davranışının %60’ının genellikle 

içgüdüsel olarak gerçekleştiğini savunmaktadır (Chein vd., 2020:2). 

Pandemi ile bu içgüdüsellik belirsizliklerden kendini korumak isteyen 

tüketici için değişmiştir. 
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Durumsal faktörler; para kullanılabilirliği, ekonomik refah, aile etkisi, 

zaman kullanılabilirliği ve kredi kartı kullanımı ile dört mağaza 

faktörü, yani satış promosyonu, mağaza ortamı, arkadaş canlısı 

mağaza çalışanları ve mağaza içi müziktir. Kişiyle ve mağazayla ilgili 

durumsal faktörlerin, bireyin dürtüsünün yanı sıra gerçek içgüdüsel 

davranışı da etkileyeceği öngörülmektedir (Badgaiyan ve Verma, 

2015:146-147).  

Dış durumsal faktörler, tüketiciden bağımsız olarak genellikle tüketim 

ortamında meydana gelmektedir. Anket verileri, tüketicilerin o anda 

mevcut para / kredi olması, iyi bir teklif veya indirim teklif edilmesi, 

tatillerde veya özel günlerde alışveriş yapma ve arkadaşlarla birlikte 

olma gibi durumsal faktörler mevcut olduğunda ani satın alma 

olasılığının daha yüksektir Harcama için uygun olarak algılanan para 

miktarı, tüketim dürtüsü yaşayıp ani bir satın almayı teşvik 

edebilmektedir. Hemen satın alma niyeti olmadan malları inceleyerek 

bir alışveriş yapacak zamana sahip olunduğunda satın alma dürtüsünü 

hissetmeye ve ani bir satın almayı tamamlamayı sağlamaktadır 

(Moser, 2020:7).  

Durumsal değişkenler tüketicilerin bilişsel eylemlerini tanımlama ve 

anlama yeteneğini büyük ölçüde geliştirebilmektedir (Dwived ve 

Badge, :2021:2446). 
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3. METODOLOJİ 

3.1. Çalışmanın Amacı ve Yöntemi 

 

Araştırma problemi belirlenirken yaşanan bu Covid-19 pandemisinin 

tüketicilerin içgüdüsel satın alma davranışına bir etkisi olup 

olmadığını belirlemek olmuştur. “Covid19 pandemisinin tüketicilerin 

içgüdüsel satın alma davranışlarını etkilemiştir.” ifadesi araştırmanın 

ana hipotezini oluşturmaktadır. Pandemi gibi birçok insanın eve 

kapandığı işsiz kaldığı ve gelecek kaygısının yükseldiği bir dönemde 

içgüdüsel satın alma davranışında katılımcılardan bilişsel ve duygusal 

boyutta anket ile veriler toplanarak içgüdüsel satın alma davranışları 

anlamlandırılmaya çalışılmıştır. 

 

Çalışmada Verplanken ve Herabadı 2001 yılındaki çalışmalarında 

kullandığı içgüdüsel satın alma davranışı ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte 

bilişsel ve duygusal olmak üzere iki boyut yer almaktadır. Beşli likert 

ile ifadeler katılımcılara sorulmuştur. Pandeminin başlangıcından bir 

yıl sonra pandemi devam ederken Şubat 2021 de çevrim içi anket ile 

veriler toplanmıştır. Online bir anket olduğu için sosyal medya ve 

WhatsApp kullanıcıları hedeflenerek kartopu ve kolayda örneklem 

kullanılarak veriler toplanmıştır.  

Çalışmada örneklem olarak Türkiye de yaşayan 83,154,997 kişi ile 

bunların %79 u internet erişimine sahip 16-74 yaş bireylerden 

hedeflenerek 65.692.447,6 kişi elde edilmiştir (www.tuik.com.tr). 

Yazıcıoğlu ve Erdoğan’nın (2004:50) örneklem büyüklükleri 

tablosuna göre 0.05 örnekleme hatasına göre 100 milyon evren 

büyüklüğüne kadar ki örnek kütle için 384 kişi hesaplanmıştır. Anket 
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583 kişiye uygulanmıştır. Zaman ve çevrim içi anket kısıtları 

sebebiyle 0.05 hata oranı tercih edilmiştir. Güvenilirlik düzeyi 

çalışmada 0,714 olarak bulunmuş ve 0,7 güvenilirlik düzeyinden 

büyük olması sebebiyle güvenilir bir çalışma olduğu görülmüştür. 

Çalışmada anket tekniği ile veriler toplanmış ve bu anket soruları 

oluşturulurken Verplanken ve Herabadi (2001) çalışmalarında 

kullandıkları iç güdüsel satın alma ölçeği kullanılmıştır. Anket 

demografik özellikler ve iç güdüsel satın alma ölçeği ile beraber iki 

bölümden oluşmaktadır.  Ankette 5’li likert kullanılmıştır. Verilerin 

analizinde ise IBM Spss programı kullanılmıştır. Toplanan verilere 

ilişkin demografik özelliklerin analizinde Frekans analizleri 

kullanılmıştır. İç güdüsel satın alma ile ilgili ölçümlerde ise normal 

dağılım gözlenmediği için cinsiyet ve medeni durum için Mann-

Whitney U testi, yaş eğitim gelir için ise Kruskal Wallis-H Testi 

kullanılmıştır. 

 

4.  ÇALIŞMANIN BULGULARI 

4.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 

Tablo 1 de çalışmaya katılan katılımcıların demografik özellikleri olan 

cinsiyet, yaş, eğitim durumu, gelir ve medeni durum verilerinin 

frekans ve yüzde oranları verilmiştir. Bu tabloya göre çalışmaya 304 

kadın, 279 erkek katılımcı katılmıştır. Gelir dağılımları 0-2999 ola 

192, 3000-4499 olan 153 kişi ve 4500 üstü gelire sahip 238 kişi 

katılmıştır. Yaş aralığı ise katılımcıların 17-25 yaş 165, 26-35 yaş 148, 

36-45 yaş 144, 46-55 yaş 69 ve 56-74 yaş 57’dir. Katılımcıların 

medeni durumlarına bakıldığında ise 333 kişi evli iken 250 
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katılımcının bekâr olduğu ve eğitim seviyelerine bakıldığında ilk 

öğretim mezunu 12, orta öğretim mezunu 11 lise mezunu 74 ön lisans 

mezunu 132 lisans mezunu 248 ve lisans üstü mezunu 106 kişidir. 

Tablo 1. Demografik Özelliklerin Frekans ve Yüzdeleri 

 Frekans Yüzde  Frekans Yüzde 

Cinsiyet Gelir 

Kadın 304 52,1 
0-2999 192 32,9 

Erkek 279 47,9 
3000-4499 153 26,2 

Yaş 4500-Üstü 238 40,8 

17-25 165 28,3 
Eğitim 

26-35 148 25,4 İlk 

Öğretim 

12 2,1 

36-45 144 24,7 Orta 

Öğretim 

11 1,9 

46-55 69 11,8 Lise 74 12,7 

56-74 57 9,8 Ön Lisans 132 22,6 

Medeni Durum Lisans 248  
42,5 

Evli 333 57,1 Lisans 

Üstü 

106 18,2 

Bekar 250 42,9    
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Tablo 2. İçgüdüsel Satın Alma ile İlgili İfadelerin Frekans ve Yüzdeleri 

Genellikle bir şey satın almadan önce dikkatlice düşünürüm. 

 Kesinlikle 

Katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  Kesinlikle 

Katılıyorum  

Frekans  

239 167 115 36 26 

Yüzde  
41 28,6 19,7 6,2 4,5 

Genellikle sadece almayı düşündüğüm şeyleri satın alırım. 

 Kesinlikle 

Katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  Kesinlikle 

Katılıyorum  

Frekans  
239 171 96 53 24 

Yüzde  
41 29,3 16,5 9,1 4,1 

Genellikle bir şeyler satın alırken düşünmeden hareket ederim. 

 Kesinlikle 

Katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  Kesinlikle 

Katılıyorum  

Frekans  
278 133 101 38 33 

Yüzde  
47,7 22,8 17,3 6,5 5,7 

Satın alımlarımın çoğu önceden planlıdır. 

 Kesinlikle 

Katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  Kesinlikle 

Katılıyorum  

Frekans  
183 184 138 49 29 

Yüzde  
31,4 31,6 23,7 8,4 5 

Sadece gerçekten ihtiyacım olan şeyleri satın alırım. 

 Kesinlikle 

Katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  Kesinlikle 

Katılıyorum  

Frekans  
33 61 147 166 176 

Yüzde  
5,7 10,5 25,2 28,5 30,2 
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Bir şeyleri hemen satın almak benim tarzım değil. 

 Kesinlikle 

Katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  Kesinlikle 

Katılıyorum  

Frekans  
73 81 128 132 169 

Yüzde  
12,5 13,9 22 22,6 29 

Bir şeyler satın almadan önce farklı markaları karşılaştırmayı seviyorum. 

 Kesinlikle 

Katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  Kesinlikle 

Katılıyorum  

Frekans  
37 30 88 153 275 

Yüzde  
6,3 5,1 15,1 26,2 47,2 

Bir şey satın almadan önce ihtiyacım olup olmadığını her zaman dikkatlice 

düşünürüm. 

 

 

 Kesinlikle 

Katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  Kesinlikle 

Katılıyorum  

Frekans  
221 174 115 41 32 

Yüzde  
37,9 29,8 19,7 7 5,5 

Bir şeyleri mağazada gördüğüm anda almaya alışkınım. 

 Kesinlikle 

Katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  Kesinlikle 

Katılıyorum  

Frekans  
195 148 134 60 46 

Yüzde  
33,4 25,4 23 10,3 7,9 

Genellikle düşünmeden bir şeyler satın alırım. 

 Kesinlikle 

Katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  Kesinlikle 

Katılıyorum  

Frekans  
264 155 71 66 27 

Yüzde  
45,3 26,6 12,2 11,3 4,6 

Beğendiğim güzel bir şeyi gördüğümde onu almadan oradan ayrılmakta zorlanırım. 
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 Kesinlikle 

Katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  Kesinlikle 

Katılıyorum  

Frekans  
163 138 124 86 72 

Yüzde  
28 23,7 21,3 14,8 12,3 

Bazen içimden gelen satın alma isteğini kontrol altına almada zorlanırım. 

 Kesinlikle 

Katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  Kesinlikle 

Katılıyorum  

Frekans  
216 146 100 70 51 

Yüzde  
37 25 17,2 12 8,7 

Bazen bir şey satın aldıktan sonra kendimi suçlu hissederim. 

 Kesinlikle 

Katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  Kesinlikle 

Katılıyorum  

Frekans  
167 141 113 98 64 

Yüzde  
28,6 24,2 19,4 16,8 11 

Mağazalarda gördüğüm şeylere 'ilk görüşte aşık olan' bir insan değilim. 

 Kesinlikle 

Katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  Kesinlikle 

Katılıyorum  

Frekans  
243 154 102 55 29 

Yüzde  
41,7 26,4 17,5 9,4 5 

Almak istediğim bir şey görürsem çok heyecanlanabilirim. 

 Kesinlikle 

Katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  Kesinlikle 

Katılıyorum  

Frekans  
62 77 130 172 142 

Yüzde  
10,6 13,2 22,3 29,5 24,4 

Mağazaların önünden geçerken genelde güzel bir şeyler görür beğenirim. 

 Kesinlikle 

Katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  Kesinlikle 

Katılıyorum  
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Frekans  
51 97 179 154 102 

Yüzde  
8,7 16,6 30,7 26,4 17,5 

İndirimdeki bir şeyi gördüğüm zaman almak isterim 

 Kesinlikle 

Katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  Kesinlikle 

Katılıyorum  

Frekans  
92 93 151 152 95 

Yüzde  
16 25,9 26,1 16,3 16 

Yeni bir şey görürsem satın almak isterim. 

 Kesinlikle 

Katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  Kesinlikle 

Katılıyorum  

Frekans  
126 167 160 84 46 

Yüzde  
21,6 28,6 27,4 14,4 7,9 

Alışveriş yapmak ilgimi çekmiyor 

 Kesinlikle 

Katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  Kesinlikle 

Katılıyorum  

Frekans  
170 122 140 95 56 

Yüzde  
29,2 20,9 24 16,3 9,6 

Bazen ihtiyacım olduğu için değil, satın almayı sevdiğim için satın alırım. 

 Kesinlikle 

Katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  Kesinlikle 

Katılıyorum  

Frekans  
279 121 74 65 44 

Yüzde  
47,9 20,8 12,7 11,1 7,5 

Verilerin analizine başlamadan önce Tek Örnek Testi yapılarak 

Kolmogorov-Smirnova ve Shapiro-Wilk tablolarına bakılmış ve sig 

değeri 0.05den küçük olduğu gözlenmiştir. Verilerin normal 
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dağılmadığı görülmüştür. Tablo 3 te Tek Örnek Testine yer 

verilmiştir.  

Tablo 3. Verilerin Tek Örnek Testi ile Değerlendirilmesi 

İfadeler Kolmogorov-Smirnov - Shapiro-

Wilk 

N Anlamlılık 

düzeyi 

N Anlamlılık 

düzeyi.  

İ1 Genellikle bir şey satın almadan önce 

dikkatlice düşünürüm.  
583 ,000 583 ,000 

İ2Genellikle sadece almayı düşündüğüm şeyleri 

satın alırım.  
583 ,000 583 ,000 

İ3 Genellikle bir şeyler satın alırken 

düşünmeden hareket ederim. 
583 ,000 583 ,000 

İ4 Satın alımlarımın çoğu önceden planlıdır.  
583 ,000 583 ,000 

İ5 Sadece gerçekten ihtiyacım olan şeyleri satın 

alırım. 
583 ,000 583 ,000 

İ6 Bir şeyleri hemen satın almak benim tarzım 

değil. 
583 ,000 583 ,000 

İ7 Bir şeyler satın almadan önce farklı 

markaları karşılaştırmayı seviyorum. 583 ,000 583 ,000 

İ8 Bir şey satın almadan önce ihtiyacım olup 

olmadığını her zaman  dikkatlice düşünürüm.  583 ,000 583 ,000 

İ9 Bir şeyleri mağazada gördüğüm anda almaya 

alışkınım. 
583 ,000 583 ,000 

İ10 Genellikle düşünmeden bir şeyler satın 

alırım. 
583 ,000 583 ,000 

İ11 Beğendiğim güzel bir şeyi gördüğümde onu 

almadan oradan ayrılmakta zorlanırım. 583 ,000 583 ,000 

İ12 Bazen içimden gelen satın alma isteğini 

kontrol altına almada zorlanırım. 583 ,000 583 ,000 

İ13 Bazen bir şey satın aldıktan sonra kendimi 

suçlu hissederim. 
583 ,000 583 ,000 
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İ14 Mağazalarda gördüğüm şeylere 'ilk görüşte 

aşık olan' bir insan değilim.  583 ,000 583 ,000 

İ15 Almak istediğim bir şey görürsem çok 

heyecanlanabilirim. 
583 ,000 583 ,000 

İ16 Mağazaların önünden geçerken genelde 

güzel bir şeyler görür beğenirim. 583 ,000 583 ,000 

İ17 İndirimdeki bir şeyi gördüğüm zaman 

almak isterim. 
583 ,000 583 ,000 

İ18 Yeni bir şey görürsem satın almak isterim. 
583 ,000 583 ,000 

İ19 Alışveriş yapmak ilgimi çekmiyor.  
583 ,000 583 ,000 

İ20 Bazen ihtiyacım olduğu için değil, satın 

almayı sevdiğim için satın alırım. 583 ,000 583 ,000 

*P < 0.05 

Çalışmada Cinsiyet ve medeni durum ile ana değişkenler arasındaki 

farklılıkları ölçmek amacıyla Mann Whitney U testi yapılırken yaş, 

eğitim durumu ve gelir durumu ile ana değişkenler arasındaki farkın 

analizi içinse Kruskal Wallis-H testi kullanılmıştır. 

Tablo 4. Cinsiyete Göre Mann- Whitney U Testi 

İfadeler 
Mann-Whitney 

U 
Wilcoxon W Z Anlam Düzeyi 

İ1 41990 81050 -0,217 0,828 

İ2 36662 75722 -2,98 0,003* 

İ3 37499,5 76559,5 -2,584 0,01* 

İ4 35306 74366 -3,637 0,00* 

İ5 35673 82033 -3,434 0,001* 
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İ6 40776,5 87136,5 -0,824 0,41 

İ7 41990 88350 -0,22 0,826 

İ8 38791,5 77851,5 -1,865 0,062 

İ9 38999,5 78059,5 -1,737 0,082 

İ10 38507 77567 -2,041 0,041* 

İ11 37345,5 76405,5 -2,556 0,011* 

İ12 36219 75279 -3,166 0,002* 

İ13 36024 75084 -3,226 0,001* 

İ14 34983,5 74043,5 -3,846 0,00* 

İ15 29450,5 68510,5 -6,56 0,00* 

İ16 33497,5 72557,5 -4,519 0,00* 

İ17 29901,5 68961,5 -6,307 0,00* 

İ18 37336 76396 -2,572 0,01* 

İ19 29339,5 75699,5 -6,61 0,00* 

İ20 36287 75347 -3,216 0,001* 

*P < 0.05 

Tablo 4’te cinsiyete göre Mann- Whitney U Testi analizi sonucu H1 

hipotezinin kabul edildiği ifadeler yer almaktadır. H1 hipotezinin 

kabul edilmiş olması P < 0.05 değerinin altında anlam düzeyinin 

çıkmış olması ve farklılık olduğu anlamına gelmektedir.  
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H1a: Cinsiyete göre genellikle sadece almayı düşündüğüm şeyleri 

satın alırım ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık kadın 

katılımcılardan kaynaklanmaktadır. 

H1b: Cinsiyete göre genellikle bir şeyler satın alırken düşünmeden 

hareket ederim ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık kadın 

katılımcılardan kaynaklanmaktadır. 

H1b: Cinsiyete göre genellikle bir şeyler satın alırken düşünmeden 

hareket ederim ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık kadın 

katılımcılardan kaynaklanmaktadır. 

H1c: Cinsiyete göre satın alımlarımın çoğu önceden planlıdır ederim 

ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık kadın katılımcılardan 

kaynaklanmaktadır. 

H1d: Cinsiyete göre sadece gerçekten ihtiyacım olan şeyleri satın 

alırım ederim ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık erkek 

katılımcılardan kaynaklanmaktadır. 

H1e: Cinsiyete göre genellikle düşünmeden bir şeyler satın alırım 

ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık kadın katılımcılardan 

kaynaklanmaktadır. 

H1f: Cinsiyete göre beğendiğim güzel bir şeyi gördüğümde onu 

almadan oradan ayrılmakta zorlanırım ifadesi farklılık göstermiştir. 

Farklılık kadın katılımcılardan kaynaklanmaktadır. 

H1g: Cinsiyete göre bazen içimden gelen satın alma isteğini kontrol 

altına almada zorlanırım ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık kadın 

katılımcılardan kaynaklanmaktadır. 
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H1h: Cinsiyete göre bazen bir şey satın aldıktan sonra kendimi suçlu 

hissederim ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık kadın 

katılımcılardan kaynaklanmaktadır. 

H1ı: Cinsiyete göre mağazalarda gördüğüm şeylere 'ilk görüşte âşık 

olan' bir insan değilim ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık kadın 

katılımcılardan kaynaklanmaktadır. 

H1i: Cinsiyete göre almak istediğim bir şey görürsem çok 

heyecanlanabilirim ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık kadın 

katılımcılardan kaynaklanmaktadır. 

H1j: Cinsiyete göre mağazaların önünden geçerken genelde güzel bir 

şeyler görür beğenirim ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık kadın 

katılımcılardan kaynaklanmaktadır. 

H1k: Cinsiyete göre indirimdeki bir şeyi gördüğüm zaman almak 

isterim ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık kadın katılımcılardan 

kaynaklanmaktadır. 

H1l: Cinsiyete göre yeni bir şey görürsem satın almak isterim ifadesi 

farklılık göstermiştir. Farklılık kadın katılımcılardan 

kaynaklanmaktadır. 

H1m: Cinsiyete göre alışveriş yapmak ilgimi çekmiyor ifadesi 

farklılık göstermiştir. Farklılık kadın katılımcılardan 

kaynaklanmaktadır. 

H1n: Cinsiyete göre bazen ihtiyacım olduğu için değil, satın almayı 

sevdiğim için satın alırım ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık kadın 

katılımcılardan kaynaklanmaktadır. 
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Tablo 5.  Medeni Duruma Göre Mann- Whitney U Testi 

İfadeler 
Mann-Whitney 

U 
Wilcoxon W Z Anlam Düzeyi 

İ1 38497,5 94108,5 -1,638 0,101* 

İ2 38055 93666 -1,869 0,062 

İ3 35976 91587 -3,002 0,003* 

İ4 34819 90430 -3,518 0,00* 

İ5 33629 65004 -4,115 0,00* 

İ6 37295,5 68670,5 -2,208 0,027* 

İ7 37072,5 68447,5 -2,42 0,016* 

İ8 36757 92368 -2,534 0,011* 

İ9 37963 93574 -1,884 0,06 

İ10 35096 90707 -3,448 0,001* 

İ11 36344,5 91955,5 -2,691 0,007* 

İ12 37040,5 92651,5 -2,367 0,018* 

İ13 40346 71721 -0,652 0,514 

İ14 36399,5 92010,5 -2,732 0,006* 

İ15 36786 92397 -2,473 0,013* 

İ16 37077 92688 -2,328 0,02* 

İ17 36975 92586 -2,367 0,018* 

İ18 34676,5 90287,5 -3,556 0,00* 

İ19 38062 69437 -1,819 0,069 

İ20 37501,5 93112,5 -2,187 0,029* 

*P < 0.05 

Tablo 5’te Medeni duruma göre Mann- Whitney U Testi analizi 

sonucu H1 hipotezinin kabul edildiği ifadeler yer almaktadır. H1 

hipotezinin kabul edilmiş olması P<0.05 değerinin altında anlam 

düzeyinin çıkmış olması ve farklılık olduğu anlamına gelmektedir 
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H2a: Medeni duruma göre genellikle bir şey satın almadan önce 

dikkatlice düşünürüm ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık bekâr 

katılımcılardan kaynaklanmaktadır. 

H2b: Medeni duruma göre genellikle bir şeyler satın alırken 

düşünmeden hareket ederim ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık 

bekâr katılımcılardan kaynaklanmaktadır. 

H2c: Medeni duruma göre satın alımlarımın çoğu önceden planlıdır 

ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık bekâr katılımcılardan 

kaynaklanmaktadır. 

H2d: Medeni duruma göre sadece gerçekten ihtiyacım olan şeyleri 

satın alırım ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık evli katılımcılardan 

kaynaklanmaktadır. 

H2e: Medeni duruma göre sadece bir şeyleri hemen satın almak benim 

tarzım değil ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık evli katılımcılardan 

kaynaklanmaktadır. 

H2f: Medeni duruma göre bir şeyler satın almadan önce farklı 

markaları karşılaştırmayı seviyorum ifadesi farklılık göstermiştir. 

Farklılık evli katılımcılardan kaynaklanmaktadır. 

H2g: Medeni duruma göre bir şey satın almadan önce ihtiyacım olup 

olmadığını her zaman dikkatlice düşünürüm ifadesi farklılık 

göstermiştir. Farklılık bekâr katılımcılardan kaynaklanmaktadır. 

H2h: Medeni duruma göre genellikle düşünmeden bir şeyler satın 

alırım ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık bekâr katılımcılardan 

kaynaklanmaktadır. 



 
 205 

H2ı: Medeni duruma göre beğendiğim güzel bir şeyi gördüğümde onu 

almadan oradan ayrılmakta zorlanırım ifadesi farklılık göstermiştir. 

Farklılık bekâr katılımcılardan kaynaklanmaktadır. 

H2i: Medeni duruma göre bazen içimden gelen satın alma isteğini 

kontrol altına almada zorlanırım ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık 

bekâr katılımcılardan kaynaklanmaktadır. 

H2j: Medeni duruma göre mağazalarda gördüğüm şeylere 'ilk görüşte 

aşık olan' bir insan değilim ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık 

bekâr katılımcılardan kaynaklanmaktadır. 

H2k: Medeni duruma göre almak istediğim bir şey görürsem çok 

heyecanlanabilirim ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık bekâr 

katılımcılardan kaynaklanmaktadır. 

H2l: Medeni duruma göre mağazaların önünden geçerken genelde 

güzel bir şeyler görür beğenirim ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık 

bekâr katılımcılardan kaynaklanmaktadır. 

H2m: Medeni duruma göre indirimdeki bir şeyi gördüğüm zaman 

almak isterim ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık bekâr 

katılımcılardan kaynaklanmaktadır. 

H2n: Medeni duruma göre yeni bir şey görürsem satın almak isterim 

ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık bekâr katılımcılardan 

kaynaklanmaktadır. 

H2o: Medeni duruma göre bazen ihtiyacım olduğu için değil, satın 

almayı sevdiğim için satın alırım ifadesi farklılık göstermiştir. 

Farklılık bekâr katılımcılardan kaynaklanmaktadır. 
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Tablo 6.  Yaşa göre Kruskal Wallis H Testi 

İfadeler Ki-Kare df Anlam Düzeyi 

İ1 3,11 4 0,54 

İ2 8,477 4 0,076 

İ3 7,451 4 0,114 

İ4 12,484 4 0,014* 

İ5 14,117 4 0,007* 

İ6 18,147 4 0,001* 

İ7 8,606 4 0,072 

İ8 3,791 4 0,435 

İ9 7,077 4 0,132 

İ10 16,075 4 0,003* 

İ11 13,821 4 0,008* 

İ12 12,399 4 0,015* 

İ13 3,585 4 0,465 

İ14 16,13 4 0,003* 

İ15 11,032 4 0,026* 

İ16 11,779 4 0,019* 

İ17 15,163 4 0,004* 

İ18 26,837 4 0,00* 

İ19 15,085 4 0,005* 

İ20 6,577 4 0,16 

*P < 0.05 

Tablo 6’da yaşa göre Kruskal Wallis H Testi analizi sonucu H1 

hipotezinin kabul edildiği ifadeler yer almaktadır. H1 hipotezinin 

kabul edilmiş olması P < 0.05 değerinin altında anlam düzeyinin 

çıkmış olması ve farklılık olduğu kabul edilmesi anlamına 

gelmektedir. 

H3a: Yaşa göre Satın alımlarımın çoğu önceden planlıdır ifadesi 

farklılık göstermiştir. Farklılık 17-25 yaş grubundan 

kaynaklanmaktadır. 
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H3b: Yaşa göre Sadece gerçekten ihtiyacım olan şeyleri satın alırım 

ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık 36-45 yaş grubundan 

kaynaklanmaktadır. 

H3c: Yaşa göre Bir şeyleri hemen satın almak benim tarzım değil 

ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık 17-25 yaş grubundan 

kaynaklanmaktadır. 

H3d: Yaşa göre Genellikle düşünmeden bir şeyler satın alırım ifadesi 

farklılık göstermiştir. Farklılık 17-25 yaş grubundan 

kaynaklanmaktadır. 

H3e: Yaşa göre Beğendiğim güzel bir şeyi gördüğümde onu almadan 

oradan ayrılmakta zorlanırım ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık 

17-25 yaş grubundan kaynaklanmaktadır. 

H3f: Yaşa göre Bazen içimden gelen satın alma isteğini kontrol altına 

almada zorlanırım ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık 17-25 yaş 

grubundan kaynaklanmaktadır. 

H3g: Yaşa göre Bazen bir şey satın aldıktan sonra kendimi suçlu 

hissederim ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık 17-25 yaş 

grubundan kaynaklanmaktadır. 

H3h: Yaşa göre Mağazalarda gördüğüm şeylere 'ilk görüşte aşık olan' 

bir insan değilim ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık 17-25 yaş 

grubundan kaynaklanmaktadır. 

H3ı: Yaşa göre Almak istediğim bir şey görürsem çok 

heyecanlanabilirim ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık 17-25 yaş 

grubundan kaynaklanmaktadır. 
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H3i: Yaşa göre Mağazaların önünden geçerken genelde güzel bir 

şeyler görür beğenirim ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık 17-25 

yaş grubundan kaynaklanmaktadır. 

H3j: Yaşa göre İndirimdeki bir şeyi gördüğüm zaman almak isterim 

ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık 17-25 yaş grubundan 

kaynaklanmaktadır. 

H3k: Yaşa göre Yeni bir şey görürsem satın almak isterim farklılık 

göstermiştir. Farklılık 17-25 yaş grubundan kaynaklanmaktadır. 

H3l: Yaşa göre Alışveriş yapmak ilgimi çekmiyor farklılık 

göstermiştir. Farklılık 56-74 yaş grubundan kaynaklanmaktadır 

Tablo 7.  Eğitim durumuna göre Kruskal Wallis H Testi 

İfadeler Ki-Kare df Anlam Düzeyi 

İ1 1,568 5 0,905 

İ2 7,402 5 0,192 

İ3 11,609 5 0,041* 

İ4 4,387 5 0,495 

İ5 11,553 5 0,041* 

İ6 3,697 5 0,594 

İ7 5,415 5 0,367 

İ8 13,788 5 0,017* 

İ9 21,075 5 0,001* 

İ10 10,643 5 0,059 

İ11 20,26 5 0,001* 

İ12 14,092 5 0,015* 

İ13 6,783 5 0,237 

İ14 10,286 5 0,068 

İ15 15,747 5 0,008* 

İ16 9,706 5 0,084 

İ17 9,867 5 0,079 

İ18 4,219 5 0,518 

İ19 3,481 5 0,626 

İ20 13,251 5 0,021* 

*P < 0.05 
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Tablo 7’de Eğitim durumuna göre Kruskal Wallis H Testi analizi 

sonucu H1 hipotezinin kabul edildiği ifadeler yer almaktadır. H1 

hipotezinin kabul edilmiş olması P < 0.05 değerinin altında anlam 

düzeyinin çıkmış olması ve farklılık olduğu kabul edilmesi anlamına 

gelmektedir. 

H4a: Eğitim durumuna göre Genellikle bir şeyler satın alırken 

düşünmeden hareket ederim ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık 

lisan okuyan gruptan kaynaklanmaktadır. 

H4b: Eğitim durumuna göre Sadece gerçekten ihtiyacım olan şeyleri 

satın alırım ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık ilköğretim okuyan 

gruptan kaynaklanmaktadır. 

H4c: Eğitim durumuna göre Bir şey satın almadan önce ihtiyacım olup 

olmadığını her zaman dikkatlice düşünürüm ifadesi farklılık 

göstermiştir. Farklılık lisan okuyan gruptan kaynaklanmaktadır. 

H4d: Eğitim durumuna göre Bir şeyleri mağazada gördüğüm anda 

almaya alışkınım ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık lisan okuyan 

gruptan kaynaklanmaktadır. 

H4e: Eğitim durumuna göre Beğendiğim güzel bir şeyi gördüğümde 

onu almadan oradan ayrılmakta zorlanırım ifadesi farklılık 

göstermiştir. Farklılık orta öğretim okuyan gruptan 

kaynaklanmaktadır. 

H4f: Eğitim durumuna göre Bazen içimden gelen satın alma isteğini 

kontrol altına almada zorlanırım ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık 

lisan okuyan gruptan kaynaklanmaktadır. 
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H4g: Eğitim durumuna göre Almak istediğim bir şey görürsem çok 

heyecanlanabilirim ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık lisan 

okuyan gruptan kaynaklanmaktadır. 

H4h: Eğitim durumuna göre Bazen ihtiyacım olduğu için değil, satın 

almayı sevdiğim için satın alırım ifadesi farklılık göstermiştir. 

Farklılık lisan okuyan gruptan kaynaklanmaktadır. 

Tablo 8.  Gelir durumuna göre Kruskal Wallis H Testi 

İfadeler Ki-Kare df Anlam Düzeyi 

İ1 0,658 2 0,72 

İ2 3,235 2 0,198 

İ3 0,571 2 0,751 

İ4 1,253 2 0,534 

İ5 1,082 2 0,582 

İ6 1,882 2 0,39 

İ7 4,954 2 0,084 

İ8 2,916 2 0,233 

İ9 1,93 2 0,381 

İ10 1,15 2 0,563 

İ11 2,961 2 0,228 

İ12 5,952 2 0,051 

İ13 1,316 2 0,518 

İ14 1,753 2 0,416 

İ15 9,829 2 0,007* 

İ16 16,292 2 0,00* 

İ17 13,236 2 0,001* 

İ18 8,161 2 0,017* 

İ19 5,051 2 0,08 

İ20 0,233 2 0,89 

*P < 0.05 

Tablo 8 Gelir durumuna göre Kruskal Wallis H Testi analizi sonucu H1 

hipotezinin kabul edildiği ifadeler yer almaktadır. H1 hipotezinin kabul 

edilmiş olması P <0.05 değerinin altında anlam düzeyinin çıkmış olması 

ve farklılık olduğu kabul edilmesi anlamına gelmektedir. 
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H5a: Gelir durumuna göre Almak istediğim bir şey görürsem çok 

heyecanlanabilirim ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık 3000-4499 

ücret alan gruptan kaynaklanmaktadır. 

H5b: Gelir durumuna göre Mağazaların önünden geçerken genelde 

güzel bir şeyler görür beğenirim ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık 

3000-4499 ücret alan gruptan kaynaklanmaktadır. 

H5c: Gelir durumuna göre İndirimdeki bir şeyi gördüğüm zaman 

almak isterim ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık 4500 ve üstü 

ücret alan gruptan kaynaklanmaktadır 

H5d: Gelir durumuna göre Yeni bir şey görürsem satın almak isterim 

ifadesi farklılık göstermiştir. Farklılık 0-2999 ücret alan gruptan 

kaynaklanmaktadır 

SONUÇ  

COVİD 19 dönemi ile tüketicinin serbestçe dolaşmasını ve satın alma 

sürecini etkileyebilecek veya değiştirebilecek doğrudan veya dolaylı 

bazı kısıtlamalar olmuştur. Tüketici davranışları zaman içinde 

arzularına uymak için gelişse de bunların altında yatan pek çok 

çevresel faktör onları etkilemektedir. Salgın beraberinde izolasyonu ve 

bu izolasyon da kişilerin ruh halini değiştirmek için satın alma 

davranışlarında değişikliğe sebep olmuştur. Çalışmada salgın 

döneminde içgüdüsel satın alma davranışlarını anlamak 

amaçlanmıştır. Bu bağlamda yapılan anket sonucu elde edilen 

sonuçlar; 
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Çalışmaya 304 kadın, 279 erkek katılımcı katılmıştır. Gelir dağılımları 

0-2999 ola 192, 3000-4499 olan 153 kişi ve 4500 üstü gelire sahip 238 

kişi katılmıştır. Yaş aralığı ise katılımcıların 17-25 yaş 165, 26-35 yaş 

148, 36-45 yaş 144, 46-55 yaş 69 ve 56-74 yaş 57’dir. Katılımcıların 

medeni durumlarına bakıldığında ise 333 kişi evli iken 250 

katılımcının bekâr olduğu ve eğitim seviyelerine bakıldığında ilk 

öğretim mezunu 12, orta öğretim mezunu 11 lise mezunu 74 ön lisans 

mezunu 132 lisans meznu 248 ve lisans üstü mezunu 106 kişidir. 

Genel olarak katılımcılar arasındaki farklılıklar kadın, bekâr 17-25 

yaş, lisans okuyanlardan kaynaklanmıştır.  

17-25 yaş katılımcılar “satın alımlarımın çoğu önceden planlıdır.” 

İfadesine diğer yaş gruplarına göre farklılık olduğu görülmüştür.  

“Sadece gerçekten ihtiyacım olan şeyleri satın alırım” ifadesinde 36-

45 yaş evli ve ilköğretim mezunu erkeklerde diğer katılımcılara göre 

farklılık göstermiştir.  

Yine evli katılımcılar “bir şeyleri hemen satın almak benim tarzım 

değil” ve “bir şeyleri satın almadan önce farklı markalarla 

karşılaştırmayı seviyorum” ifadelerine verdikleri cevaplar bekâr 

katılımcılara göre farklılık göstermiştir.  

Orta öğretim mezunu katılımcılar “beğendiğim güzel bir şeyi 

gördüğümde onu almadan oradan ayrılmakta zorlanırım.” İfadesinde 

diğer katılımcılardan farklılık göstermiştir.  



 
 213 

3000-4499 gelire sahip katılımcılar  “Mağazaların önünden geçerken 

genelde güzel bir şey görür beğenirim.” İfadesinde farklılık 

göstermiştir.  

4500 ve üstü gelire sahip bireyler “indirimde bir şeyi gördüğüm 

zaman almak isterim ifadesinde farklılık göstermişlerdir. 

0-2999 gelire sahip katılımcılar “yeni bir şey görürsem satın almak 

isterim” ifadesinde farklılık göstermişlerdir. 

56-74 yaş katılımcılar “alışveriş yapmak ilgimi çekmiyor” ifadesinde 

farklılık göstermişlerdir.  

Yine çıkan sonuçlara göre içgüdüsel satın alma davranışı olarak daha 

çok bilişsel boyutta katılım artarken duygusal boyutta ifadelere katılım 

azalmaktadır. Özellikle evli ve erkek katılımcılarda bilişsel boyutta 

içgüdüsel satın almanın daha yüksek olduğu görülmüştür. Pandemi 

döneminde bilişsel boyutta içgüdüsel satın alma davranışının yüksek 

çıkması yine gelire göre bakıldığında düşük gelire sahip katılımcılarda 

içgüdüsel satın alma boyutunda ifadelere katılımlar azalırken gelir 

yükseldikçe içgüdüsel satın alımlar pandemi döneminde çıkan 

sonuçlarda görülmüştür.  
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GİRİŞ 

Günümüz ekonomik yapılarının kırılganlığa açık olması ile birlikte 

ekonominin kendi bünyesinden kaynaklanmayan krizlerin de 

ekonomiyi olumsuz etkilemesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. 

Doğal afetler, salgınlar, savaşlar, iklim krizleri, diğer ülkelerde oluşan 

ekonomik krizler içsel ekonomik dengeleri bozabilmektedir. Özellikle 

genel ekonominin darboğaza girdiği dönemlerde veya bireysel 

ekonomik sıkıntının oluştuğu durumlarda kişilerin onurlu bir yaşam 

sürebilmesi için sosyal koruma amacı güden fonlar oluşturulmuştur. 

Bu fonların en yaygın ve güçlü olanları prim sistemi ile toplanan 

birikimler şeklindedir. Türkiye’de prim usulü oluşturulmuş bu 

birikimlerin en önemlileri işsizlik sigortası fonu ve sosyal güvenlik 

kurumu prim gelirleridir. Bu çalışmada bu iki birikim değerin 

pandemi döneminde nasıl etkilendiği tespit edilmeye çalışılmıştır.  

1. TÜRKİYE’DEKİ PRİMLİ SOSYAL KORUMACI 

BİRİKİMLERİN TARİHÇESİ 

Bir tarım toplumu olan, sanayi devrimini yakalayamayan, savaşlar ve 

sonucunda ekonomik tükenmişlikle yıkılan Osmanlı Devleti’nden 

Türkiye Cumhuriyetine dişe dokunur bir sosyal güvenlik sistemi miras 

kalmamıştır. Ekonominin tarımsal niteliğinin Cumhuriyetle birlikte 

belirli bir süre daha devam etmesi de sosyal güvenlik sistemlerine 

gerekli önemin verilmesini engellemiştir. Bu konuda fikri ve bedeni 

işçi ayrımı yapan ve sadece bedeni çalışanları kapsamına almış olan 

1936 Yılında çıkarılmış 3008 Sayılı İş Kanunu ile ilk defa bütünlükçü 
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bir düzenlemeye gidilmiştir. İlk beş yıllık kalkınma döneminde 

çıkarılan bu kanun, sanayileşme arzu ve anlayışına paralel olarak 

yürürlüğe konulmuştur. 3008 Sayılı İş Kanunu’nun 100. ve 107. 

Maddeleri arasında “Sosyal Yardımlar” başlığı altında düzenlenmeler 

görülmektedir. Her ne kadar “Sosyal Yardımlar” gibi bir başlık 

kullanılmış olsa da aslında bu maddeler hak temelli bir yaklaşımı 

içermekte, “yardım” kelimesinin gönüllülük çağrışımından uzak bir 

içeriğe sahip olduğu görülmektedir. Kanunun “Sosyal Yardımlar” 

bölümünde kurulacak sigorta kolları; hastalık ve ölüm, iş kazaları ve 

meslek hastalıkları, yaşlılık, analık, iş göremezlik olarak sıralanmış ve 

bu sigortaları idare etmek üzere bir yıl içinde İşçi Sigortaları 

İdaresi’nin kurulacağı belirtilmiştir. Türkiye İkinci Dünya Savaşı’na 

katılmamıştır. Ancak savaşın ekonomik ve sosyal maliyetleri ülkeye 

olumsuz olarak yansımıştır. Savaş, tarım ve sanayi üretimindeki milli 

geliri azaltmış, gerileme ve artan enflasyon ekonomik gerilemeyi 

beraberinde getirmiştir. Bu ekonomik göstergeleri iyileştirmek adına; 

İş Kanunu’nun işçiyi koruyucu hükümlerini ortadan kaldıran ve 

üretimi artırmayı amaçlayan “Milli Korunma Kanunu” kabul 

edilmiştir. Dolayısıyla savaş sonrası döneme kadar sosyal güvenlik 

sistemi uygulamaya konulamamıştır (Yaşar, 2017). 

Sadece sosyal güvenlik konularına yönelik müstakil ilk düzenleme 

olan ve sosyal güvenlik teşkilatını kuran kanun olan “İşçi Sigortaları 

Kurumu Kanunu” 4792 kanun numarası ile 09/07/1945 tarihinde 

kabul edilmiştir. Yine 1961’de kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasa’sının 2. Maddesindeki devletin niteliklerine sosyal devlet 
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ilkesi eklenmiştir. Bu ilke doğrultusunda sosyal güvenlik konularında 

birçok kanun çıkarılmış olup, şu anda 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik 

Kurumu Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu, sosyal güvenlik konusundaki temel kanunlardır. 

2. PANDEMİ ŞARTLARINDAKİ İŞGÜCÜ PİYASASI 

Covid-19 pandemisinin İşgücü piyasası üzerinde üç temel boyutta etki 

göstereceği belirlenmiştir (ILO Bilgi Notu, 2020);  

1. İş sayısı (hem işsizlik hem de eksik istihdam)  

2. İş kalitesi (örneğin, ücretler, sosyal korumaya erişim)  

3. Olumsuz işgücü piyasası sonuçlarına karşı daha savunmasız olan 

belirli gruplar üzerinde etkiler. 

Covid-19 ile birlikte hem dünya hem de Türkiye ekonomisi olumsuz 

yönde etkilenmiştir. Pandeminin gerçekten de işgücü piyasası 

üzerinde etkisi çok fazla olmuştur. Çalışanlar ilk olarak sağlıklarından 

dolayı bir endişeye kapılmıştır. Bu endişe ortamında büyük oranda 

sanayi sektöründe çalışmaya ara verilmemiş, üretime devam 

edilmiştir. Hizmetler sektöründe ise yaygın bir biçimde çalışmaya ara 

verilmiştir. Az ya da çok oranda ücretlerde aksamalar meydana gelmiş 

bir yandan işten çıkarmalar olmuştur. Yine bazı yaş gruplarının 

sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte bu gruplardan işsiz kalanlar 

olmuştur. ILO’nun pandemi başlangıcındaki tahminlerinde işsizlik ve 

eksik istihdamda artış olacağı ifade edilmiştir. Dünyanın neresinde 

veya hangi sektörde olduğuna bakılmaksızın, kriz işgücü üzerinde çok 

çarpıcı bir etki yaratmaktadır. Dünyada kayıt dışı ekonomide 

çalışanların sayısı oldukça yüksektir ve bu kesimler pandemi 
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sürecinden en ağır şekilde etkilenmiştir. Birçok ülkede istihdam, 

büyük ölçekte daralmaya başlamıştır. İlk başlarda işten çıkarmaların 

artması ve çalışma süresinde yapılan değişiklikler, işgücü piyasasını 

ve istihdam yapısını olumsuz etkilenmiştir. Kayıt dışı çalışanlar için 

sağlık hizmetleri ve sosyal korumaya erişim sınırlı olduğu için bu 

süreç çok büyük bir yıkıma yol açmıştır. Pandemi krizinin etkisiyle 

ekonomik faaliyetlerde öngörülmeyen keskin düşüşler, işgücü 

piyasasındaki hem iş sayısında hem de toplam çalışılan sürelerde 

düşüşe neden olmaktadır. Birçok ülkede bütün sektörlerde ekonomik 

faaliyetler ağır ölçüde kısıtlanmış, birçok işletmenin gelir akışında 

keskin düşüşler yaratmıştır. Özellikle konaklama ve yiyecek 

hizmetleri ve perakende ticaret gibi sektörler, milyonlarca düşük 

ücretli, düşük vasıflı çalışanı istihdam etmektedir. Bu sektörlerde 

çalışanlar, ekonomik riskleri ağır biçimde hissetmiştir. Emek yoğun 

sektörler bu süreçten en çok etkilenen sektörler olup, pandeminin 

istihdam üzerindeki etkisi gelir kayıplarına yol açmıştır (ILO Gözlem, 

COVID-19 ve Çalışma Yaşamı, 2020). 

Toptan ve perakende ticaret, imalat, emlak; idari ve destek hizmet 

faaliyetleri, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüksek derecede, sanat, 

eğlence, dinlence, spor ve diğer hizmetler, ulaştırma, depolama ve 

haberleşme hizmetleri orta-yüksek derecede, inşaat, finans ve sigorta 

madencilik ve taş ocakçılığı hizmetleri ise pandemiden orta derecede 

etkilenmiştir (ILO Monitor: COVID-19 and the world of work, 2020). 
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Birçok işyeri kapatılmış, turizm sektörü ciddi sıkıntı içerisine 

girmiştir. Birçok işyeri de çalışan sayısını azaltmaya gitmiştir. 

Pandemi öncesinde Türkiye’de işsizlik oranları yüksektir. Bu yüksek 

oran pandemi sürecinde de devam etmiştir. Seyahat kısıtlamaları, 

okulların kapatılması ve diğer önlemler, çalışanlar ve işletmeler 

üzerinde şok etkisi yaratmıştır. Yasaklar ile birlikte birçok sektör 

zorunlu olarak ara vermiştir ve gelir kayıpları artış göstermiştir. 

Sadece gelişmekte olan ülkeler açısından değil gelişmiş ülkeler de bu 

durumdan olumsuz etkilenmiştir. Pandemi sürecinin bitmesi ile 

birlikte krizin etkilerinin silinmesinin çok uzun bir dönem alacağı da 

düşünülmektedir (ILO Gözlem, COVID-19 ve Çalışma Yaşamı, 

2020). 

Çalışma şekillerinde değişimler meydana gelmiş; üretim yapan 

fabrikalar aynı şekilde çalışmaya devam etmiş, hizmetler sektörü için 

uzaktan çalışmaya geçilmiştir. Bazı işyerlerinde çalışma saatleri 

düşürülmüştür. Sosyal mesafe kuralı ile birlikte çalışan sayılarında 

azaltmaya gidilmiş, grup şeklinde izinler kullandırılmış ve kalabalık 

bir ortam oluşturulması engellenmeye çalışılmıştır. Çoğu sektörde 

uzaktan çalışma şekline geçilmiştir. Pandemi öncesinde uzaktan 

çalışma şekline yönelmeler az iken, pandemi sürecinde uzaktan 

çalışma şeklinde yoğunluk oluşmuştur (Kardaş, 2020). 

Bir diğer çalışma şekli ise çağrı üzerine çalışmadır; ihtiyaç duyulması 

halinde çalışandan işyerine gelmesinin istenebileceği işini 

tamamladıktan sonra tekrar işyerinden ayrılabileceği kısmi süreli 

çalışma şeklidir. Denkleştirme çalışması ise; Alınan tedbirler 
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kapsamında çalışma sürelerinin değiştirilmesine ihtiyaç duyan 

işverenler açısından tercih edilebilecek bir yöntemdir. Kısa çalışma 

uygulaması ile birlikte krizin etkileri azaltılmaya çalışılmıştır. Kısa 

çalışma şekli; Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal 

etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı 

sebeplerin varlığı işyerinde uygulanan çalışma süresinin, işyerinin 

tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında 

azaltılmasını veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulmasıdır. 

Pandemi sonrasında da bazı çalışma şekillerinin devam edeceği söz 

konusudur (KAYSO, 2020). 

ILO’nun yaptığı küresel tahminlerine göre, Covid-19 krizi, iki yüz 

milyona yakın tam zamanlı çalışana eşdeğer bir düzeyde çalışma 

kaybına neden olacaktır. Çalışma sürelerinde bugüne kadar 

görülmemiş bir düşüş meydana gelecektir (ILO Gözlem, COVID-19 

ve Çalışma Yaşamı, ILO COVID-19 ve Çalışma Yaşamı: Etkiler ve 

Yanıtlar, 2020). 

Pandemiye karşı istihdama yönelik olarak dünyada alınan tedbirlerin 

başlıca yedi başlıkta toplandığı görülmektedir: Kayıt dışı çalışanlar/ 

kendi hesabına çalışanlara yönelik destekler, ücret desteklemeleri, 

işsizlik yardımları, hastalık izni için destekler, yeni çalışma 

düzenlemeleri, işten çıkarma yasakları ve mesleki eğitim destekleri. 

Çeşitli ülkelerde normalde fona dâhil olmadıkları halde kayıt dışı veya 

kendi hesabına çalışanlar için işsizlik ödeneğinden faydalanmaları ya 

da doğrudan kaybettikleri kazançlarının nakit yardımı yoluyla 

desteklenmeleri uygulamaları yapılmıştır. İşsizlik yardımları ise 
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pandemide işsiz kalan tüm işsizlerin ödenekten faydalanması ve 

devletin nakit transferi yapması şeklindeki desteklerdir. Ücret 

sübvansiyonları da devlet tarafından işverene yapılan desteklerdir. 

İşverenin ödemesi gereken ücret, katkı payları gibi kalemlerin 

tamamının veya bir kısmının devlet tarafından ödenmesini içine alır. 

Ücret sübvansiyonları istihdam tedbirleri içerisinde en yaygın 

kullanılan destektir. Yeni çalışma düzenlemeleri yoluyla ekonomik 

krize giren işletmelerde çalışanlara çalışma saatlerini düşürebilme 

seçeneği sunulmuş, kayıp iş saatleri kısa çalışma uygulamaları ile 

ikame edilmiştir (Kara, 2020). 

Türkiye’de ise kısa çalışma ödeneği uygulaması ve nakdi ücret desteği 

başlatılmış, işten çıkarmalar yasaklanmıştır. Çeşitli işletmelerde 

çalışma saatleri azaltılmıştır. Genel olarak bakıldığında hem Türkiye 

hem de Dünya için ekonomi ve istihdamın canlandırılması, işletme ve 

işyerleri için tedbirler almak, devlet tarafından finansal desteklerin 

sağlanması, çalışanlar açısından uzaktan çalışma uygulamalarını 

yaygınlaştırmak, izin sürelerini uzatmak, ayrımcılığı önlemek, sağlık 

hizmetlerine herkesin erişimini sağlamak, bu sürecin etkilerini en 

hafife indirmek için sosyal diyaloğun artırılması bir dizi tedbir 

niteliğindedir (İstanbul Tabip Odası, 2020). 

İstihdamın olumsuz etkisinin hem açık işsizlik hem de gizli işsizlik 

olarak ortaya çıktığı iddia edilmektedir. Üretimin duraksadığı böyle 

bir ortamda en yaygın ve öncül destekler gelir desteği şeklinde kendini 

göstermiş, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği şeklinde 

uygulamalar öne çıkmıştır. Diğer taraftan pandemi ile sağlık 

http://www.istabip.org.tr/
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harcamalarının artması, üretimin düşmesi ile de sosyal sigortalar 

kapsamında toplanan primlerin azalması ve ödemelerin artması ile 

işsizlik sigortası fonunun azalması beklenmiştir. Bu yazında sosyal 

koruma fonksiyonlu bu iki mali birikimin pandemi öncesi ve pandemi 

sırasındaki durumları incelenecektir. 

3. PRİMLİ SOSYAL KORUMACI BİRİKİMLER 

3.1. İşsizlik Sigortası Fonu 

İşsizlik Sigortası Fonu 1999 Yılında 4447 Sayılı Kanunla kurulmuş 

bir fondur. Fona %2 oranında işveren, %1 oranında işçi ve %1 

oranında da devlet katkısı olmaktadır. Pandemi öncesi fon büyüklüğü 

yaklaşık 132 milyar TL’dir. İşsizlik sigortası ödemeleri, ücret garanti 

fonu, kısa çalışma ödeneği, yarım çalışma ödeneği gibi sosyal 

korumacı ödemeler bu fondan yapılmaktadır. Pandeminin devam ettiği 

şu andaki fon büyüklüğü yaklaşık 100 milyar TL’dir. Birkaç yıl geriye 

gidildiğinde fonun yıllık gelirinin yaklaşık 35 milyar TL, yıllık 

giderinin ise yaklaşık 23 milyar TL olduğu görülmektedir. Bu da 

demektir ki fon miktarı normal şartlarda yılda yaklaşık 8 milyar TL 

büyümektedir (İŞKUR). Eğer pandemi olmasa idi şu andaki fon 

miktarının yaklaşık 140 milyar TL olması gerekirdi. Ancak şu andaki 

fon miktarı yaklaşık 100 milyar TL’dir. Dolayısıyla pandeminin fonun 

büyümesine negatif etkisinin büyüklüğü yaklaşık 40 milyar TL olarak 

hesaplanabilir.  
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Tablo 1: Yıllar itibariyle Ödenen Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Sigortası 

Ödeneği Miktarları 

 

Yıllar 

Kısa Çalışma Ödeneğinden 

Yararlanan Kişi Sayısı 

Ödenen Kısa Çalışma 

Ödeneği Miktarı* İşsizlik Ödeneği Miktarı 

2017 493 760.000 4.169.246 

2018 1.393 3.070.784 4.824.136 

2019 105.396 181.808.909 7.985.061.239 

2020 3.743.473 29.515.374.990 7.978.889.238 

*Ödeme miktarına, kişiler adına ödenen GSS primleri, Damga Vergisi ve işlem 

giderleri dâhildir (Kaynak:İŞKUR). 

 
 

Tablo 2: 2020 Yılında Ödenen Nakdi Ücret Desteği Miktarı 

 

Yıl 

Nakdi Ücret Desteğinden 

Yararlanan Kişi Sayısı Nakdi Ücret Desteği Miktarı* 

2020 2.291.754 7.225.653.409 

*Ödeme miktarında GSS ve damga vergisi hariçtir (Kaynak:İŞKUR). 

 
 

Fon giderlerine baktığımızda 2018 yılından önce yaklaşık yıllık 5 

milyon TL olan işsizlik ödeneği, 2018 döviz kuru krizi ile birlikte 

yıllık yaklaşık 8 milyar TL’ye çıkmış, pandemi döneminde de bu 

seviyeyi korumuştur. Ancak kısa çalışma ödeneğinden pandemi öncesi 

yaklaşık 100 bin kişi yararlanmış iken pandemi esnasında sayı 

yaklaşık 3 milyon 750 bine çıkmıştır. 2019 yılında kısa çalışma 

ödeneği için fondan yaklaşık 180 milyon TL harcanmışken, 2020 

yılında bu miktar 30 milyar TL’ye yaklaşmıştır. 2020 yılında kısa 

çalışma ödeneği alamayan kişiler için yürürlüğe konulan nakdi ücret 

desteği kapsamında da yaklaşık 7 milyar 200 milyon TL harcama 

yapılmıştır. Sadece bu üç kalemin 2020 pandemi dönemindeki toplamı 
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yaklaşık 45 milyar TL’dir. Bu miktar da normal şartlarda fon 

büyüklüğünün üçte birine denk gelmektedir. Pandemiyle oluşan kriz 

ortamında çok kısa bir sürede devasa denilebilecek bu fonun üçte biri 

erimiştir. Pandemiyle karşılaşmadan önce fonun gelirleri ile giderleri 

arasında uçurum bulunduğu dolayısıyla giderlerin ve işsizlik 

ödeneklerinin artırılması gerektiğine yönelik eleştirilerin de 

olağanüstü durumları göz ardı ettiği gerçeği açığa çıkmıştır. 

Pandemilerin, savaşların, iklim krizlerinin aniden ortaya çıkabildiği 

günümüz dünyasında içi dolu güçlü bir fonun önemi anlaşılmıştır.  

3.2. Sosyal Güvenlik Kurumu Gelirleri 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, devletin, 

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) malullük, yaşlılık ve ölüm 

sigortaları ile genel sağlık sigortası priminin dörtte biri oranında katkı 

yapması gerekmektedir. Sosyal güvenlik kurumu bu risklere ait 

primleri işçi ve işverenlerden tahsil ederek gelir kalemlerini 

oluşturmaktadır. 

Tablo 3: Yıllara Göre Sosyal Güvenlik Gelirleri ve Sağlık Harcamaları 

 

Yıllar Sosyal Güvenlik Gelirleri Sağlık Harcamaları 

2017 304.794.517.000 77.687.000.000 

2018 379.390.770.000 91.566.000.000 

2019 396.608.259.500 110.749.000.000 

2020 478.609.359.500 135.704.000.000 

               Kaynak: Cumhurbaşkanlığı Genel Faaliyet Raporları 

Uluslararası Çalışma Örgütü de dahil olmak üzere işgücü piyasasına 

yönelik bilgi üreten birçok kuruluş ve bilim insanı pandeminin işten 
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çıkarmalar ve eksik istihdamı artıracağını söylemiştir. Buna bağlı 

olarak toplam çalışma süresindeki düşüşlerle, toplanılacak sosyal 

güvenlik gelirlerinin de düşeceği söylenebilir. Ancak Türkiye’deki 

durum böyle olmamıştır. Doğal olarak pandemi ile birlikte sağlık 

harcamaları yaklaşık 25 milyar TL artmıştır buna karşın sosyal 

güvenlik gelirleri de yaklaşık 75 milyar TL artış göstermiştir. Burada 

insanların aklına çalışanların kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret 

desteğinden yararlanmak için sosyal güvenlik sistemine kayıt 

yaptırdığı gibi bir olasılık gelmektedir. Ancak bu doğru değildir. 

Çünkü kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmek için son üç yılda en 

az 450 gün prim ödemiş olmak, nakdi ücret ödeneği içinse 16.04.2020 

tarihinden itibaren hizmet akdi bulunuyor olmak şartları vardır. TÜİK 

verilerine göre toplam istihdam 2020 yılında yaklaşık 1,5 milyon kişi 

azalmıştır. Buna rağmen Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı işçi 

sayısında ciddi bir artış kaydedilmiştir. Bir yıllık dönemde kuruma 

kayıtlı kişi sayısı yaklaşık 900 bin kişi artmıştır. Kuruma kayıtlı esnaf 

sayısı yaklaşık bin kişi azalırken, memur statüsündeki kişi sayısı da 

yaklaşık 40 bin kişi artmıştır. Yaklaşık 900 binlik bu artışın sebebi 

araştırıldığında pandemi ile birlikte sağlık sektöründe ciddi bir artışın 

olduğu yine 2018’de krize giren inşaat sektörünün 2020 yılında 

canlanarak istihdamı artırdığı görülmektedir. Bu iki sektör başat 

olmakla birlikte kamu yönetimi ve savunma, perakende ticaret ve 

toptan ticaret sektörlerinin kuruma kayıt sayılarında artışlar olmuştur 

(Kıvanç, 2021, TÜİK). Tabi bu durumda işçi çıkarma yasağının 

etkisini de unutmamak gerekmektedir. 
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SONUÇ 

Pandemi tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de olumsuz etkilemiştir. 

İşten çıkarmaların arttığı, çalışma saatlerinin azaldığı bir ortam 

oluşmuş, işgücü piyasasının tüm aktörleri sürecin sıkıntısını derinden 

hissetmiştir. Mağdurların gelir kayıplarını telafi etmek için işsizlik 

sigortası fonundan 50 milyar liraya yaklaşan bir harcama yapılmış, fon 

üçte birden fazla oranda küçülmüştür. Tabi bu süreçte güçlü bir fona 

sahibi olmanın önemi de anlaşılmıştır. Sosyal güvenlik gelirlerinde 

beklenenin aksi bir şekilde artma olmuştur. Genel istihdam sayısında 

1,5 milyona yakın bir azalma olsa da özellikle sağlık sektörü ve inşaat 

sektöründeki istihdam artışları kayıtlı istihdama yansımış, kuruma 

kayıtlı işçi sayısı yaklaşık 900 bin artmıştır. Tabi bu durum böyle bir 

ortamda sigorta primleri açısından öngörülemeyen bir avantaj 

olmuştur. Yine pandemi ile birlikte sağlık harcamaları yaklaşık 25 

milyar TL artmıştır. Özetle pandemi ortamında işsizlik sigortası fonu 

büyük yük almış, kayıtdışı ekonominin yüksek olduğu ülkede bazı 

sektörlerde kayıtlılık artmış ve sosyal güvenlik gelirleri artmıştır.   
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GİRİŞ 

Müzeler, doğanın ve insanın yarattığı nesne ya da varlıkları 

bünyesinde barındırarak, toplumların kültürel servetlerini nesilden 

nesile yaşam boyu öğrenme ortamı olarak aktaran ve geçmişten 

günümüze insanlığın hayatta kalma mücadelesini gözler önüne 

sererek, dünyadaki tüm ulusların kültürel ruhunu yansıtan öğrenme 

mekânlarıdır. Müze kültürünün dünyanın hemen her bölgesine 

yayılmış olması nedeniyle müzeler, bugün her ülkede, insanlar, 

topluluklar ve milletler üzerinde etkili olan konularla ilgili daha fazla 

açıklık, faydacılık ve ortak katılım için sürekli yükselişin bir 

göstergesi haline gelmiştir (Arinze, 1999: 1). Bu bağlamda müzelerin 

toplumsal rolü kültürel, dini ve tarihi öneme sahip nesneler ve 

materyalleri toplayıp geçmişin hafızasını koruyarak, ulusal mirasın 

sürdürülmesine katkı sağlamak, bilgi çağında toplumun bilgi 

ihtiyaçlarına hizmet etmek ve koleksiyonunu toplumun erişimine 

açarak bilgiyi anlama yoluyla araştırmak, eğitim ve eğlence amacıyla 

halka sunmaktır (Mckellar, 1993: 347-349). 

Belirli bir gelişme ya da tarihi olay için önemli olan belirli yapıları, 

mekânları, nesne ya da varlıkları koruyarak, bir milletin tarihi, kültürü 

ve gelenekleriyle olan bağı korumanın en etkili yolu müzeler 

aracılığıyla kültürel mirasın aktarılmasıdır. Geçmişin ve geleceğin yan 

yana yaşandığı bir yer haline gelen müzeler, doğanın ve çevrenin 

korunması, kültürel ve sosyal değerlerin yansıtılması, yaşam boyu 

öğrenmeyi ve yeni bilgi yaratmayı teşvik etmesi, yaratıcılığı ve 

yeniliği beslemesi bakımından “geleceğe yönelik bir vizyonun yanı 
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sıra kollektif bir hafıza duygusu” yaratarak toplumların gelişimine 

katkı sağlamaktadır (Gustafsson ve Ijla, 2016: 455). Günümüzde 

değişim ve gelişimin aracı olarak toplumdaki olaylara ve gelişmelere 

dikkat çekecek eylem ve etkinlikleri yansıtan müzeler, toplumdaki 

tüm bireylere hizmet etmekte ve ulaşabilecekleri daha büyük 

toplulukların bir parçası haline gelmektedirler (Arinze, 1999: 2). 

Empati uyandırarak insanların birbirlerini anlamalarına yardımcı 

olacak çeşitli yaşamları, deneyimleri ve inançları nesne ya da 

kavramlarla bünyesinde barındıran müzeler, ziyaretçilere kişisel 

anlam bulma ve diğer kültürleri anlama olanakları sunmaktadır 

(American Association of Museums, 1992: 20). Müze 

koleksiyonlarındaki nesnelerin temsil ve teşvik ettiği kültürel ve 

entelektüel bakış açıları halkı, öğrencileri ve akademisyenleri 

bilgilendirerek, kültürel birikimin korunmasında ve gelecek nesillere 

aktarılmasında önemli bir rol oynar. Bu doğrultuda müzeler, insanların 

tarih, kültür ve din anlayışlarını herkes için eşitlik, çeşitlilik, 

dayanışma ve karşılıklı saygıya dayalı formal ve informal ortamlar 

aracılığıyla bir araya getirip, toplumların kültürel yaşamını aktarmaları 

bakımından daha iyi bir geleceğe çok önemli katkılar sağlamaktadırlar 

(DCAL, 2011: 6). 

Müzeler ortak insan deneyimini zenginleştirmede koleksiyonları, 

sergileri, kamu ve okul programları, yayınlar, halkla ilişkiler 

faaliyetleri, bilimsel faaliyetler ve çeşitli programlar aracılığıyla 

bireylerin, aşağıdaki ayırt edici beceri ve yeteneklerini geliştirerek, 

yaşam boyu devam eden bir öğrenme süreci açısından bireyin, toplum 
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içindeki var oluş sürecine katkıda bulunmaktadırlar (American 

Association of Museums, 1992: 11-12): 

• Tüm insanlığa yönelik saygı ve anlayış, 

• Soruşturma ruhu, yeni fikirlere ve yaklaşımlara açıklık, 

• Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerinin titizlikle 

uygulanmasıyla, sorunları ve problemleri çözme becerisi, 

• Kişinin çevresini görsel, sözel ve işitsel düzeyde algılama 

becerisi, 

• Tarih, bilim, doğal dünya, sanatsal ifade ve insanlık anlayışı ile 

birlikte, bu anlayışların tatmin edici ve sorumlu bir yaşam için 

gerekli olduğu inancı. 

Yeni medya teknolojilerinin gelişmesi her alanda olduğu gibi müzeleri 

de etkilemektedir. Teknoloji sayesinde müzelerde zaman ve mekân 

sınırları ortadan kalkmakta, sanal müzeler aracılığıyla dijital ortamda 

sergiler gezilebilmektedir. Sanal Müze, Online Müze, 3D Müze gibi 

tanımlarla internetin olduğu bir cihazla her yerden bu müzelere 

erişilebilmektedir. 

Dünyada yaşadığımız COVID-19 pandemi süreci müzeleri de 

etkilemiştir. Bu bağlamda var olan sanal müzelere her geçen gün 

yenileri eklenmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de bulunan Kültür ve 

Turizm Bakanlığı’na bağlı sanal müzeler incelenerek müzelerde 

yaşanan değişikliklerin ve yeniliklerin insanların sosyal, kültürel 

gelişimine etkisi incelenmiştir. Bu çalışmanın, sonraki yapılacak olan 

akademik çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir. 
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1. MÜZE VE MÜZE TÜRLERİ 

Müze, farklı yönleriyle ve bakış açılarıyla tanımlanabilmektedir. 

Sözen ve Tanyeli (1992: 169) müzeleri, sanatsal, kültürel, tarihsel ya 

da bilimsel ürünlerin sürekli olarak sergilenmesi amacıyla yapılan 

veya kendisi bu sıralanan nitelikleri nedeniyle halka açık tutulan yapı 

olarak tanımlamaktadır. Bir başka tanımda da müzelerin yaşayarak 

öğrenme yeri olduğu söylenir. “Müze, sanatsal, bilimsel, geleneğe ait, 

tarihi, teknoloji ve doğaya ait alanlarda, geçmişin, bugünün izlerini 

içinde barındıran, görerek, işiterek, uygulama yaparak, hatta 

yaşayarak öğrenmenin gerçekleştiği, halka açık heyecan verici 

öğrenme mekânlarıdır” (Buyurgan ve Buyurgan, 2018: 68). Pekmezci 

(2008: 83)’ye göre; müzeler “bireysel ve toplumsal değerleri saklama, 

sunma ve paylaşma mekânlarıdır”. 

ICOM (International Council of Museums; Uluslararası Müzeler 

Konseyi)’un 1974 yılında yaptığı tanıma göre, “müze, insanoğlunun 

ve çevresinin kesin kanıtlarını, eğitim, çalışma ve insanlığın estetik 

hazzı için toplayan, koruyan, araştıran, ileten ve sergileyen, halka 

açık, toplumun ve toplumun gelişiminin hizmetinde olan kâr amacı 

gütmeyen kalıcı bir kuruluştur” (International Counsil Of Museums 

Turkey, 1974). 

Müzeler farklı kategorilere ayrılmıştır. Aksoy (2016)’un aktardığı 

gibi; İnel, müzeleri üç farklı kategoride incelemektedir: objeyi esas 

alan, fonksiyonu esas alan ve müzeyi esas alan müzeler olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Aksoy, 2016:14-15). 

UNESCO 1958’de Brezilya Bölgesel Semineri’nde müzeleri belirli 
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sınıflarda toplayarak sıralamıştır. Bunlar aşağıda verilmiştir. 

• Sanat Tarihi Müzeleri 

• Modern Sanat Müzeleri 

• Arkeoloji ve Tarih Müzeleri 

• Etnografya ve Folklor Müzeleri 

• Tabii Tarih Müzeleri 

• Bölge Müzeleri 

• İlim ve Fen Müzeleri 

• İhtisas Müzeleri 

• Üniversite Müzeleri  

 ICOM (1995)’teki verilerine göre müzelerin sınıflandırılması ise 

aşağıda ele alınmıştır: 

• Koleksiyonlarına göre (Genel müzeler, arkeoloji müzeleri vb.), 

• Yönetimlerine göre (Devlet müzeleri, belediye müzeleri vb.), 

• Hizmet alanlarına göre (Bölge müzeleri, halk müzeleri vb.), 

• Sergi mekânlarına göre (Açık hava müzeleri, anıt müzeler vb.), 

• İşlevlerine göre (Tek kişilik veya bir nesneyi konu alan müzeler, 

sanal müzeler vb.), 

• Bilginin kullanımına göre müzeler (Çocuk müzesi, denizaltı 

müzesi vb.)’dir. 

2. MÜZELERDE SERGİLEME ANLAYIŞI VE SERGİLEME 

TÜRLERİ 

Sergi kelimesi anlam olarak sunmak, göstermek, teşhir etmektir. Bir 

eseri, bir yapıtı veya hayal edilen bir tasarımı, belirlenmiş bir 
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mekânda, belirlenmiş olan hedef kitleye, dönemin şartlarının uygun 

olarak sunmak anlamını taşır. Sergi ve sunum teknikleri tarih 

içerisinde teknolojinin de etkisiyle sürekli olarak değişmiş ve 

gelişmiştir. Ticari veya sanatsal amaçla edinilen şeyleri belli bir düzen 

içerisinde, belli yöntemlerle başkalarına göstermektir (Ergen, 2013: 

130). 

Sergileme tarihine baktığımız zaman insanların çeşitli sebeplerle 

değer verdikleri, kutsal saydıkları nesneleri toplayıp biriktirdiğini, 

koruma altına aldıklarını görmekteyiz. İnsanların toplayıp biriktirme 

eylemi zaman içerisinde “Pinacotheque, Hazine Binaları, Stüdyo, 

Merak Kabineleri, Nadire Kabineleri” diye adlandırdıkları 

mekânlarda, kilise ve saraylarda sergileme eylemine dönüşmüştür. 17. 

yy.da yaygınlaşan ve yalnızca sahipleri tarafından görülmekte olan bu 

sergiler; 18.-19. yüzyıl toplumda yaşanan değişimlerle gün yüzüne 

çıkartılmış ve halka açılmıştır (Çolak, 2011: 38). Müzelerde 

sergilenen eserler, sistemli bir şekilde, tarihsel kronolojiye de dikkat 

edilerek, seyircide ilgi ve merak uyandıracak şekilde sergilenmektedir. 

Müzeler sınıflandırılırken birçok faktör devreye girer. Sergileme 

anlayışı, konuların farklılığı, müzenin amacı, ziyaretçi hedef kitlesi, 

teknolojilerin kullanımı, eserlerin farklılığı, serginin açık havada veya 

kapalı ortamda olması gibi faktörler bunlardan bazılarıdır (Boyraz, 

2013: 118-121). Sergileme çeşitlerini genel olarak Resim 1’deki gibi 

özetlenebilir. 
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Resim 1: Müze Sergileme Çeşitleri (Bozkurt, t.y.) 

3. DÜNYADA VE TÜRKİYEDE MODERN MÜZECİLİK 

3.1. Dünyada Modern Müzecilik 

Dünyada her alanda olduğu gibi müzelerde de yeni bir çağ, yeni bir 

değişim ve dönüşüm yaşanmıştır. Atasoy’a göre geçmişte müzeler 

yalnızca biriktirme, koruma ve sergileme amacıyla oluşturulmuş 

koleksiyonlardan ibaretken, 18. yüzyıldan sonra değişime uğramış, 

soyluların ve kraliyetin elinde bulunan koleksiyonlar artık gerçek bir 

müze ortamında halka sunulmaya başlanmıştır. Günümüzde ise 

müzeoloji adıyla ayrı bir bilim dalı olarak kabul edilmektedir (Keleş, 

2010). 

15. yüzyılda Floransa’da Büyük Cosimo tarafından yaptırılan, içinde 

Medici Ailesi’ne ait koleksiyonların olduğu Medici Palazzo 

Avrupa’nın ilk modern müzesi sayılmaktadır. Medici Ailesi sanata ve 
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sanatçıya destek olmasıyla da dikkat çekmektedir. 16. yy ‘da Medici 

Ailesine ait koleksiyonların artmasıyla, eserler Uffizi Galerisi’ne 

taşınmıştır. Tarihte ilk sanat galerisi olarak geçen Uffizi Galeri’si, 

koleksiyonların ilk defa farklı kategorilere ayrılması ve kronolojik 

olarak sıralanmasıyla da önem arz etmektedir. Bu kategoriye göre 

heykeller, vazolar, tablolar, panolar ayrı ayrı sergilenmektedir 

(Zülfikar ve Ediz, 2020:11). 17. yy ‘da ise dünyanın ilk Üniversite 

Müzesi olan Ashmole Müzesi açılmıştır. Bir koleksiyoner olan Elias 

Ashmole tüm koleksiyonunu Oxford Üniversitesi’ne bağışlamış, 

böylece ilk resmi müzenin, ilk halk müzesinin temelleri atılmıştır 

(Kepçe, 2010, s.141). 

18. yy’ da müzeler artık yalnızca soylulara değil halka da hitap 

etmektedir. Müzelerde sergilenecek olan eserler için kayıtlar tutulup 

arşiv oluşturulmaktadır. Eserlerin sunumu ve arşivi bir takım 

değerlendirmelerden sonra yapılmaktadır. Modern çağın en önemli 

adımlarından biri de İngiltere’de açılan ilk halk müzesi British 

Museum olmuştur.  Fransız Devrimi’nden sonra Paris’te modern 

müzenin en iyi örneklerinden biri, ve ilk “Ulusal Müze” olarak anılan 

Louvre Müzesi açılmıştır (Zülfikar ve Ediz, 2020: 14).  18.-19. 

yüzyıllarda artık evrensel bir nitelik kazanan müzeler, yaşanılmış olan 

medeniyeti yansıtmak için çabalamaktadırlar. Farklı kültürleri, farklı 

sanatları aynı ortam içerisinde sergileme amacı taşımaktadır.  Tarihi, 

kültürü, sanatı yansıtan bu müzeler artık belirli kişilere özel olmaktan 

çıkıp, her kesimden insanı ilgilendiren evrensel bir pozisyona 

gelmiştir. Bu dönemdeki en evrensel müze ise “Louvre Müzesi” 

olmuştur (Okan, 2015:189). 20. yy ’da post modernizm akımının 
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etkisiyle sosyal, kültürel, eğitsel, teknik, iletişim gibi birçok alanda 

müzeler kendilerini yenilemiştir. Modern müzeler, tarihine sahip 

çıkan, değerlendiren, özgürlükçü, yenilikçi, toplumla iletişimini 

güçlendiren, insan haklarını içinde barındıran, toplumun her kesimine 

hitap eden kurumsal yapılara dönüşmüştür (Zülfikar ve Ediz, 2020:8). 

3.2. Türkiye’de Modern Müzecilik 

Türkiye‘de modern müzeciliğin başlangıcı 20. yüzyıl sonlarında 

teknolojinin de gelişimiyle gerçekleşmiştir. Klasik anlamda müzecilik, 

artık dikkat çekici sunum teknikleriyle, elektronik sistemlerle, eğitici 

ve öğretici faaliyetlerle, etkinliklerle yerini modern müzelere 

bırakmıştır. Bu değişimle, izleyicilerin eserlerle ve müzeyle biraz daha 

yakınlaşması sağlanmıştır. Müzede izleyici pasif konumdan aktif 

konuma geçmiştir. Teknolojideki ilerlemeler sayesinde insanlar artık 

sanal müzelere yönelmekte dünyanın çeşitli yerlerindeki müzeleri 

kolayca ziyaret edebilmektedir. Modern müzecilik kavramıyla 

yaşanan kapsamlı değişiklikler Türk müzeciliğinde de görülmektedir. 

Belediyelere, özel kişi ya da kurumlara ait olan modern müzelerin 

sayısı ülkemizde henüz yeterince bulunmamaktadır (Altunbaş ve 

Özdemir, 2012: 1-2). 

Kültür ve turizmin en önemli ögelerinden olan müzeler, ülkemizde 19. 

yy.‘ın sonlarında kurumsallaşmaya başlanmış, Cumhuriyet döneminde 

gelişim göstermiştir. Arkeolog, müzeci ve ressam olan Osman Hamdi 

Bey, Aya İrini Kilisesi’ndeki müzeye görevlendirildikten sonra Çinili 

Köşk’ü, Eski Şark Eserleri Müzesi’ni yenilemiş, İstanbul Arkeoloji 

Müzelerini, eski adıyla Güzel Sanatlar Okulu’nu oluşturmuş ve 
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modern müzeciliğin ülkemizdeki gelişimine katkıda bulunmuştur 

(Kervankiran, 2014: 356). 

4. YENİ MEDYA TEKNOLOJİLERİ VE COVID-19 

PANDEMİSİNİN MÜZELERE ETKİSİ 

COVID-19 pandemisinin ortaya çıkmasıyla birçok kurum, kuruluş ve 

kişiler bu durumdan olumsuz olarak etkilenmiş ve bir takım sorunlarla 

mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu sürecin kar amacı gütmeyen 

kurumlar olan müzelere yansıması, geçici olarak kapanma süreciyle 

kendini göstermektedir. Pandemi döneminde günlük yaşam değişmiş; 

her tür etkinlik, sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitim ve çalışma hayatı, 

alışveriş yeni normale göre sanal ortam üzerinden yapılmaya 

başlanmıştır. Teknoloji, internet ve sosyal medya, artık müzeler için 

farkındalık yaratılacak bir ana unsur ve müzeler arasındaki iletişimi 

sağlayacak bir bağ olmaktadır. Dijitalleşme yolunda çalışmalarına hız 

vermiş olan müzeler, sanal ortamda izleyicilerine ulaşmıştır. Bunun 

sonucu olarak da sanal müzeler daha aktif kullanılır bir duruma 

dönüşmüştür. Sürdürülebilirliğinin sağlanması adına müzeler,  ICOM 

öncülüğünde bu hızlı değişime ve dönüşüme ayak uydurmaya 

çalışmıştır. ICOM pandemiden önce, güncelliği korumak ve çağa ayak 

uydurmak adına dijital ortamları desteklemekle birlikte, teknolojiyi 

verimli bir şekilde kullanabilen bireyler için de çalışmayı amaç 

edinmektedir (Akyol, 2020: 82). 

Müzeler pandemi döneminin etkisiyle kendilerini var edebilmek, 

toplumla bağlarını koparmadan aksine daha da güçlendirerek iletişim 

kurmak, farkındalıklarını arttırmak için mücadele vererek sosyal 
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medyayı aktif bir şekilde kullanmaktadır. Müzecilik ve pandemi 

konusunda uzman kişilerle webinarlar, sohbetler, çalıştaylar, 

konferanslar düzenleyerek gündemdeki sorunlara çözüm yolları 

arayarak ışık tutmayı amaçlamaktadır (Akyol, 2020: 81). 

Yurt dışında ve yurt içinde birçok müze pandemi sürecinde sanal 

olarak ziyaretçilerle buluşmuştur. Bunlardan British Müzesi, Louvre 

Müzesi, Van Gogh Müzesi, Vatikan Müzesi, Dali Müzesi ve 

Metropolitan Müzesi sanal olarak gezilebilen müzeler arasındadır 

(Akyol, 2020:79). 

5. YENİ MEDYA TEKNOLOJİLERİNİN MÜZE 

FARKINDALIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN NİTEL 

ARAŞTIRMASI 

5.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmanın temel amacı pandemi döneminde yeni medya 

teknolojilerinin müze farkındalığı üzerindeki etkisini derinlemesine 

incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırma deseni olarak, katılımcıların bu konuyla ilgili 

deneyimlerini, algılarını gerçekçi bir şekilde ortaya koymak 

hedeflendiğinden nitel araştırma yöntemi esas alınarak olgu bilim 

deseni kullanılmıştır. Olgu bilim çalışmaları, birkaç kişinin bir 

fenomen veya kavramla ilgili yaşanmış deneyimlerinin ortak anlamını 

tanımlar (Creswell 2016: 22). 

“Olgu bilim deseni farkında olduğumuz ancak daha derinlemesine ve 

ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. 
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Olgular yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, 

kavramlar ve durumlar gibi çeşitli biçimlerde karşımıza 

çıkabilmektedir. Bize tümüyle yabancı olmayan aynı zamanda da tam 

anlamıyla kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan 

çalışmalar için olgu bilim uygun bir araştırma zemini oluşturur.” 

(Yıldırım ve Şimşek, 2016: 18). 

5.2. Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma gurubu, en az bir kere sanal müze gezmiş olan 

15 kişiden oluşmaktadır. Bu araştırmada amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılacaktır. Amaçlı 

örnekleme, araştırmacının konuyla ilgili olduğunu düşündüğü kişileri 

ve mekânları, yapılan çalışma için örneklem haline getirmesi anlamına 

gelir. Bu ölçüt ile birlikte sanal müze gezmiş 15 kişi ile Google Meet 

üzerinden birebir görüşülecek, elde edilen cevaplar içerik analiz 

yöntemiyle incelenecektir. 

Bu çalışmada, az sayıda örneklem üzerinde ve derinleşebilen nitel bir 

araştırma yöntemi kullanılacaktır. Ayırt edici özelliklerin bir arada 

kullanıldığı amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme 

yöntemi uygulanacaktır. Amaçlı örnekleme seçiminde üç özellik 

bulunmaktadır. Bu özellikler, araştırmaya kimlerin örneklem olarak 

seçileceği, belirlenmiş olan örnekleme stratejileri ve çalışılacak 

örneklemin büyüklüğüdür (Creswell, 2016: 19). Ölçüt örneklemenin 

mantığı araştırılacak örnekleme belli kriterler getirilerek 

oluşturulmaktadır. Kimlerle ve hangi durumları çalışacağına ve hangi 

ölçütleri belirleyeceğine araştırmacı karar vermektedir (Yıldırım ve 
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Şimşek, 2016: 251). Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan 

katılımcıların pandeminin başlangıcından 11 Mart 2020 – 09 Nisan 

2021 tarihleri arasında yeni medya teknolojilerini kullanarak en az bir 

sanal müze gezmiş olması temel ölçüt olarak belirlenmiştir. 

Katılımcıların cinsiyet değişkeni örneklem seçimi kapsamında 

tutulmamıştır. Sanal müze katılımcılarının belli bir ilde yaşamaları 

şart koşulmamıştır. 

5.3. Veri Toplama Aracı 

Yeni medya teknolojilerinin müze farkındalığı üzerindeki etkisinin 

nitel araştırması kapsamında hazırlanmış olan yarı yapılandırılmış 

görüşme formu 6 ana ve 30 alt sorudan oluşmaktadır. Görüşme on beş 

kişi ile gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler Google Meet ile sesli veya 

görüntülü olarak kaydedilmiş olup çalışmanın amacına dönük olarak 

yanıtlar süzülmüştür. Görüşmede katılımcılara yönlendirilen sorularda 

herhangi bir yönlendirme yapılmadan araştırmanın bilimsel etik 

kurallarının dışına çıkmadan derinlemesine bilgi almak amacı 

güdülmüştür. Bu sorular aşağıda verilmiştir: 

1. Yeni medya uygulamaları, sanal müze gezisi için farkındalık 

oluşturmada etken faktör müdür? 

1.1. Sanal müze gezisinde, yeni medya teknolojilerinin kullanımının 

sizin için ne gibi avantajları olduğunu düşünüyorsunuz? 

1.2. Sanal müze gezisinde, yeni medya teknolojilerinin kullanımının 

sizce ne gibi dezavantajları olabilir? 

1.3. Sanal müze ziyaretinde etken faktörler sizce nelerdir? 
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1.4. Yeni medya teknolojilerini kullanarak sanal müze gezisi yapmak 

sizin müze hakkında bir fikir sahibi olmanızı sağladı mı? 

1.5. Müzeleri gerçek (reel) gezmekle sanal olarak gezmek arasında 

fark var mıdır? 

2. Sanal müzeler, kişilere yaşam boyu eğitim kapsamında 

farkındalık kazandırır mı? 

2.1. Sanal Müze ziyaretinde öncelik olarak edindiğiniz gerekçe 

nedir? 

2.2. Sanal müzeyi daha önce (pandemiden önce) biliyor muydunuz? 

2.3. Sanal müze gezmek sizce keyifli bir etkinlik midir? 

2.4. Sanal müze gezisinde öğrenmenizi etkileyen olumlu ve olumsuz 

etkenler nelerdir? 

2.5. Sizce sanal müzeler reel müzelerdeki öğrenme yöntemlerinin 

yerini doldurabilir mi? 

3. Sanal olarak müze gezmek kişilere bilimsel açıdan farkındalık 

etkisi oluşturmuş mudur? 

3.1. Sanal müzelerdeki sergileme anlayışının tüm ziyaretçilere hitap 

ettiğini düşünüyor musunuz? 

3.2. Sanal müze ziyaretinde eserler hakkında yeterli bilgi verildiğini 

düşünüyor musunuz? 

3.3. Sanal müze ile reel (gerçek) müze sizce birbiriyle örtüşüyor mu? 

3.4. Sergilenmesinde zorluk çekilen eserlerin daha kolay sunulduğu 

bir ortam mıdır sizce? 

3.5. Sanal müzelerdeki eser sayısı ile reel müzelerdeki eser sayısı 

arasında bir fark olduğunu düşünüyor musunuz? 
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4. Sanal olarak müze gezmek kişilere tarihsel açıdan farkındalık 

etkisi faktörü ortaya çıkartmış mıdır? 

4.1. Sanal müzelerde eserlerin kronolojik bir yapıda düzenlendiğini 

düşünüyor musunuz? 

4.2. Sanal müzelerde Reel (gerçek) müzelerdeki tarihi dokuyu 

hissedebiliyor musunuz? 

4.3. Sanal müzede eserlerin nerede, ne zaman, nasıl elde edildiği 

hakkındaki açıklamalara ulaşabildiğinizi düşünüyor musunuz? 

4.4. Sanal ortamda sergilenen eserlere yönelik yapılan restorasyon ve 

konservasyon bilgisine erişimin sağlanıp sağlanmadığını 

düşünüyor musunuz? 

4.5. Eserlerin hangi uygarlıklara ait olduğu bilgisine sanal ortamda 

ulaşabiliyor musunuz? 

5. Sanal olarak müze gezmek kişilere sanatsal açıdan farkındalık 

etkisi faktörü ortaya çıkartmış mıdır? 

5.1. Sanal müzede ünlü sanatçıların eserlerini daha önce bu açılardan 

(yön ve perspektif yönünden) görmüş müydünüz? 

5.2. Sanal müzelerde eserlerin sergilenme yöntemleri, estetik açıdan 

sizde bir farkındalık oluşturdu mu? 

5.3. Sanal müze gezisi yaparken eserlerin renk ve ışığı reel (gerçek) 

müzedeki ile örtüşüyor mu? 

5.4. Sanal müze gezisinde incelediğiniz eserlerin görüntüsü 

(dokusu), reel müzede gördüğünüz eserlerle örtüşüyor mu? 

5.5. Size estetik açıdan tecrübe kazandırdığını düşünüyor musunuz? 

6. Sanal olarak müze gezmek kişilerde kültürel açıdan farkındalık 

etkisi faktörü ortaya çıkartmış mıdır? 
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6.1. Sanal müze gezmek geçmişte var olmuş uygarlıklar hakkında 

araştırma yapmanıza sebep oldu mu? Bilgi edinmenizi sağladı 

mı? 

6.2. Sanal müze gezme kültürü ile reel müze gezme kültürü arasında 

sizce fark var mıdır?  

6.3. Sanal müzedeki nesneleri algılamanızda,  estetik kaygı 

duydunuz mu? 

6.4. Bireyin reelde elde ettiği bilgileri kültürel değerleri sanal müze 

karşılıyor mu? 

6.5. Sanal müze gezisiyle nasıl bir tecrübe edindiniz? 

5.4. Verilerin Toplanması 

Araştırma verilerinin toplanması için Google Meet üzerinden bireysel 

olarak görüşmeler yapılacak, görüşmeler sırasında, eksiksiz ve 

derinlemesine bilgi toplanabilmesi için sesli veya görüntülü kayıt 

yöntemi kullanılmıştır. Görüşmeler ortalama 20 dakika sürmüştür. 

5.5. Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi 

kullanılmıştır. Bu analizlerin amacı, elde edilen verilerin araştırma 

kapsamındaki kavramalara ulaşılmasını sağlamaktadır. Buna göre, 

birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde 

bir araya getirerek, bunların okuyucunun anlayabileceği bir biçimde 

organize ederek yorumlanmasını sağlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 

2016:107). 
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5.6. Bulgular ve Değerlendirme 

Katılımcıların “sanal müze gezisinde, yeni medya teknolojilerinin 

kullanımının sizin için ne gibi avantajları olduğunu düşünüyorsunuz?”  

sorusuna verdikleri cevaplar ayrı ayrı incelendiğinde; on beş kişinin 

sanal müze izleme gerekçelerinde en yüksek etken faktörün kolay 

erişilebilirlik olduğu belirtilmiştir. Altı kişi sanal müzelerin ücretsiz 

oluşunu avantaj olarak belirtmiştir.  Dört kişi merak duygusunu 

giderdiğini belirtmiştir. Üç kişi eğlenceli vakit geçirmenin sanal müze 

için avantaj olduğunu belirtmiştir. Bir kişi pandemi sürecinde can 

sıkıntısını gidermek için sanal müzeyi gezdiğini belirtmiştir. Bir kişi 

evde kaliteli zaman geçirmek için sanal müzeyi gezdiğini belirtmiştir.  

Katılımcıların verdikleri yanıtlar çerçevesinde, pandemi sürecinde 

sanal müze için yeni medya teknolojilerinin kullanımının sunduğu en 

büyük avantajın kolay erişilebilirlik olduğu söylenebilir.  Reel 

müzelere erişimin zorluğu (ulaşım, konaklama, ekonomi, zaman) 

katılımcıların sanal müzelere daha çok yönelmesini sağlamıştır.  

Katılımcıların  “sanal müze gezisinde, yeni medya teknolojilerinin 

kullanımının sizin için ne gibi dezavantajları olduğunu 

düşünüyorsunuz?” sorusuna verdikleri cevaplar ayrı ayrı 

incelendiğinde; yedi kişi sanal müzenin reel müzedeki hissi 

veremediğini belirtmiştir. Üç kişi detayları göremediğini ve üç kişi 

program kaynaklı teknik sorunlar yaşadığını belirtmiştir. İki kişi sanal 

müzeye kolay erişimin bir dezavantaj olabileceğini ve böylelikle reel 

müze ziyaretinin ihmal edilebileceğini belirtirken, diğer iki kişi sanal 

müzedeki yönlendirme kısmının eksik olduğunu belirtmiştir. İki kişi 
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eserlerin ebatını üç boyutlu olarak göremediğini belirtirken, diğer iki 

kişi de sosyal ve fiziksel olarak kısıtlandığını belirtmiştir. Bir kişi 

sanal müze gezisinde eserlerin akılda kalıcılığının olmadığını, diğer 

bir kişi de kısa sürede sıkıldığını belirtmiştir. Bir kişi de sanal müze 

gezmenin bilgi ve kültür konusunda artısı olduğunu dezavantajının 

olmadığını belirtmiştir. 

Katılımcıların “sanal müze ziyaretinde etken faktörler sizce nelerdir?”  

sorusuna verdikleri cevaplar ayrı ayrı incelendiğinde; sekiz kişinin 

merak duygusu sebebiyle sanal müze ziyareti yaptığı görülmektedir. 

Dört kişi gitmek isteyip de türlü sebeplerle gidemediği müzelere sanal 

müzenin kolay erişimi sayesinde gördüklerini belirtmiştir. Beş kişi 

pandemi sürecinin olması ve bu sürecin uzun ve sıkıcılığını azaltmak 

için sanal müzeyi ziyaret ettiğini belirtmiştir. Üç kişi tesadüfen veya 

tanıdıkları aracılığıyla sanal müzenin linkine ulaşıp, o şekilde sanal 

müze gezdiğini belirtmiştir. İki kişi evde kaliteli zaman geçirmek için 

sanal müze ziyaretinde bulunurken, diğer iki kişi de ilgisi olduğu için 

sanal müze gezdiğini belirtmiştir. İki kişi araştırma yaparken 

tesadüfen sanal müzenin linkine ulaştığını belirtmiştir. 

Katılımcıların “yeni medya teknolojilerini kullanarak sanal müze 

gezisi yapmak sizin müze hakkında bir fikir sahibi olmanızı sağladı 

mı?” sorusuna verdikleri cevaplar ayrı ayrı incelendiğinde; on beş 

kişiden on dördü sanal müze gezerken, müze hakkında fikir sahibi 

olduklarını belirtmişlerdir. Bir kişi sanal müze ziyaretinin kendisinde 

sadece görsel algı yarattığını yeterli bilgiye ve fikre sahip olamadığını 

belirtmiştir. 
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Katılımcıların “müzeleri gerçek (reel) gezmekle sanal olarak gezmek 

arasında fark var mıdır?” sorusuna verdikleri cevaplar ayrı ayrı 

incelendiğinde; on beş kişi de çeşitli sebepler sunarak sanal müze ve 

reel müze arasında çok büyük farklar olduğunu belirtmiştir.  

Katılımcıların “sanal müze ziyaretinde öncelik olarak edindiğiniz 

gerekçe nedir?” sorusuna verdikleri cevaplar ayrı ayrı incelendiğinde; 

on kişinin edindiği ilk gerekçe merak duygusudur.  İki kişi, tarihi 

anlamda bilgi edinmenin sanal müze ziyaretindeki ilk gerekçeleri 

olduğunu belirtirken; diğer iki kişi de çeşitli sebeplerle gidemediği 

gerçek müzelere sanal olarak kolayca erişebildiği için sanal müze 

ziyaretini gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. İki kişi ilgisi olduğu 

için sanal müze ziyareti yapmayı öncelikli gerekçesi olarak 

belirtmiştir.  Bir kişi pandemi sürecinin uzaması nedeniyle sanal müze 

ziyareti yaptığını belirtirken, başka bir kişi can sıkıntısı nedeniyle 

sanal müze kullandığını belirtmiştir. Bir kişi eğlenceli vakit 

geçirmenin, sanal müze ziyareti için edindiği ilk gerekçe olduğunu 

belirtirken; başka bir kişi kaliteli zaman geçirme isteğinin sanal müze 

ziyareti için ilk gerekçesi olduğunu belirtmiştir. Bir kişi, edindiği 

öncelikli gerekçesini ön öğrenme olarak belirtmiştir. 

Katılımcıların “sanal müzeyi daha önce (pandemi öncesi) biliyor 

muydunuz?”  sorusuna verdikleri yanıtlar ayrı ayrı incelendiğinde; on 

beş kişide dokuz kişi daha önce sanal ortamdan müze ziyareti 

yapılabileceğini bilmediklerini, pandemi döneminde bunun farkına 

vardıklarını belirtmişlerdir. Altı kişi ise, pandemi öncesinde sanal 
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müzelerin varlığını bildiklerini fakat pandemi sürecinde daha çok 

sanal müze ziyaretinde bulunduklarını belirtmişlerdir.  

Katılımcıların “sanal müze gezmek sizce keyifli bir etkinlik midir?” 

sorusuna verdikleri yanıtlar ayrı ayrı incelendiğinde; katılımcıların 

büyük bir çoğunluğu (13 kişi) sanal müze ziyaretini keyifli bulduğunu 

belirtmiştir. İki kişi reel müzeyi tercih etiklerini sanal olarak pek keyif 

alamadıklarını belirtmişlerdir. 

Katılımcıların “sanal müze gezisinde öğrenmenizi etkileyen olumlu ve 

olumsuz etkenler nelerdir?” sorusuna verdikleri yanıtlar ayrı ayrı 

incelendiğinde; dokuz kişi sanal müzeye kolaylıkla erişimin, 

öğrenmeyi olumlu yönde etkilediğini belirtmiştir. İki kişi derin 

araştırma yapma imkânının sanal müze gezisinde öğrenmeyi olumlu 

yönde etkilediğini belirtmiştir. İki kişi sanal müzede eserleri daha 

yakından görebilmenin öğrenmeyi olumlu yönde etkilediğini 

belirtirken; diğer bir kişi de yaratıcılığını geliştirmesine katkı 

sağladığını bunun da öğrenmesini olumlu yönde etkilediğini 

belirtmiştir. Bir kişi sanal müzeyi tekrar tekrar gezme imkânının 

olmasının öğrenmeyi olumlu yönde etkilediğini belirtmiştir. 

Katılımcıların “sanal müze gezisinde öğrenmenizi etkileyen olumlu ve 

olumsuz etkenler nelerdir?” sorusuna verdikleri yanıtlar ayrı ayrı 

incelendiğinde;  beş kişi detayları görememenin öğrenmeyi olumsuz 

yönde etkilediğini belirtirken; dört kişi sanal müze gezmenin akılda 

kalıcılığının olmamasının öğrenmeyi olumsuz yönde etkilediğini 

belirtmiştir. İki kişi sanal müze gezerken konsantre olamadıklarını ve 

dikkatlerinin çok çabuk dağıldığını belirtmişlerdir. İki kişi sanal müze 
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ziyaretinde farklı teknik sorunlarla karşılaştıklarını ve bunun 

öğrenmeyi olumsuz yönde etkilediğini belirtmiştir. Bir kişi sanal 

müzeye kolay erişiliyor olmasının öğrenmeyi erteleme gibi bir 

olumsuzluğu olduğunu belirtirken; diğer bir kişi sanal müzelerde reel 

müzelerdeki gibi deneysel etkinlik ve uygulamaların olmamasının 

öğrenmeyi olumsuz olarak etkilediğini belirtmiştir. Bir kişi bazı 

müzelerdeki bilgilerin yetersiz olmasının öğrenmeyi olumsuz yönde 

etkilediğini belirtmiştir. 

Katılımcıların “sizce sanal müzeler reel müzelerdeki öğrenme 

yöntemlerinin yerini doldurabilir mi?” sorusuna verdikleri yanıtlar 

ayrı ayrı incelendiğinde; üç katılımcı doldurabilir demiştir. On iki 

katılımcı ise sanal müzenin reel müzedeki öğrenme yöntemlerinin 

yerini dolduramayacağını belirtmiştir. 

Katılımcıların “sanal müzelerdeki sergileme anlayışının tüm 

ziyaretçilere hitap ettiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna verdikleri 

yanıtlar ayrı ayrı incelendiğinde; dört katılımcı evet sanal müzelerdeki 

sergileme anlayışı tüm ziyaretçilere hitap ediyor demiştir; on bir 

katılımcı ise çeşitli nedenlerle sanal müzelerdeki sergileme anlayışının 

tüm ziyaretçilere hitap etmediğini belirtmiştir. 

Katılımcıların “sanal müze ziyaretinde eserler hakkında yeterli bilgi 

verildiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna verdikleri yanıtlar ayrı ayrı 

incelendiğinde; altı katılımcı sanal müzede verilen bilgileri yeterli 

bulduğunu belirtmiştir. Dokuz katılımcı ise sanal müzede verilen 

bilgileri yeterli bulmamıştır. 
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Katılımcıların “sanal müze ile reel (gerçek) müze sizce birbiriyle 

örtüşüyor mu?” sorusuna verdikleri yanıtlar ayrı ayrı incelendiğinde; 

yedi kişi örtüşüyor demiştir. Sekiz kişi sanal müze ile reel müzenin 

genel anlamda örtüşmediğini belirtmiştir. 

Katılımcıların “sergilenmesinde zorluk çekilen eserlerin daha kolay 

sunulduğu bir ortam mıdır sizce?” sorusuna verdikleri yanıtlar ayrı 

ayrı incelendiğinde tüm katılımcılar Evet demiştir. 

Katılımcıların “sanal müzelerdeki eser sayısı ile reel müzelerdeki eser 

sayısı arasında bir fark olduğunu düşünüyor musunuz?”  sorusuna 

verdikleri yanıtlar ayrı ayrı incelendiğinde; sekiz katılımcı eser sayısı 

arasında bir fark olmadığını belirtmiştir. Altı katılımcı ise sanal müze 

ile reel müze arasında çeşitli farklar olduğunu belirtmişlerdir. 

Yalnızca bir katılımcı bu konu hakkında herhangi bir bilgisinin 

olmadığını belirtmiştir. 

Katılımcıların “sanal müzelerde eserlerin kronolojik bir yapıda 

düzenlendiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna verdikleri yanıtlar ayrı 

ayrı incelendiğinde; evet diyenler altı kişi olmuştur, hayır diyenler üç 

kişi. Bu konuda herhangi bir fikri olmayanlar ise, yine altı kişidir. 

Katılımcıların “sanal müzelerde Reel (gerçek) müzelerdeki tarihi 

dokuyu hissedebiliyor musunuz?”  sorusuna verdikleri yanıtlar ayrı 

ayrı incelendiğinde; dört katılımcı evet, hissedebiliyorum demiş. On 

katılımcı sanal müzede reel müzedeki tarihi dokuyu hissedemediğini 

belirtmiş. Bir katılımcı sanal müze gezerken böyle bir şey hiç 

düşünmediğini, o nedenle bu konuda bir fikri olmadığını belirtmiştir. 
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Katılımcıların “sanal müzede eserlerin nerede, ne zaman, nasıl elde 

edildiği hakkındaki açıklamalara ulaşabildiğinizi düşünüyor 

musunuz?” sorusuna verdikleri yanıtlar ayrı ayrı incelendiğinde; sekiz 

katılımcı evet diyerek ulaşabildiğini belirtmiş. Yedi katılımcı hayır 

diyerek, böyle bir bilgiye rastlamadıklarını belirtmiştir. 

Katılımcıların “sanal ortamda sergilenen eserlere yönelik yapılan 

restorasyon ve konservasyon bilgisine erişimin sağlanıp 

sağlanmadığını düşünüyor musunuz?” Sorusuna verdikleri yanıtlar 

ayrı ayrı incelendiğinde; on iki katılımcı böyle bir bilgiye 

erişmediklerini belirtirken, üç katılımcı daha çok yabancı müzelerde 

bu tür bilgilere eriştiklerini belirtmiştir.  

Katılımcıların “eserlerin hangi uygarlıklara ait olduğu bilgisine sanal 

ortamda ulaşabiliyor musunuz?” Sorusuna verdikleri yanıtlar ayrı ayrı 

incelendiğinde; on üç kişi evet diyerek ulaşabildiklerini belirtmiştir. 

İki kişi hayır diyerek böyle bir bilgiye ulaşmadıklarını belirtmiştir. 

Katılımcıların “sanal müzede ünlü sanatçıların eserlerini daha önce bu 

açılardan (yön ve perspektif yönünden) görmüş müydünüz?” Sorusuna 

verdikleri yanıtlar ayrı ayrı incelendiğinde; katılımcıların 6’sı evet, 

9’u hayır demiştir. 

Katılımcıların “sanal müzelerde eserlerin sergilenme yöntemleri, 

estetik açıdan sizde bir farkındalık oluşturdu mu?” Sorusuna verdikleri 

yanıtlar ayrı ayrı incelendiğinde; yedi katılımcı evet diyerek estetik 

olduğunu belirtmiştir. Sekiz katılımcı hayır diyerek reelde gördükleri 

estetikliği sanal müzede görmediklerini belirtmiştir. 
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Katılımcıların “sanal müze gezisi yaparken eserlerin renk ve ışığı reel 

(gerçek) müzedeki ile örtüşüyor mu?” Sorusuna verdikleri yanıtlar 

ayrı ayrı incelendiğinde; yedi katılımcı evet örtüşüyor demiştir. Sekiz 

katılımcı, hayır örtüşmüyor demiştir. 

Katılımcıların “sanal müze gezisinde incelediğiniz eserlerin görüntüsü 

(dokusu), reel müzede gördüğünüz eserlerle örtüşüyor mu?” Sorusuna 

verdikleri yanıtlar ayrı ayrı incelendiğinde; beş katılımcı evet diyerek, 

sanal müzede gördüğü eserlerin dokusunun reeldeki gibi olduğunu 

belirtmiştir. Dokuz katılımcı sanal müzede gördüğü eserlerin 

dokusunun reeldeki gibi olmadığını belirtmiştir. Bir katılımcı sanal 

müze gezisinde bu konuya pek dikkat etmediğini sadece görselliğe 

odaklandığını belirtmiştir. 

Katılımcıların “size estetik açıdan tecrübe kazandırdığını düşünüyor 

musunuz?” Sorusuna verdikleri yanıtlar ayrı ayrı incelendiğinde; on 

iki katılımcı evet diyerek sanal müzenin kendilerine tecrübe 

kazandırdığını belirtmişlerdir. Üç katılımcı hayır diyerek sanal 

müzenin kendilerine herhangi estetik bir tecrübe kazandırmadığını 

belirtmiştir. 

Katılımcıların  “sanal müze gezmek geçmişte var olmuş uygarlıklar 

hakkında araştırma yapmanıza sebep oldu mu? Bilgi edinmenizi 

sağladı mı?” Sorusuna verdikleri yanıtlar ayrı ayrı incelendiğinde; on 

katılımcı evet diyerek, sanal müzenin geçmişte var olmuş uygarlıklar 

hakkında daha çok araştırma yapmaya, daha çok bilgi edinmeye teşvik 

ettiğini belirtmişlerdir. Beş katılımcı hayır diyerek sanal müzenin 
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geçmişte var olmuş uygarlıklar hakkında daha çok araştırma yapmaya, 

daha çok bilgi edinmeye teşvik etmediğini belirtmiştir. 

Katılımcıların “sanal müze gezme kültürü ile reel müze gezme kültürü 

arasında sizce fark var mıdır?”  Sorusuna verdikleri yanıtlar ayrı ayrı 

incelendiğinde katılımcıların tümü farklı açıklamalarda bulunarak 

sanal müze ile reel müze gezme kültürü arasında çok fark olduğunu 

belirtmiştir. 

Katılımcıların “sanal müzedeki nesneleri algılamanızda, estetik kaygı 

duydunuz mu?” Sorusuna verdikleri yanıtlar ayrı ayrı incelendiğinde; 

dokuzu sanal müzedeki nesnelerin estetik olduğunu belirtmişlerdir. 

Altı katılımcı ise sanal müzedeki nesneleri algılarken hiçbir estetik 

kaygı duymadıklarını, sadece bilgi edinmek veya meraklarını 

gidermek için sanal müze kullandıklarını belirtmiştir. 

Katılımcıların “bireyin reelde elde ettiği bilgileri kültürel değerleri 

sanal müze karşılıyor mu?” sorusuna verdikleri yanıtlar ayrı ayrı 

incelendiğinde; dokuz katılımcı evet diyerek bilgileri ve kültürel 

değerleri sanal müzenin de karşılayabileceğini belirtmiştir. Altı 

katılımcı ise hayır yanıtını vererek sanal müzenin bu konuda yeterli 

olmadığını belirtmiştir. 

Katılımcıların “sanal müze gezisiyle nasıl bir tecrübe edindiniz?” 

Sorusuna verdikleri yanıtlar ayrı ayrı incelendiğinde; altı katılımcı 

bilgi anlamında tecrübe kazandıklarını belirtmiştir. Dört katılımcı 

pandemi sürecinde farklı sebeplerle gidilemeyecek olan müzeleri 

görme tecrübesi edindiklerini belirtmişlerdir. Dört katılımcı, sanal 

müze gezmenin kendilerinde reel olarak da gezme isteği uyandırdığını 



 
260 Bireyden Topluma Covid-19 Pandemisi ve Multidisipliner Yaklaşımlar 

belirtmiştir. İki katılımcı müze ve eserler hakkında bir fikir sahibi 

olduklarını belirtmişlerdir. İki katılımcı sanal müzenin kendilerinde 

daha çok araştırma yapma isteği uyandırdığını belirtmişlerdir. İki 

katılımcı meraklarını giderdiklerini belirtmiştir. Bir katılımcı 

kendisinde müzeye dair farkındalık etkisi olduğunu belirtmiştir. Bir 

katılımcı sanal müze gezmenin o anki ihtiyacını giderdiğini 

belirtmiştir. Bir katılımcı sanal müzeye interaktif olarak katılım 

sağlayarak tecrübe edindiğini belirtmiştir. Bir katılımcı eğitim 

anlamında fayda sağladığını belirtmiştir. Bir katılımcı dijital olarak 

mesafelerin günden güne azalarak dünyanın küçülmesi tecrübesini 

kazandığını belirtmiştir. 

Katılımcıların “bireyin reelde elde ettiği bilgileri kültürel değerleri 

sanal müze karşılıyor mu?” Sorusuna verdikleri yanıtlar ayrı ayrı 

incelendiğinde; dokuz katılımcı evet diyerek bilgileri ve kültürel 

değerleri sanal müzenin de karşılayabileceğini belirtmiştir. Altı 

katılımcı ise hayır yanıtını vererek sanal müzenin bu konuda yeterli 

olmadığını belirtmiştir. 

Katılımcıların “sanal müze gezisiyle nasıl bir tecrübe edindiniz?” 

Sorusuna verdikleri yanıtlar ayrı ayrı incelendiğinde; altı katılımcı 

bilgi anlamında tecrübe kazandıklarını belirtmiştir. Dört katılımcı 

pandemi sürecinde farklı sebeplerle gidilemeyecek olan müzeleri 

görme tecrübesi edindiklerini belirtmişlerdir. Dört katılımcı, sanal 

müze gezmenin kendilerinde reel olarak da gezme isteği uyandırdığını 

belirtmiştir. İki katılımcı müze ve eserler hakkında bir fikir sahibi 

olduklarını belirtmişlerdir. İki katılımcı sanal müzenin kendilerinde 
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daha çok araştırma yapma isteği uyandırdığını belirtmişlerdir. İki 

katılımcı meraklarını giderdiklerini belirtmiştir. Bir katılımcı 

kendisinde müzeye dair farkındalık etkisi olduğunu belirtmiştir. Bir 

katılımcı sanal müze gezmenin o anki ihtiyacını giderdiğini 

belirtmiştir. Bir katılımcı sanal müzeye interaktif olarak katılım 

sağlayarak tecrübe edindiğini belirtmiştir. Bir katılımcı eğitim 

anlamında fayda sağladığını belirtmiştir. Bir katılımcı dijital olarak 

mesafelerin günden güne azalarak dünyanın küçülmesi tecrübesini 

kazandığını belirtmiştir. 

SONUÇ 

Tarihsel süreç içerisinde müzeler, koleksiyonların biriktirilip 

korunduğu yerler olarak kullanılmaktaydı. Geçmişten günümüze 

dünyada yaşanan ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik değişiklikler 

müzelerin de işlevini değiştirmiş, sergileme ve sunum şekli 

farklılaşmıştır. Müzeler eserlerin sadece korunup saklandığı yerler 

değil, birer eğitim ve kültür yuvası aynı zamanda insanların hoşça 

vakit geçirecekleri alanlar olmuştur. Sürekli değişen ve gelişen 

teknolojinin 2000’li yıllarda hız kazanmasıyla beraber insanlar 

internetin tüm olanaklarından da yararlanmaya başlamış ve “yeni 

medya çağı” ortaya çıkmıştır. Müzeler de teknolojinin gelişiminden 

faydalanarak kendini güncellemiş, eserlerini dijital ortama taşımış, 

sanal müzeler, sanal sergiler, elektronik ortam müzeleri olarak 

adlandırılmış ve kısa zamanda dünyanın her yerindeki ziyaretçilere 

ulaşabilir olmuştur.  
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2019 Aralık ayında dünyada başlayan COVID-19 nedeniyle küresel 

çapta bir etki yaratan pandemi birçok kurum, kuruluş gibi müzeleri de 

etkilemiştir. Sosyal mesafenin korunması, tedbir alınması amacıyla 

geçici bir kapanma süreci yaşayan insanlar reelde gidemediği birçok 

yere sanal olarak ziyaretlerde bulunmuş, hem fikir edinip, hem de bu 

kültürel ve sanatsal etkinliklerle keyifli vakit geçirme yolları aramıştır. 

Eğitim, sanatsal ve kültürel etkinlikler, alış veriş gibi birçok alanda 

dijital ortamları tercih etmeye başlamıştır. Müzeler, insanlarla olan 

iletişimini, etkileşimini kaybetmemek adına tüm koleksiyonlarını 

sanal ortamlara taşımıştır. Müzeler sürdürülebilirliklerini sağlamak, 

farkındalıklarını arttırmak ve kendilerini tanıtmak adına “Müzecilik ve 

Pandemi” ile ilgili, bu konuda uzman olan kişilerle bir araya gelerek 

webinarlar, sohbetler, çalıştaylar, konferanslar düzenlemiş, var olan 

problemlere çözüm yolları aramıştır. Ziyaretçiler bu yenilikçi 

anlayışla müzelerle iletişim kurmakta, bilgi edinmekte ve deneyim 

kazanmaktadır.  

COVID-19 pandemi sürecinde yeni medya teknolojilerinin müze 

farkındalığı üzerindeki etkisi, derinlemesine nitel araştırma 

yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen 

bulgular çerçevesinde, katılımcıların sanal müze ziyaretinin genel 

sebebine vermiş oldukları bilgiler neticesinde, en çok belirtilen ziyaret 

sebebi insanların karantinada oldukları bir dönemde reel olarak ziyaret 

edemediği müzelere yeni medya teknolojilerini kullanarak kolay 

erişim imkânına sahip olmaları bulgulanmaktadır.  
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Yeni medya uygulamalarının sanal müze gezisi için farkındalık 

oluşturmada etken faktör olup olmadığı, katılımcıların sorulara 

verdikleri yanıtlar incelendiğinde şu sonuçlara varılmıştır: Pandemi 

sürecinin getirmiş olduğu kısıtlamaların insanları sanal müzeye sevk 

ettiğini görmekteyiz. Sanal müzelerle reel müzeler arasında çok fark 

olduğunu bildikleri halde sanal müzelere herhangi bir ücret ödemeden 

kolayca erişebilmek ve katılımcıların gidemedikleri müzeler 

hakkındaki merak duygusu yeni medya uygulamalarının avantajları 

arasında görülmektedir. Her ne kadar fiziksel anlamda reel 

müzelerdeki atmosferi hissedememiş olsalar da, eserlerin ebatını tam 

anlamıyla görememiş olsalar da müzeler hakkında bir fikir sahibi 

oldukları söylenilebilir. 

Sanal müzelerin, kişilere yaşam boyu eğitim kapsamında farkındalık 

kazandırıp kazandırmadığı, katılımcıların sorulara verdikleri yanıtlar 

çerçevesinde incelendiğinde, pandemi sürecinde katılımcıların merak 

ettikleri ve tarihi anlamda bilgi edinmek istedikleri müzelere 

kolaylıkla erişebildikleri söylenilebilir. Katılımcıların % 60’ı pandemi 

sonrasında sanal müze ziyareti gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda 

pandemi sürecinde, insanların kültürel ve sanatsal etkinliklere daha 

çok sanal ortamlardan iştirak ettiği söylenilebilir. Katılımcıların % 

80’i sanal müzelerin reel müzelerdeki öğrenme yöntemlerinin yerini 

dolduramayacağını belirtse de, % 86,6’sı sanal müze ziyaretinden 

keyif aldıklarını belirtmişlerdir; fakat bu keyfin ve öğrenilen bilginin 

detay görememe, teknik sorun gibi nedenlerinden dolayı çok kalıcı 

olmadığı sonucu ortaya koyulabilmektedir. 
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Sanal müzelerin, kişilere bilimsel açıdan farkındalık etkisi oluşturup 

oluşturmadığı incelendiğinde, katılımcıların %73’ü sanal müzenin 

sergileme anlayışının tüm ziyaretçilere hitap etmediğini belirtmiştir. 

Bunun sebeplerinden biri işitme ve görme engelli vatandaşlara hitap 

edecek kadar teknik donanım ve bilgiye henüz yeterince ulaşılamamış 

olmasıdır. Teknoloji ve internetten anlayan kuşağın daha çok sanal 

müzeleri ziyaret ettiği belirtilmiştir. Tüm katılımcılar her ne kadar 

sanal müzeleri reel müzelerdeki sergilenmesinde zorluk çekilen 

eserlerin kolayca sergilendiği bir ortam olarak görseler de % 53,3’ü 

sanal müze ile reel müzenin birbirleriyle örtüşemeyeceğini ve 

birbirlerinin yerini dolduramayacağını belirtmiştir. Bunun birçok 

sebebi vardır. Katılımcılara göre bazı sanal müzelerde yeterince bilgi 

verilmemiştir ancak bu eksiklik sanal ortamda insanların daha hızlı ve 

daha detaylı bilgiye erişebilme avantajıyla kapatılabilmektedir. 

Katılımcıların % 53,3’ü reel müzelerdeki eserlerin sayısı ile sanal 

müzelerdeki eser sayısı arasında bir fark olmadığını belirtmiştir. % 

40’ı ise eser sayısında fark olduğunu, bazı eserlerin sanal müzelerde 

gözden kaçtığını veya tam tersi olarak reel müzede olmayan eserlerin 

de sanal ortama taşınmış olduğunu belirtmişlerdir. 

Sanal müzelerin, kişilere tarihsel açıdan farkındalık etkisi faktörü 

oluşturup oluşturmadığının incelenmesi açısından bakıldığında 

katılımcıların verdikleri yanıtlar çerçevesinde % 66,6’sı tarihi dokuyu 

reel müzelerdeki gibi hissedemediklerini, ancak eserlerin hangi 

uygarlıklara ait olduğu bilgisine, eserlerin nerede ne zaman ve nasıl 

elde edildiğine ve restorasyona uğrayıp uğramadığı konusundaki 

bilgilere erişimin mümkün olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların 
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verdikleri yanıtlara göre % 40’ı eserlerin kronolojik sıralamalarının 

reeldeki gibi olduğunu belirtse de, bazı katılımcıların da ( % 40’ ı) 

müzeyi karışık gezme, bu konuyla ilgilenmeme ya da bazı müzelerde 

bununla ilgili yeterli bilgi olmaması gibi sebeplerle bu konu hakkında 

bir fikir sahibi olmadıklarını belirtmişlerdir. 

Sanal müzelerin, kişilere sanatsal açıdan farkındalık etkisi oluşturup 

oluşturmadığının incelenmesi açısından bakıldığında katılımcıların 

verdikleri cevaplar neticesinde; eserlerin sanal müzede 

sergilenmesinin reel müzedeki gibi estetik olarak bir farkındalık 

oluşturmadığını, sanal müzedeki renk, ışık, görüntü ve dokunun reel 

müzedekiyle örtüşemeyeceğini ancak yine de katılımcıların % 80’i 

estetik açıdan tecrübelendiğini belirtmiştir. Katılımcıların % 80’i ünlü 

sanatçıların eserlerini sanal müzedeki yön ve perspektif açısından 

daha önce görmediklerini belirtmiştir.  

Sanal müzelerin, kişilerde kültürel açıdan farkındalık etkisi faktörü 

ortaya çıkartıp çıkartmadığı incelendiğinde, sanal müze ile reel müze 

gezme kültürü arasında çok fark olduğunu tüm katılımcılar 

belirtmiştir. Müze gezme kültürünün oluşumundaki kavramlar 

arasında etkileşimi hızlandıran sosyalleşme yer alır; reel müze için 

hazırlık yapmak, alışagelmiş ritüellerin ve davranış biçimlerinin 

dışında davranmak, müzelerdeki etkinlik ve atölye uygulamaları sanal 

müze ve reel müze arasındaki farkları ortaya koymaktadır. 

Katılımcıların sanal müze ziyaretiyle geçmişte var olmuş uygarlıklar 

hakkında daha çok araştırma yapma isteği ve reel müzelere karşı 

merak duygusu artmaktadır. Katılımcıların % 60’ı bireylerin reel 
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müzede elde ettikleri bilgi ve kültürel değerleri sanal müzenin 

karşıladığını belirtmiştir. Bilgi ve kültürel değerler açısından sanal 

müzelerin reel müzelerin yerini doldurduğu söylenilebilir. 
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GİRİŞ  

2019'un sonunda, yeni bir koronavirüs hastalığı (COVID-19), Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO) tarafından büyük bir sağlık tehlikesi olarak ilan 

edildi. Bu hastalık başlangıçta birçok ülkede hızla büyüdü ve küresel 

COVID-19 vakalarının sayısı hızlı bir oranda arttı. Bu koronavirüs, 

RNA ailesine ait tek sarmallı bir virüstür (Chen ve ark. 2020). 2019 

yılının Aralık ayının başlarında, bu bulaşıcı hastalık Çin'in Hubei 

eyaletinin başkenti Wuhan'da başladı. Çin'deki salgın günümüzde 

kontrol altına alındı, ancak dünya çapında hala birçok enfeksiyon 

devam etmektedir. Salgını yenmek için farklı alanlardaki bilim 

insanları COVID-19'u hala araştırmaktadır. Bu alanlar patoloji, 

sosyoloji perspektifi ve enfeksiyon mekanizmasını içermektedir (He 

ark. 2020, Chen ve ark. 2020, Kock ve ark.2020, Ceraolo ve Giorgi 

2020, Ji ve ark. 2019, Fanelli ve Piazza 2020). 

İnsanlık tarihinde sıtma, grip, veba ve HIV/AIDS gibi birçok salgın 

hastalıklar görülmüştür. Bu hastalıklar için uygun bir salgın modelinin 

nasıl oluşturulacağı zor bir iştir. Bazı bilim adamları, hastalığın 

yayılımının tahmin edilebilmesi ve modellenmesini karmaşık bir ağ 

mekanizması olarak ele almışlardır (Keeling ve Eames 2005). 

Günümüzde SIS (Liu ve ark. 2019), SIR (Cai ve ark. 2017) ve SEIR 

(Almeida 2018) modelleri salgın simülasyonu için alternatif bir çözüm 

sağlamaktadır. Birçok çalışma SIS, SIR ve SEIR modellerinin farklı 

salgınların dinamiklerini iyi yansıtabildiğini göstermektedir. Bazı 

çalışmalarda bu modeller COVID-19'u modellemek için kullanılmıştır 

(He ve ark. 2020, Tang ve ark. 2020, Fontes 2020). Tang ve ark. 
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(2020) karantina, izolasyon ve tedavinin düşünüldüğü genel bir SEIR 

tipi salgın modelini araştırmışlardır.  

Salgının başlangıç evresinde yeterli veri olmaması nedeniyle bilim 

adamları için salgının gidişatını doğru bir şekilde tahmin etmek 

oldukça zor olmuştur (Tang ve ark. 2020). Bununla birlikte, son 

zamanlarda yapılan bir dizi çalışma, salgının gelişiminin nüfus 

hareketi ile yakından ilişkili olduğunu göstermiştir (Kraemer ve ark. 

2020, Yang ve ark. 2020). Bu nedenle, COVID-19'un salgın eğilimini 

incelemek salgının analizi, önlenmesi ve kontrolü için hala gereklidir 

(Cuong ve ark. 2020).  

Bu çalışmada SEIR modeline ait matematiksel ifadeler verilmiştir. 

Salgında önlemlerin alınıp alınmama durumuna göre sağlık sistemi 

üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Gerçek verilerin model analizi 

sonucunda elde edilen değerler ile karşılaştırılması verilmiştir. Son 

olarak, modelin salgın eğilimini tahmin etmek için SEIR modeli 

önerilmiştir. 

1.COVID-19 İÇİN MATEMATİKSEL MODELLER 

İnsandan insana bulaş için en basit modellerden biri, 1920'lerde ilk 

haliyle yayınlanan SEIR modelidir (Weiss 2013). Bir salgın sırasında 

nüfusun her bir kategorideki birey sayısını dört farklı bölmeye ayırır: 

S = şüpheli (suspected) 

E = maruz kalmış (exposed) 

I = enfekte olmuş (infectious) 
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R = iyileşmiş ve bağışıklık kazanmış (recovered and immunune) 

 

Resim 1. SEIR Modeli 

Bölmeli model: Bireyler S'den E bölmesine β oranı, E'den I'ye ε oranı 

ve I'den R'ye γ oranında geçer. Bireyler de α oranı ile I'den D'ye 

geçebilirler. R'deki bireylerin burada bağışıklık olduğu varsayılır ve 

model süresince S'ye dönmezler. Yeni doğanların girişi λ ile, doğal 

ölüm hızı ise μ ile temsil edilir. 

S, E, I ve R değişkenlerinin birimi birey sayısıdır. Şüpheli bölmedeki 

bir bireyin maruz kalması için, enfekte bir kişiyle bir tür temasa 

sahip olması gerekir. Maruz kalma oranı şu şekildedir:  

r𝑛𝐸 =
𝛽

𝑁
𝑆𝐼                                                                                                     (1) 

Burada β aktarım hızıdır (1/gün). Bulaşıcı bir bireyin ortalama olarak 

enfekte ettiği birey sayısı R0, bir kişinin bulaşıcı olduğu ortalama 

gün sayısı (izole edilmeden veya kendi kendini izole etmeden önce) 

nid olarak ifade edilmektedir. β aktarım hızı 2 nolu denklemde 

verilmiştir. 
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𝛽 =
𝑅0

𝑛𝑖𝑑
                                                                                                          (2) 

R0, yeniden yayılma sayısı (boyutsuz) olarak adlandırılır ve enfekte 

olmuş bir kişinin her teması şüpheli bir kişiyle olduğunda 

(popülasyonda hiç bağışıklığın olmadığı zaman) bu kişi iyileşmeden 

önce hastalığın yayılmasını tanımlar. Herhangi bir azaltma veya 

sınırlama stratejisi, ya bulaşma oranını β ya da bulaşıcı bireylerin 

izole edilmesinden önceki süreyi azaltarak yayılma sayısını 

azaltmayı amaçlayacaktır. 

Daha kısa (mevsimsel olmayan) salgın simülasyonları için, doğal 

ölümlerin ve doğumların dengede olduğu sabit bir nüfus 

varsayabiliriz. Daha sonra, yeni maruz kalan vakaların artmasıyla 

şüpheli bireylerin sayısı azalır, burada N, popülasyonun 

büyüklüğünü gösterir: 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= −

𝛽

𝑁
𝑆𝐼                                                                                                  (3) 

Buna bağlı olarak, 3 nolu denklemde sağ tarafta yer alan terim, 

maruz kalan kişi sayısı denklemlerinde kaynak terimdir, E. Ancak bu 

denklemin, E bölmesini terk edip bulaşıcı hale gelen maruz kalanlar 

için de negatif bir terimi vardır. 

𝑑𝐸

𝑑𝑡
=

𝛽

𝑁
𝑆𝐼 − 𝜀𝐸                                                                                           (4) 
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Burada ε, bir kez maruz kalındığında enfeksiyona ilerleme hızını, 

birim başına günlük (1/gün) olarak belirtir. Hız, kuluçka süresinin 

uzunluğu ile ters orantılıdır. 

Enfeksiyonlu sayısı, I, günde εE ile artar, ancak bireylerin izole 

edilme, iyileşme veya ölme hızı ile azalır. Oran katsayısı γ insanların 

izole olma veya iyileşme oranını gösterir. Bu oran, enfekte oldukları 

gün sayısıyla ters orantılıdır: 

𝛾 =
1

𝑛𝑖𝑑
                                                                                                          (5) 

Enfekte olanın hastalıktan ölme hızı için de bir terim vardır αI ve 

enfekte değişken I için denklem bu şekilde yazılabilir: 

𝑑𝐼

𝑑𝑡
= εE − γI − αI                                                                                        (6) 

Artık şüpheli olmayan bireyleri temsil eden R değişkeni için 

denklem şöyledir: 

𝑑𝑅

𝑑𝑡
= γI                                                                                                           (7) 

Ölen kişi sayısı denklemi, D, aşağıdaki gibidir:  

𝑑𝐷

𝑑𝑡
= αI                                                                                                          (8) 

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bu modeldeki matematiksel 

ifadeler ile bir örnek şu şekilde açıklanabilir; 

Ülkenin nüfusu 1 milyon kişi olsun. 
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Toplumda hiç bağışıklık olmadığı vakit şüpheli kişi ile her temas 

durumunda hastalığın yayılmasını temsil eden oran : 2.25  

Bir kişinin bulaşıcı olduğu ortalama gün sayısı (izole edilmeden veya 

kendi kendine izole etmeden önce) : 5 gün 

Enfekte olmuş toplam kişi sayısı : 10  

1 milyon-10:  şüpheli kişiler (hastalığa yakalanma potansiyeli olan 

insan sayısı) 

İlk durumda, Höhle, salgının popülasyondaki sosyal mesafelerde 

kısıtlamalar olmaksızın ilerlemesine izin verilen bir simülasyon 

çalıştırmıştır. İkinci bir durumda, Höhle, 1 milyon insanın bulunduğu 

otoritelerin, örneğin daha büyük insan gruplarının (spor etkinlikleri, 

konserler, sinema, tiyatro, okul vb.) toplanmasına izin vermeyerek 

yayılma sayısını azaltmak için harekete geçtiğini varsayar. İlk adım, 

28 günlük salgından sonra, sosyal etkileşimde kısıtlamalar getirerek 

temel yayılma sayısını azaltmaktır. Bu azalma, eylemler 

gevşetildiğinde beş hafta boyunca sürdürülür ve daha sonra yayılma 

faktörünün tekrar 1.8'e yükselmesine izin verilir. Resim 2’de iki 

durum gösterilmektedir: 1. durumda (Case 1) karantina yok, 2. 

durumda (Case 2) karantina var. 

Bireyler enfekte olmuş bir kişiyle tanışır ve enfekte olurlar. 

Modelimizde, bu çok büyük bir ε (bir günde maruz kalındığında 

enfeksiyonun yayılma hızı) değerine karşılık gelecektir. Matematiksel 

denklemleri çözen Michael Höhle’nin (2020) girdi verileri ve elde 

ettiği sonuç grafiği Resim 2’de verilmiştir.  
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Resim 2. Höhle Sonuç Grafiği (Höhle 2020) 

Resim 2’den anlaşılacağı gibi 28 gün sonra alınan önlemler eğride ani 

azaltma meydana getirmiş daha sonra azda olsa artış meydana 

gelmiştir. Ancak önlemler alınmadığında sayının en üst noktaya 

ulaştığı daha sonra azaldığı görülmektedir. Burada aslı önemli olan 

eğrinin en kısa sürede düzleştirilmesi yani sağlık sisteminin kapasitesi 

altında tutulmasıdır. Eğriyi düzleştirmek biraz süre alacaktır. Bu 

sürede hastaneleri hazırlamak önemli olduğu gibi, aynı zamanda 

salgın sırasında enfekte olan toplam insan sayısının da azaltılması 

sağlanacaktır. 

Her iki durum için şüpheli, enfekte ve iyileşen insanların sayısının 

sonuçları Resim 3’de gösterilmiştir. Resim 3’de her iki durum için S 
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harfi şüphelilerin sayısını, I enfekte olmuş hasta sayısını ve R 

iyileşmiş veya bağışıklık kazanmış insan sayısını göstermektedir. 

Nüfusun epidemide enfekte olan kısmı durum 1'de % 85 iken, durum 

2'de sadece % 68'dir. Bu nedenle, alınan önlemler sağlık sistemi 

üzerindeki yükü geçici olarak azaltmakla kalmaz, aynı zamanda tüm 

salgın üzerindeki toplam hasta sayısını da azaltır. 

 

Resim 3. Her İki Durum İçin Şüpheli, Enfekte ve İyileşen İnsanların Sayısı 

Sosyal mesafe ve sosyal etkileşimdeki kısıtlamalar daha az enfekte ve 

daha az ölümle sonuçlanır, bu durum bir sonraki salgına toplumu daha 

duyarlı hale getirir, bu yüzden tedbiri elden bırakmamamız 

gerekmektedir.  



 
 281 

Eğriyi düzleştirmeye yönelik salgın model tabanlı yaklaşımların 

amacı, sadece yayılma sayısını azaltmak değil, aynı zamanda salgının 

seyrini de kontrol altında tutmak olduğu söylenebilir.  

Matematiksel modellerin yalnızca fikir edinmek için araçlar olduğunu 

belirtmek gerekir. Burada önemli olan bulaşıcı temasları azaltarak ve 

temas ağını (filyasyon) izleyerek eğriyi düzleştirecek önlemlerin 

alınmasıdır. 

Erlang dağılımına göre bireylerin mevcut hastalık sınıfından zincirde 

bir sonrakine geçmeden önce bıraktıkları gün sayısını temsil eden 

hastalık alt sınıflarını tanımlamak için yeni bir yaklaşım benimseyerek 

genel bir formülasyon geliştirmiştir (Resim 4).  

 

Resim 4. E ve I için Alt Bölmeli Erlang – SEIR Modeli. 

Çin için SEIR modeli kullanılmıştır. Salgının başladığı Hubei için 

mevcut veriler kullanılarak parametre tahmini elde edilmiştir. Enfekte 

bireylerin sayısının güvenilir veri olmadığını bilinmektedir, çünkü 

bireylerin çoğu test edilmediğinden veya COVID-19 tanısı 

konulmadığından, en güvenilir veriler olarak ölümlerin sayısı 

alınmıştır (Verity 2020). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=6120589_nihms1502750f1.jpg
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Ölüm oranının %0.66 ve virüsün ortalama 3 günlük izolasyondan önce 

bulaşıcı olduğu varsayılmıştır. Aynı zamanda semptomların 

başlamasından ortalama 18 günlük ölüme kadar geçen süre dikkate 

alınarak salgının başlangıç tarihini, yayılma hızını ve ortalama geçen 

süreyi Hubei'de raporlanan verilere uygulamıştır (Verity 2020). 

22 Ocak 2020'de yetkililer bir azalma gerçekleştirildiğini duyurdu. O 

ayın sonunda ölçümler yayılma sayısında belirgin bir düşüş 

göstermiştir (Kucharski 2020). Bu azalmanın etkisi 23 Ocak 2020'de 

başladıktan sonra şubat ve mart aylarındaki sonuçlar Resim 5 

verilmiştir. 

 

Resim 5. Hubei'de Raporlanan Verilere Kıyasla Ölüm Sayısı İçin Modellenmiş 

Veriler (Verity 2020) 
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Modelin verilerle iyi bir uyum içinde olduğunu görülmektedir. Resim 

5’de verilen sayılardaki fark, ölüm sayısı arttıkça raporlamanın 

gecikmesi ile açıklanmaktadır. 

Resim 5’de, ölümlerin sayısının, 2 Şubat 2020'e kadar yaklaşık 400 

sayısına kadar logaritmik lineer olan üstel bir büyüme gösterdiğini 

görebiliyoruz. 3 Şubat 2020'den sonra ölüm sayısındaki artış oranı 

azalıyor. Burada artış artık üssel değildir. Bunun nedeni sosyal 

mesafedeki kısıtlamalar ve karantina süreçleridir. COVID-19'un 

yayılma sayısını da sınırlayacak olan bağışıklık kazanmış vakalarının 

etkisi henüz bu aşamada görülmemektedir. 

Resim 6 maruz kalan vakaların, enfekte vakaların, iyileşmiş vakaların 

ve ölümlerin sayısındaki salgının gelişimini göstermektedir. 

Karantinaların uygulandığı 23 Ocak 2020, maksimum bulaşıcı birey 

sayısının meydana geldiği gün,  26 Ocak 2020 gün ortası ve 3 Şubat 

2020, kritik durumdaki maksimum kişi sayısının gerçekleştiği tarihtir. 

 

Resim 6. Maruz Kalan Vakaların, Enfekte Vakaların, İyileşmiş Vakaların ve 

Ölümlerin Sayısı 
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İyileşen vaka sayılarına bakılırsa, oluşturulan modelin salgından 90 

gün sonra virüs tarafından enfekte olmuş veya enfekte olacak yaklaşık 

500.000 kişiyi tahmin ettiğini görebiliyoruz. Bu, teyit edilen 

vakalardan 7 kat daha fazladır. Wuhan'daki enfekte vakaların sadece 

%15'i kaydedilmiştir. Bu durum ya semptomlarını bildirmeyen (veya 

semptom ortaya çıkmayan) veya COVID-19 için test edilmemiş 

insanların olduğunu göstermektedir (Li ve ark. 2020). 

Hubei verilerinden elde edilen yeniden yayılma sayısı, WHO (Dünya 

Sağlık Örgütü) tarafından bildirilenden daha yüksektir ancak diğer 

çalışmalarda rapor edilen değer olan 3.03'tür (Liu ve ark. 2020). Ölüm 

eğrilerine uyularak sosyal mesafe ve karantina sürecinin yayılma 

sayısını yaklaşık 0.56' ya düşürdüğü görülmüştür. Bu sayının başka bir 

yerde bildirilenden daha düşük ancak yerel salgının hızla azalması ile 

uyumlu olduğu tespit edilmiştir. 
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SONUÇ  

Salgının başlangıcında aşı ve ilaç tedavisinin henüz tam olarak 

bilinmediği dönemde insanların virüse karşı oldukça savunmasız 

olması, salgını hızla söndüren sert kısıtlamaların getirilmesi 

gerektiğini göstermektedir. Eğer aşılama ve doğru tedavi yapılamazsa, 

ileride yeni enfekte vakalar ortaya çıkarsa, o vakte kadar nüfusun 

sadece küçük bir kısmı bağışıklık kazanmış olacaktır ve ikinci salgın 

yayılımda üstel büyüme ile tekrar ilerleyecektir. Bu durum toplumun 

her an yeni bir salgına karşı çok hızlı bir şekilde harekete geçmeye 

hazır olması gerektiği anlamına gelmektedir. Daha az kısıtlama 

uygulamak ilk salgında daha fazla sayıda ölüm meydana getirir, ancak 

nüfusun daha büyük bir bölümünü bağışıklık kazanmış hale getirir. 

Böyle bir strateji uygulanırsa, nüfusun daha yüksek ölüm riski taşıyan 

yaşlılarını koruması gerekecektir. Ancak salgının başında sıkı 

tedbirlerin alınması gerekli ve ikinci salgında veya başka salgınlarda 

aynı karantina işlemlerinin en kısa sürede uygulanması gerekmektedir.  

Bazı ülkeler doğal bağışıklık kazanılması için önlemler almakta 

geciktiler ve faturası ağır oldu.  Burada önemli olan salgını yayıp 

insanların bağışıklık kazanmasını beklemek yerine, her salgında 

kısıtlamalar getirilip, karantina ve sosyal mesafenin sağlanması, 

temizlik kurallarına uyulması ve bu arada hızlı refleks ile tıp alanına 

yatırım yapılarak bir an önce doğru tedavi ve koruyucu aşının 

bulunmasının teşvik edilmesi en doğru çözüm olacaktır. 
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