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INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES 

IN SOCIAL SCIENCES 

*CONFERENCE PROGRAM* 

 

Participant Countries: Turkey, Canada, Romania, Azerbaijan, Nigeria,  

India, Iraq, Vietnam, Malaysia, Republic of Moldova, Bulgaria, Qatar 

Malaysia, Morocco, Iran, Portugal, Algeria, Republic of Congo, Israel, Greece, Cyprus, 

UK  

SOSYAL BİLİMLERDE COVID-19 ÇALIŞMALARI KONGRESİ 

Katılımcı Ülkeler: Türkiye, Kanada, Romanya, Azerbaycan, Nijerya,  

Hindistan, Irak, Vietnam, Malezya, Moldova, Bulgaristan, Katar, 

Fas, İran, Portekiz, Cezayir, Kongo, İsrail, Yunanistan, Kıbrıs, İngiltere  

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 
⮚ To be able to make a meeting online, login via 

https://zoom.us/join site, enter ID instead of 
“Meeting ID  or Personal Link Name” and 
solidify the session. 

⮚ The Zoom application is free and no need to 
create an account. 

⮚ The Zoom application can be used without 
registration. 

⮚ The application works on tablets, phones and 
PCs. 

⮚ Speakers must be connected to the session 10 
minutes before the presentation time. 

⮚ All congress participants can connect live and 
listen to all sessions. 

⮚ During the session, your camera should be 
turned on at least %70 of session period 

⮚ Moderator is responsible for the presentation 
and scientific discussion (question-answer) 
section of the session. 

TECHNICAL INFORMATION 
▪ Make sure your computer has a microphone 

and is working. 
▪ You should be able to use screen sharing 

feature in Zoom. 
▪ Attendance certificates will be sent to you as 

pdf at the end of the congress. 
▪ Moderator is responsible for the presentation 

and scientific discussion (question-answer) 
section of the session. 

▪ Before you login to Zoom please indicate your 
hall number, name and surname. 

Example: H-1, Dr. Nihan A. Köseoğlu 
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Asst. Prof. Nihan Akıncılar Köseoğlu 

Fenerbahçe University 
HEAD OF ORGANIZATION BOARD 
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MODERATOR – Dr. Shanu Khandelval 

 Author Affiliatio
n 

Presentation title 

Mohd Farhan Md 
Ariffin 
Hamdi Ishak 
Mohammad Fahmi 
Abdul Hamid 
Khairul Azhar 
Meerangani 

Research Centre for Quran 
and Sunnah, Faculty of 

Islamic Studies,  
National University of 
Malaysia, 43600 UKM 

Bangi, Selangor, Malaysia 
Academy of Contemporary 

Islamic Studies (ACIS), 
UiTM Melaka Branch, 

Malaysia 
 

Risk Assessment For Measuring Food Safety Issues 
During Pandemic 

Ouassila Riouchi 

Faid El Madani 

Ali Skalli 

Mustapha Akodad 

Abdelmajid Moumen 

Hanane Ait Hmeid 
Ghizlane Azizi 

Hicham Guedari 

Mourad Baghour 

OLMAN-RL, Nador 
Multidisciplinary Faculty 

(FPN), Nador, Mohamed 1st 
University, Morocco 

INRH-Nador Regional 
Center, 13 Boulevar 

Zerktouni BP: 493, Nador, 
Morocco  

 

Contribution to the Study of the Quality of the Wadis 
on the Quality of the Waters of the Lagoon Marchica-
Nadar (Morocco) 

                                                   
Oyewole M. F 
Odioko .B. O 
 

Department of Agricultural 
Extension and Rural 

Development 
University of Ibadan, 

Nigeria 
 

Factors Influencing Eating Habit of Rural Dwellers 
During Covid-19 Era in Delta State, Nigeria 

Carla Maria Lopes da 
Silva Afonso dos 
Santos 
Cristina Paula da Silva 
Dias 

Polytechnic Institute of 
Beja, Portugal 

 
How Statistics can help Decision Making in Healthcare: 
Historical Evidence in the Early Days of Nursing 

Shanu Khandelval 

Shankersinh Vaghela Bapu 
Institute Of Science And 

Commerce, Vasan, 
Gandhinagar, Gujarat, India 

Murcormycosis: A deadly Addition to Covid-19 
Pandemic Spectrum 

30.09.2021 | SESSION-1 | HALL-1 

Istanbul Local Time: 1000-1200

COVID-19, FOOD AND HEALTH
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Alina Cristina Păun 
 

University of Bucharest, 
Romania 

Teleconsultations for Diabetes Management During 
Covid19 Pandemic in Romania 

Halima Hajji 

Fatima En-nahli 

Soukaina Bouamrane 
Yassine Koubi 
Tahar Lakhlifi 

Mohammed Aziz 
Ajana 
Mohammed 
Bouachrine 

Molecular chemistry and 
Natural Substances 

Laboratory, Faculty of 
Science, University Moulay 
Ismail, Meknes, Morocco  

Superior School of 
Technology - Khenifra (EST-

Khenifra), University of 
Sultan My Slimane, PB 170, 
Khenifra 54000 Morocco 

Polyphenols in Herbal Medicines as Precursors to 
Drugs Against COVID-19 : Computational Investigations 

Ghizlane Azızı 
Mustapha Akodad 

Mostafa Layachi 

Mourad Baghour 

Hicham Gueddari 
Ouassila Riouchi 

Hanane Ait Hmeid 
Abdelmajid Moumen 

Laboratory Observatory of 
the Marchica Lagoon of 

Nador and Limiting Regions 
(OLMAN-RL), 

Multidisciplinary Faculty of 
Nador, Mohamed 1st 

University, 60700 Nador, 
Morocco  

Regional Center of the 
National Institute for 

Fisheries Research, Nador 
62700, Morocco  

 

Mytilus Galloprovincialis as a Bioindicator of Heavy 
Metal Contamination in the Moroccan Mediterranean 
Coastal Areas 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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MODERATOR –  Dr. Ahmet Hakan Özkan 

 Author Affiliation Presentation title 

Ahmet Hakan Özkan 
Ahmet Erkasap 

Asst. Prof. Dr., İstanbul 
Gedik University, Sports 

Management Department 
Asst. Prof. Dr., İstanbul 

Gedik University, 
Management Information 

Systems Department 

A Meta-Analysis Study on the Relationship Between Fear of 
Covid-19 and Stress 

Sy Tien Pham 

Dung Thi Kim Le 

Phương Thi Hoai 
Nguyen 

Sociology and Social 
Work faculty, Hue 

University of Sciences, 
Hue University, 

Hue City, Thua Thien Hue, 
Viet Nam 

Psychopathological Symptoms and Related Factors Among 
Adults During Covid-19 Lockdown in Vietnam 

Theodoros Daglis 

Postdoctoral research 
fellow, Laboratory of 
Theoretical & Applied 
Economics; School of 

Applied Mathematics & 
Physics; National 

Technical University of 
Athens, Greece;  

Addictive Behaviors during Covid-19 

Dr. Nabamita Paul Ray 
 

SOUTH CALCUTTA LAW 
COLLEGE, UNIVERSITY OF 

CALCUTTA 

Surge in Domestic Violence During Covid-19  in India: The 
Hidden Crisis 

Lecturer Dr. Remus 
Runcan 
 

Aurel Vlaicu University of 
Arad, Faculty of 

Educational Sciences, 
Psychology and Social 

Sciences, Arad, Romania 

Social Work and “Social/Physical Distancing”  

Balu Nanthini 
Dr.Maya 
Rathnasabapathy 

VIT University, Chennai, 
India 

Vellore Institute of 
Technology, Chennai, 

India 

Mental Health of Scheduled Tribes in India- An Understanding 
From Psychological Perspective 

Pinki Chatterjee 
 

Student, Department of 
Ancient Greek 

The Ramakrishna Mission 

Through the Quegmire of Covid-19: Children and Their Mental 
Health 

30.09.2021 | SESSION-1 | HALL-2

Istanbul Local Time: 1000-1200

COVID-19 AND PSYCHOLOGY 
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Institute of Culture, 
Kolkata, India 

 

Anupa Dey 
Sister Nivedita University, 

India 
The Psychosocial Impact of Covid-19 and some legal 
Mechanisms in India 

Virginia Zaharia 
Veronica Pozneacova 
 

Moldova State University,  
Faculty of Law,  
Department of 

International and 
European Law,  

Chisinau, Republic of 
Moldova 

 

Influence of the Pandemic Situation on the Right to Health 
Protection  

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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MODERATOR – Assoc. Prof. Dr. Ömer Gökhan Ulum 

 Author Affiliatio
n 

Presentation title 

Hassan Aliyu 
Nafisa Ismail 
Faruku Aliyu 
Bilkisu Umar Mani 

Department of Science 
Education, Faculty of 

Education, Sokoto State 
University. Nigeria 

 

Assesment of Teaching Practice Experience of Pre-
Service Chemistry Teachers  in Sokoto State University 

Dr. Chandrasekharan  
Praveen 
 

Institute of Advanced Study 
in Education  Thrissur, 

Kerala, India 
 

Teacher Trainee Cognition and Curriculum Transaction 
during Covid-19 compelled Online Pedagogy – A 
Review 

Cornelia Lazăr, MD, 
PhD 
Olga Tagadiuc, MD, 
PhD, Professor 
Silvia Stratulat, MD, 
PhD 

“Nicolae Testemițanu” 
SUMPh, Republic of 

Moldova 
 

The Testing as a Learning Method During Covid-19 

Asst.Prof. Dr. Aydan 
Irgatoğlu 
Prof.Dr. Arif Sarıçoban 

Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi, Turkey 

Selçuk Üniversitesi, Turkey 
 

EEL Students’ E-readiness for online learning during 
Covid-19 restrictions  

Dr. Shikha Rai 
Dr. Sanjay Agrawal 

Assistant Professor with 
the School of Journalism 
and New Media Studies, 
Indira Gandhi National 

Open University, Associate 
Professor with the School 

of Engineering and 
Technology 

Technical Online Trainings and Covid-19 Catapulting 
into the Future and Accepting the New Normal 

Assoc. Prof. Dr. Ömer 
Gökhan Ulum 
 

Department of English 
Language Teaching, 

Education Faculty, Mersin 
University 

A Needs Analysis Study for EFL Teachers During Covid-
19 

Fatma Köprülü 
Roland 
NdukongTangiri 
 

Assist. Prof., 
Near East University 

Department of Educational 
Administration,  

African Students views on learning Turkish language 
and culture 

30.09.2021 | SESSION-1 | HALL-3

Istanbul Local Time: 1000-1200

COVID-19 AND TEACHING/E-LEARNING 
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MODERATOR – Dr. Ronen Harel 

 Author Affiliatio
n 

Presentation title 

Jambotkar Mrunali 
Manohar 
Guntur Anjana Raju 

Ph.D. Research Scholar, 
Goa Business School, Goa 

University,  
Assistant Professor, Sant 

Sohirobanath Ambiye 
Government College of Arts 

and Commerce, Virnoda, 
Pernem, Goa, India 

Professor and Program 
Director of Ph.D. 

(Commerce), Goa Business 
School; Goa University, 

Goa, India 

Hedge or Safe Haven: Revisiting the Role of Gold in 
times of Financial Turmoil’s 

Gwaison  Panan 
Danladi 
Apeh, A. Sunday Ph. D. 
Solomon  Olubunmi 
Ph.D 
 

Economics and 
Management Science 

Department 
Nigeria Police Academy 

Wudil-Kano, Nigeria 
 

Nigeria Police Academy 
Wudil-Kano 

 

Macroeconomic Policy during Covid-19 Pandemic: A 
Primer for African Countries 

Lanke Benedict 
Awomailo 
Oluyemi O.A. 
Adekunle  
 

Department of Business 
Administration and  

management  
Yaba College of 

Technology,  
 

Assessment of the Role of Covid-19 Pandemic on 
Entrepreneurial Performance in Lagos State, Nigeria 

Dr. Ronen Harel 

Senior Lecturer. 
Head of the 

Entrepreneurship & 
Innovation track. 

Graduate School of 

Global Pandemics and Small Businesses 

30.09.2021 | SESSION-1 | HALL-4

Istanbul Local Time: 1000-1200

COVID-19, ECONOMY, FINANCE AND 
BUSINESS 1
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Business Administration. 
Peres Academic 

Center.Israel  
 

Denis Vintu, PhD 
candidate 
 

Moldova Academy of 
Economic Studies (MAES), 

Republic of Moldova 
 

IS-LM Dynamic General Equilibrium Model with 
Multivariate Analysis of the Economy: VECM 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 

 

 
 

MODERATOR – PhD Irina-Ana Drobot 

 Author Affiliation Presentation title 

Sanan Waheed Khan 

Quratulain Memom  
 

Department of 
Communication, Faculty 

of Modern Languages 
and Communication, 

Universiti Putra Malaysia  
Ph.D Scholar 

Universiti Malaysia Sara
wak (UNIMAS), 

Kuching, Malaysia 
 

Consumers’ Panic Buying Behaviour during 
Covid-19 Pandemic Crisis 

Dr. Somnath Patil  
Dr. Smita Jadhav 
Dr. Atul Kumar 
Sakshi Raghuvanshi 
 

Dr. D. Y. Patil Institute of 
Management and 

Research, Pune, India 
 

Has Covid-19 Changed the Core of Marketing 
Concepts? 

Lecturer, PhD Irina-
Ana Drobot 
 

Technical University of 
Civil Engineering, 

Bucharest, Romania 
Influence of Covid-19 Crisis on Work 

M. K. Ganeshan 
Dr. C. Vethirajan 
 

Ph.D Research Scholar, 
Alagappa Institute of 

Management, School of 
Management, Alagappa 

University, India 

Impact of Covid-19 Pandemic on Human 
Resource Practices 

30.09.2021 | SESSION-2 | HALL-1 

Istanbul Local Time: 1230-1430

COVID-19, ECONOMY, FINANCE AND 
BUSINESS 2
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Professor & Head, 
Department of 

Corporate Secretaryship, 
School of Management, 

Alagappa University, 
India 

Dr. Alireza 
Moghaddasi 

Imam Reza International 
University, Mashhad, 

Iran 

Covid-19 Management by Using Information and 
Communication Technology and E-Commerce  
 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 

 

 
 

MODERATOR – Dr. Abdellatif El Aidi 

 Author Affiliatio
n 

Presentation title 

Ananda Majumdar 
 

The University of Alberta, 
Canada 

Covid-19 and India: A Tragedies 

Ojebiyi, W. G. 
Olaoye, O. J. 

Department of Agricultural 
Extension and Rural 

Development, Federal 
University of Agriculture, 

Abeokuta 
Agricultural Media 

Resources and Extension 
Center, Federal University of 

Agriculture, Abeokuta 

Consequences of Nigerian Governments Response to 
Covid-19 on Economy, Employment, Income, Poverty 
and Food Security 

Dr. Abdellatif El Aidi 
 
Mrs. Saida El Youssfi 
 

Sidi Mohamed Ben Abdellah 
University, Fez, Morocco 

 
 

Covid-19 in Morocco: The Economic and Social 
Implications of the Pandemic and Government 
Responses 

 
Yunus Abakay 
 

University of Exeter, UK 
Analogically Reasoning Extraordinary Measures to 
Recognize Ordinary Ones 

Prof.Ass. Abeer Siham 
Mahdi                                    
ProfAss. Ammar 

University of Baghdad/ 
Political Science College, Iraq 

 

Managing the Corona Crisis and its Repercussions on 
the Reality of International Relations: A Reading of 
Challenges and Opportunities 

30.09.2021 | SESSION-2 | HALL-2 

Istanbul Local Time: 1230-1430

COVID-19 AND INTERNATIONAL 
RELATIONS
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Hamid Yassin 

Eman Salem Khaffaf 

Lara Kefah Noori 
Fatema Hasan 
Mohammed 

Lecturer, College of Nursing, 
University of Mosul, Mosul, 

Iraq 
Assistant Lecturer, College 

of Nursing, University of 
Mosul, Mosul, Iraq 

Assistant Lecturer, College 
of Nursing, University of 

Mosul, Mosul, Iraq 
 

Knowledge and Attitude toward Covid-19 Vaccines 
among Iraqi People 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 

 

 
 

MODERATOR – Assoc.Prof. Dr.Gökçe Çiçek Ceyhun 

 Author Affiliatio
n 

Presentation title 

Assoc.Prof.Dr.Gökçe 
Çiçek Ceyhun 

Bursa Technical University, 
Maritime Faculty, Turkey 

 

The Effects  of the Covid-19 Epidemic Process on 
Transport: Evaluation of Turkey 

Chems Eddine 
Boukhedimi  
 

University of Tizi Ouzou, 
Department of commerce.  

Management Marketing 
Algeria 

 

Impact of Covid-19 Pandemic on Energy Sector: 
Analytic study on International Scale 

Mehmet Akif Özdal 

Sivas Cumhuriyet 
University, Faculty of 

Education, Department of 
Fine Arts 

Education,Sivas,Turkey 

Contemporary Digital Art in the Pandemic Process 

Ogenyi, Elvis. O, Ph.D 
 

 Newspapers Framing of Covid-19 Vaccines and 
Vaccination in Nigeria  

Monisa Qadri 

Muzafar Bhat 

Majid Kundroo 

Naffi Ahanger 

Sr. Asst Prof. & Former 
Head Department of 
Journalism and Mass 

Communication, Islamic 

Understanding Twitter Usage During Covid19 and 
analysing perceptions 

30.09.2021 | SESSION-2 | HALL-3 
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COVID-19, TRANSPORTATION, ENERGY, 
ART AND COMMUNICATION
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Noor-ul-Asrar Beg University of Science and 
Technology Awantipora, 

India 
Asst Prof. & Former Head, 
Department of Computer 
Science, Islamic University 
of Science and Technology 

Awantipora , India 
India 

University of Jammu, 
Jammu, J&K, 180006, India 

Kimbouala Nkaya 
 

Teachers’ Training College 
Marien NGOUABI 

University 
Republic of CONGO 

 

Investigating the Impact of Whatsapp on Congolese 
Students Learning Motivation During the Covid-19 
Pandemic Lockdown 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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SESSIONS IN TURKISH / 

TÜRKÇE OTURUMLAR 

AÇILIŞ KONUŞMALARI 

 

30.09.2021 
İstanbul Yerel Saati: 14:30 – 15:00 

 
 
 

Dr. Mustafa Latif Emek  
Başkan & Kurucu  

İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD)  

-Karşılama Konuşması- 
 
 

Prof. Dr. Şahamet Bülbül 
ONURSAL BAŞKAN 

Fenerbahçe Üniversitesi, Rektör Yardımcısı 

 
 

Dr. Nihan Akıncılar Köseoğlu 
Fenerbahçe Üniversitesi 

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI 
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MODERATÖR – Dr. Dilhan Apak 

 Yazar Kurum Sunum Başlığı 

Dilhan Apak 
Haliç Üniversitesi, Doktor 

Öğretim Üyesi 
Covid-19 ve Yalan Haber Üzerine Bir Değerlendirme 

Kumsal Kınay 
 

Üsküdar Üniversitesi, Yeni 
Medya ve İletişim, Doktora 

Öğrencisi 

Covid-19 Türkiye Risk Haritası Haberleri: Habertürk ve 
TRT Haber Örneği 

E. Gizem Toruk 
Selçuk Üniversitesi S.B.E. 
Reklamcılık Anabilim Dalı 

Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi 

Covid-19 Pandemisinde Sağlık Bakanlığı’nın Hazırladığı 
Kamu Spotlarının Analizi 

Hale Nur Güler 
 

Dr, Bağımsız Araştırmacı, 
Türkiye 

 

Covid-19 Pandemisi Döneminde Uzaktan Çalışmaya 
Yönelik Twitterda Yapılan Paylaşımlar Üzerine Bir 
Araştırma 

 
 Sena Kurt 

 
 Giresun 

Üniversitesi, 
İletişim Bilimleri 

Doktora Öğrencisi  
 

TV Haberciliğinde Aşı Yansımaları: Covid-19 ve Medya 
Demokrasisi 

Mustafa C. Sadakaoğlu 
Özgür Emek Korkmaz 

İstanbul Aydın Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Öğretim 

Üyesi 
Mersin Üniversitesi Medya 
Kültür ve Kent Çalışmaları 

Doktora Öğrencisi 
 

Gordon Allport ve Leo Postman’ın “Fısıltı Gazetesi” 
Perspektifinden Rasyonel Olmayan Bilgi Akışının 
Covid-19 Aşı Karşıtlığına Etkisi 

Dr. Saime Uyar 
 

Görsel Sanatlar Öğretmeni 
Kahramanmaraş, Türkiye 

 
Covid-19 Salgınının Göçmenler Üzerindeki Etkileri 

(Tüm konuşmacılar oturum başlamadan 10 dakika önce bağlanmalıdır) 

Moderatör sunumların ve tartışma kısmının düzgün akışından sorumludur. 
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MODERATÖR – Dr. Mustafa Sarper Alap 

 Yazar Kurum Sunum Başlığı 

Yasemin Özsoylar 
 

Bilgi Üniveristesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Çocuk 
Gelişimi Bölümü, mezun 

 

Lisede Öğrenim Gören 14-18 Yaş Aralığındaki 
Öğrencilerle Koronavirüs Fobisinin Sınav Kaygısına 
Etkisi: İstanbul Örneği 

İlayda Gürsoy 
Kızılaslan 
Şirin Çetin 
Serdar Arcagök 

Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi 
Tokat Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi 

Covid-19 Pandemi Sürecinin Erken Çocukluk Dönemi 
Eğitimine Etkileri 

Dr. Elif Polat 
Esma Nur Özen 
M. Resul Akın 
Dr. Sinan Hopcan 
 

İstanbul Üniversitesi - 
Cerrahpaşa  

 
Covid-19 Sürecinde Öğretmen Adaylarının E-Mentorluk 
Sürecinin Değerlendirilmesi 

Zümrüt Bilgin 
K. Burcu T. Çalık 

Marmara Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Ebelik Anabilim 
Dalı/İstanbul 

Marmara Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Sağlık Yönetimi Bölümü, 

Sağlık   
    Politikaları ABD/İstanbul 

Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Covid-19 Korkuları ve 
Aşıya İlişkin Görüşleri 

Dr. Süleyman Doğru 
 

 Ebeveynlere Uzaktan Öğretim Yöntemiyle Sunulan İlk 
Okuma Yazmaya Hazırlık Eğitiminin Ebeveynlerin 
Eğitime İlişkin Düşüncelerine Etkisi 

Dr. Mustafa Sarper 
Alap 

Kırıkkale Üniversitesi, Türk 
Dili ve Edebiyatı Anabilim 

Dalı 
 

Covid-19 Pandemi Döneminde Türkiye’de Yabancı Dil 
Eğitimi 

Öğrt. Dr. Ayşe Keskin 
Geçer 

Selahaddin Eyyubi 
Ortaokulu Tatvan/BİTLİS-
Fen Bilimleri Öğretmeni 

 

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersine 
İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi 

Elif Hatun Kılıçbeyli ADANA ALPARSLAN Covid-19 Sürecinde Dijital Dönüşüm: Avrupa Yüksek 
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TÜRKEŞ BİLİM VE 
TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ, 

SBF, Uluslararası İlişkiler 
Bölümü,  DOÇ.DR. 
ÖĞRETİM ÜYESİ 

 

Öğretim Alanı Bileşenleri Üzerine Bir İnceleme 

Kani Ülger 
Sivas Cumhuriyet 

Üniversitesi 
 

Covid-19 ve Eğitim: Dijital Öğretimsel Araçlar-Öneriler 

(Tüm konuşmacılar oturum başlamadan 10 dakika önce bağlanmalıdır) 

Moderatör sunumların ve tartışma kısmının düzgün akışından sorumludur. 

 

 
 

MODERATÖR – Dr. Ömer Saraç 

 Yazar Kurum Sunum Başlığı 
Dr. Ömer Saraç 
 

Kastamonu Üniversitesi Covid-19 Pandemisi ve Akıllı Ulaşım Sistemi 
Uygulamaları İlişkisi 

Armağan Macit 
 

Ege Üniversitesi-Havacılık 
MYO/Sivil Hava Ulaştırma 

İşlt. 
 

Covid-19 Pandemi Sürecinde Hava Taşımacılığının 
Stratejik Önemi 

Nazlıcan Dindarik 
Bartın Üniversitesi-Öğretim 

Görevlisi 
 

Covid-19 Pandemisinin Kargo Lojistiği Süreçlerine Etkisi 
Üzerine Nitel Bir Araştırma 

Gizem Ateş 
Merve Tatar 

Research Assistant., Inonu 
University, Faculty of 

Economics and 
Administrative Sciences, 
International Trade and 

Business Dept 
Master Student., Inonu 

University, Social Sciences 
Institute, International 

Trade and Business Dept 

Covid-19 Krizinin Lojistik Üzerine Etkisi: 2008 Küresel 
Krizi ile Bir Karşılaştırma 

Dr. Necip İhsan Arıkan 
 

Malatya Turgut Özal 
Üniversitesi Doğanşehir 

Covid19 Kaynaklı Salgın ile Mücadeleye Yönelik 
Geliştirilmiş Bazı Blokzincir Çalışmalarının İncelenmesi 
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Vahap Küçük Meslek 
Yüksekokulu 

 

Cihad Doğan 
İsmail Burak Yavru 

Bursa Uludağ Üniversitesi, 
İnegöl Meslek Yüksekokulu 
Bursa Uludağ Üniversitesi, 
İnegöl Meslek Yüksekokulu 

Covid-19 Sonrası Dijital Tüketici Platformları Olarak E-
CRM Yazılım Uygulamaları 

(Tüm konuşmacılar oturum başlamadan 10 dakika önce bağlanmalıdır) 

Moderatör sunumların ve tartışma kısmının düzgün akışından sorumludur. 

 

 
 

MODERATÖR – Doç. Dr. Mehmet Ertuğrul Uçar 

 Yazar Kurum Sunum Başlığı 

 
 Ayşen Kovan 
 
 Münevver Usta 
 
 Neşe Ormancı 

 
Doğu Akdeniz Üniversitesi 

 
Georg August Universitaet 

Göttingen 
Uluslararası Kıbrıs 

Üniversitesi 

Yetişkinlerin İlişki Doyumu ile Psikolojik Sağlamlık 
Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Covid-19 
Pandemi Örneği 

Mahsum Avcı, Dr. Öğr. 
Gör. 

Bingöl Üniversitesi, Bingöl, 
Türkiye 

Pandemik Rüyalar: Üniversite Öğrencilerinin Covid-19 
Salgını Sırasında Gördükleri Rüyaların Tematik Analizi 

Tuba Duman 
 

Ankara Sosyal Bilimler 
Üniversitesi, Sosyoloji 
Bölümü, Dr. Öğr. Gör. 

 

Risk Toplumunda Gerçek Bir Krizle Yüzleşme: Pandemi, 
Ebeveynlik ve Duygusal Yük 

Doç. Dr . Mehmet 
Ertuğrul Uçar 
Dr. Öğretim Üyesi 
Ekrem Sedat Şahin 
Prof. Dr. Rezzan 
Gündoğdu 

Aksaray Üniversitesi, Eğitim 
Fakültesi PDR Anabilim dalı 
Aksaray Üniversitesi, Eğitim 
Fakültesi PDR Anabilim dalı 
Aksaray Üniversitesi, Eğitim 
Fakültesi PDR Anabilim dalı 

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Beliren Yetişkinlik 
Dönemindeki Bireylerin Algıladıkları Stres Otomatik 
Düşünceler ve Ölüm Kaygıları Arasındaki İlişkiler 

Dr. Öğr. Üyesi 
Nesrullah Okan 
Öğr. Görevlisi Yusuf 
Taha Okan 

Fırat Üniversitesi 
Harran Üniversitesi 

Covid-19 Sürecinde Maske Takmaya İlişkin Metaforik 
Algıların İncelenmesi ve Maske Takmanın Psikolojik 
Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma 
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Meliha Tatlı 
 

Ordu Üniversitesi, Türk Dili 
ve Edebiyatı/ Yeni Türk 

Edebiyatı, Doktora 
Öğrencisi 

Covid-19 Salgınıyla Birlikte Erkeklerin Homososyal 
Alanlardan Kopuşu ve Erkeklik Krizi 

Ahmet Yılmaz 

 
Erzincan Binali Yıldırım 

Üniversitesi, Beden Eğitimi 
ve Spor, Yüksek Lisans 

Öğrencisi 

Spor Özgeçmişinin Sosyal Onay İhtiyacı Üzerindeki 
Etkisinin İncelenmesi 

M.Onur Ak 
Serbest Araştırmacı, Dr. Spor ve Serbest Zaman Normallerinin Değişmesi: 

Covid-19 Örneği 

Ali Telli 

Kütahya Dumlupınar 
Üniversitesi Kütahya Teknik 

Bilimler Meslek Yüksek 
Okulu Germiyan Kampüsü 

43020, KÜTAHYA 

Pandemi Sürecinde Engelli Bireylere Afet Öncesinde 
Afet Bilincinin Kazandırılması 

(Tüm konuşmacılar oturum başlamadan 10 dakika önce bağlanmalıdır) 

Moderatör sunumların ve tartışma kısmının düzgün akışından sorumludur. 

 

 
 

MODERATÖR – Dr. Aslı Telseren 

 Yazar Kurum Sunum Başlığı 

Aslı Telseren 

Doğuş Üniversitesi, 
Sosyoloji Bölümü Öğretim 

Üyesi (Bölüm Başkanı), 
Dou-Kam (Doğuş 
Üniversitesi Kadın 

Çalışmaları Araştırma ve 
Uygulama Merkezi 

Müdürü) 
 

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Kadın Emeğini Yeniden 
Düşünmek 

Sema Akkuzu 
Bursa Uludağ Üniversitesi, 

Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

Covid-19 Sürecinde Krizi Başarıyla Yöneten Kadın 
Liderler: Almanya, Finlandiya, Tayvan ve Yeni Zelanda 
Örnekleri Üzerinden bir inceleme 

Gülşen Çetin Aydın 

Yasemin Şanlı 

 

Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Sağlık Yönetimi 

Covid-19 Pandemi Sürecine Toplumsal Cinsiyetçi Bakış 
Açısı 
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Bölümü, Dr. Öğretim Üyesi 
Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Ebelik Bölümü, 

Dr. Öğretim Üyesi 
 

 
 Bilge Durutürk 

 
 Adana Alparslan Türkeş 

Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi  

Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Araştırma Görevlisi Doktor 

Covid-19 Kapanma Günlerinde “Süper Kadın” 
Akademisyenler 

Prof. Dr. Azize Serap 
Tunçer 
Dr. Öğr. Üyesi Sinan 
Bulut 
Şafak Seyhan 

Çankırı Karatekin 
Universitesi, Sağlık Bilimleri 

Fakültesi, Sosyal Hizmet 
Bölüm Başkanı 

Çankırı Karatekin 
Universitesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Sağlık Yönetimi 

Bölüm Başkanı 
Çankırı Karatekin 

Universitesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Sosyal Hizmet 
Bölümü Yüksek Lisans 

Öğrencisi 

Salgın Döneminde Kadın Karşı Bilişim Suçlarının 
İncelenmesi ve Konunun Eğitim İçeriklerine 
Eklenmesinin Önemi 

Yasemin Şanlı 
Gülşen Çetin Aydın 

Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Fakültesi, Ebelik Bölümü, 
Dr. Öğretim Üyesi 

Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Sağlık Yönetimi 

Bölümü, Dr. Öğretim Üyesi 

Covid-19 Pandemisinde Gebe Olmak 

(Tüm konuşmacılar oturum başlamadan 10 dakika önce bağlanmalıdır) 

Moderatör sunumların ve tartışma kısmının düzgün akışından sorumludur. 
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MODERATÖR – Prof. Dr. İpek Deveci Kocakoç 

 Yazar Kurum Sunum Başlığı 

Dr. Akif Çarkçı 
T.C. Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi 
 

Covid-19 Sürecinin Ulusal Siyasi Dinamikler Üzerindeki 
Etkileri 

Tarık Soydan 

Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri 

Fakültesi, Öğretim 
Üyesi, Doç.Dr. 

 

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Milli Eğitim Bakanlığının 
Karar ve Uygulamalarına İlişkin Bir Kamu Politikası 
Analizi 

Neslişah Leman 
Başaran Lotz 
 

İstanbul Aydın 
Üniversitesi Covid-19, Kapitalizm ve Devletin Düzenleyici Rolü 

Didem Doğanyılmaz 
Duman 
Ece Ünür 

İzmir Demokrasi 
Üniversitesi, Dr. 
Öğretim Üyesi 

Haliç Üniversitesi, 
Doçent Doktor 

Aşı karşıtlığının Toplumsal Hareketler Kapsamında 
İncelenmesi 

Mahmut Özbek 
 

 
Tokat Defterdarlığı Gelir 

Müdürlüğü / Gelir Uzmanı 

Covid-19 Pandemi Döneminde Türkiye’de Enflasyonun 
Dinamikleri Üzerinde Bir Değerlendirme 

Nihal Gökçe 
Hitit Üniversitesi- Öğretim 

Görevlisi 
 

Covid-19 Pandemisi ve Derinleşen Yoksulluk 

Buket Alkan  
Çiğdem Boz 

Fenerbahçe Üniversitesi 
Fenerbahçe Üniversitesi 

 

Salgın Günlerinde Devletin ve Piyasanın Dışında Bir 
Seçenek: Dayanışma 

İstem Köymen Keser 
İpek Deveci Kocakoç 

DEÜ İİBF Ekonometri 
Bölümü, Doç.Dr. 

DEÜ İİBF Ekonometri 
Bölümü, Prof.Dr. 

 

Covid-19’da Aşılamanın Ölüm Sayısıyla İlişkisinin 
Fonksiyonel Doğrusal Regresyon Analizi ile 
İncelenmesi 

(Tüm konuşmacılar oturum başlamadan 10 dakika önce bağlanmalıdır) 

Moderatör sunumların ve tartışma kısmının düzgün akışından sorumludur. 
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MODERATÖR – Doç. Dr. Zeynep Selçuk 

 Yazar Kurum Sunum Başlığı 

Huzeyfe Altıok 
Hamdullah Baycar 

Katar Üniversitesi (Yüksek 
Lisans Öğrencisi) 

Exeter Üniversitesi (Doktora 
Öğrencisi) 

Savunmasız Ama Dayanıklı: Körfez Ülkelerinin Kovid-
19’a Yanıtı 

Selminaz Adıgüzel 

Harran Üniversitesi, Siverek 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 

Uluslararası Ticaret ve 
Lojistik Bölümü 

Covid-19 Sonrası Dönemde AB-Türkiye Ticaret İlişkileri 

Gulnara Hajiyeva 
Azerbaijan State Pedagogical 

University 
Guy De Maupassant’s Political and Religious Views 

Besra Toktaş 
 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Ahi 
Evran Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü 
Uluslararası İlişkiler Anabilim 

Dalı 

Nijerya’da Terör Sorunu: Boko Haram Örneği 

Doç.Dr. Zeynep Selçuk 
Milli Savunma Üniversitesi, 

ATASEREN 
Olmak ya da Olmamak: Covid-19 ve Terörizm 

Tolga Tellan 
Özlem Özdemir 

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, 
Bil. İşletmeni 

Fenerbahçe Üniversitesi 
Afrika Çalışmaları Uygulama 

ve Araştırma Merkezi 
Müdürü,  

İletişim Fakültesi Öğretim 
Üyesi 

Küresel Pandeminin Göç Dinamikleri ve Mülteci 
Sağlığı Üzerindeki Etkilerini Tartışmak 

(Tüm konuşmacılar oturum başlamadan 10 dakika önce bağlanmalıdır) 

Moderatör sunumların ve tartışma kısmının düzgün akışından sorumludur. 
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MODERATÖR – Prof. Dr. Serpil Aytaç 

 Yazar Kurum Sunum Başlığı 

Ahmet Tok 
Sermaye Piyasası Kurulu, 

Başuzman Hukukçu 
Pandemi Döneminde Değişen Yatırımcı Davranışları ve 
Konunun Sermaye Piyasası Hukuku Çerçevesinde 
Değerlendirilmesi 

Nurettin Gürcan 
 

Ege Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü İşletme 
Anabilim Dalı Yönetim ve 

Organizasyon Doktora 
Programı  

 

Covid-19 Pandemisinin Örgütsel Alana Yansımaları 

Gizem Akalp 
Gülşen Çetin Aydın 
Serpil Aytaç 

Bursa Uludağ Üniversitesi 
Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulu, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Programı / 

Öğretim Görevlisi 
Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Sağlık Yönetimi 

Bölümü /Dr. Öğretim Üyesi, 
Fenerbahçe Üniversitesi, 
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Abstract 
 
Food safety issue is an issue that is raised every year. It rarely draws 
attention and most discussions are around the element of food 
security. However, the food safety issue needs to be integrated with 
food security so that both can be thoroughly understood equally. The 
integration can give maximum assurance for the food system, while 
the world is struck with the dangerous Covid-19 pandemic. Thus, this 
research focuses on food safety issues amidst Covid-19 and the design 
of risk assessment to be applied along the food supply chain. Research 
data is collected through systematic literature review. Research 
finding showed that there are many factors that can influenced the 
safety of food chain. Even though Covid-19 infection risk from the 
packaging is very low, the emphasis on food safety in food chain is 
very significant during the spread of Covid-19 pandemic. Food safety 
can be assured by referring to the suggested assessment as well 
taking food sanitation seriously. 
 
Keywords: Food Safety, Issue, Risk Measure, Pandemic, Covid-19. 

 

 

 

 

 

 



-International Fenerbahçe Conference on Covid-19 Studies in Social Sciences- 

-FBU European Studies Application and Research Center & İKSAD- Abstract 

Book- 

 

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE QUALITY OF THE WADIS ON 

THE QUALITY OF THE WATERS OF THE LAGOON MARCHICA -NADOR 

(MOROCCO) 

Ouassila Riouchi 

OLMAN-RL, Nador Multidisciplinary Faculty (FPN), Nador, Mohamed 
1st University, Morocco 

Faid El Madani 

INRH-Nador Regional Center, 13 Boulevar Zerktouni BP: 493, Nador, 
Morocco 
Ali Skalli 

OLMAN-RL 
Mustapha Akodad 

 OLMAN-RL 
Abdelmajid Moumen 

OLMAN-RL 
Hanane Ait Hmeid 

OLMAN-RL 
Ghizlane Azizi 

 OLMAN-RL 
Hicham Guedari 

OLMAN-RL 
Mourad Baghour 

OLMAN-RL 
 
Abstract 
 
The main purpose of this work is to study the contamination of wadis 
on the quality of water in the lagoon of Nador through a spatio-
temporal evaluation of the physico-chemical variations of the lagoon. 
Morocco is a coastal country with 3400 km of coastline 
(Mediterranean Sea on one side and the Atlantic Ocean on the other 
side). It also has many lagoons. On the Mediterranean coast we find 
the lagoon of Nador, called Sabkhat Buarg or Marchica, which is one of 
the most important lagoons at the national and regional level by its 
size and its biodiversity. 
It receives wastewater from several urban areas and large quantities 
of solid waste (household waste, scrap metal and others) from the 
public dumps of the region near the lagoon, including that of Beni 
Nssar. In addition to wastewater and solid waste, the lagoon also 
receives chemical pollutants from the use of herbicides, fungicides and 
organophosphorus elements used in agriculture in the irrigated plain 
of Bou Areg. This study presents some physico-chemical parameters 
measured in order to know the effect of the Wadis on the quality of 
the waters of the lagoon of Nador. 

 
Keywords: Wadis, contamination, spatio-temporal, Nador lagoon. 
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MUCORMYCOSIS: A DEADLY ADDITION TO COVID 19 PANDEMIC SPECTRUM 
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Shankersinh Vaghela Bapu Institute Of Science And Commerce, Vasan, 

Gandhinagar, Gujarat, India 
 
Abstract 
 
Mucormycosis is a fungal infection brought about by Mucor associated with 
zygomycetes class. Mucormycosis is abruptly seen in patients either suffering or 
have a recent history of COVID-19. Mucormycosis is a remarkable however severe 
contamination that confounds the course of extreme COVID-19. Covid infection 
(COVID-19) is being treated with systemic glucocorticoids. Opportunistic fungal 
contaminations are of worry in such patients. Because of the related 
comorbidities (e.g., diabetes mellitus, ongoing obstructive pneumonic illness, 
Hypertension) and immunocompromised conditions (for example corticosteroid 
treatment, ventilation, emergency unit), these patients are inclined to foster 
extreme shrewd diseases. While COVID-19 related pneumonic aspergillosis is 
progressively perceived, instances of mucormycosis are additionally coming out. 
Mucormycosis is an obtrusive parasitic contamination, frequently intense and 
incredibly extreme, happening in patients with an underlying condition. 
Numerous patients of having history of recent disease of COVID-19 gave intense 
lethal rhino-orbital and rhino-cerebral mucormycosis. With this article we feature 
the significance of considering mycotic coinfection in COVID-19 patients. 
Alongside this article is likewise having subtleties of types and side effects of 
mucormycosis, method of contamination and some preventive measures. 
Numerous parts of the world have announced instances of rhino-orbital and 
rhino-cerebral mucormycosis in COVID-19 infection. Large numbers of them 
developed mucormycosis during treatment with systemic steroids for COVID-19. 
Among them diabetes mellitus was the most well-known risk factor. 
Mucormycosis generally develops 10–14 days after hospitalization. Patients with 
diabetes mellitus and other multiple risk factors might be at a higher danger for 
development of mucormycosis. Simultaneously glucocorticoid treatment most 
likely uplifts the danger of mucormycosis. A high index of doubt and forceful 
administration is needed to improve the results. 
 
Keywords: COVID 19, Mucormycosis, Rhino Cerebral Mucormycosis, 
Corticosteroids, Diabetes Mellitus. 
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Abstract 
 
Several environmental contaminants are being discharged into the coastal 
environment causing serious threat to marine organisms and posing public health 
risk [1]. Mussel such as Mytlilus galloprovincialis have been successfully used as 
bioindicator for monitoring contaminant levels, including trace metals, in coastal 
waters around the world [2].In this study, bioaccumulation of the heavy metals 
(Al, As, Li, Mg, Mn, S, Si, Ti, and V) in the in the soft tissue of mussels (Mytilus 
galloprovincialis), were investigated. Mussels were collected monthly in 2016, 
from January to December, from sampling sites of the mussel farming facilities 
installed in the coastal areas of Al Hoceima. Descending order of the average 
element concentrations in soft tissue of M. galloprovincialis was S > Mg > Si> Al > 
Mn > Ti> As >V > Li. Element contents (Al, As, Mg, S and V) in tissue of mussels 
were significantly different (P < 0.05) between seasons, being highest in winter 
and lowest in summer. Strong correlations were observed between studied 
elements and chlorophyll a, indicating the importance of food for metal 
bioaccumulation in mussels in this period of the season. The observed strong 
correlations for metal levels in tissues of mussels can be explained by their 
common sources, which are associated with anthropogenic effects. The detected 
seasonal variations of investigated element concentrations in soft tissues of M. 
galloprovincialis could be attributed to physicochemical parameters such as 
temperature, salinity, dissolved oxygen, nutrients and food availability, as well as 
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the biological status of the mussel[3,4]. This study may provide basic information 
for detecting the current pollution status of investigated elements in Al Hoceima 
coasts from the Moroccan Mediterranean Sea using M. galloprovincialis as 
biological indicators. 
 
Keywords: bindicator, Moroccan Mediterranean Sea, Mytilus galloprovincialis, 
physico-chemical parameters, seasonal variations, metal elements. 
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Abstract 
 
The fear felt due to Covid-19 increases the stress of the individuals. This study aims 
to survey the strength of the effect size of the relationship between fear of Covid-
19 and stress. purpose of this study is surveying the relationship between fear of 
Covid-19 and life satisfaction. Meta-analysis technique is used.  Scopus, Web of 
Science and GoogleScholar databases were searched to collect data and 8 
suitable studies are found. CMA software is used to analyze the correlation values 
collected from these studies. The results of the analyses showed that the data set 
is heterogeneous. Random effects model is used. No publication bias was 
detected in the data set. The findings of this study revealed that the direction of 
the relationship between fear of Covid-19 and stress is negative. The strength of 
this effect size is medium (r=-.451). The results of this study can be usd by the 
researchers who wants to study these variables. Moreover, the managers 
determining organizational policies including fear of covid-19 in their own 
organization can also use the results of this study. 
 
Keywords: Fear of Covid-19, stress, meta-analysis. 
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Phương Thi Hoai NGUYEN 

Hue University of Sciences 
 
Abstract 
 
Background 
Although the negative influence of the Covid-19 pandemic on mental health was 
well documented, the research in middle-income countries is modest. In Vietnam, 
the Covid-19 pandemic has led to a lockdown in many localities to control the 
disease, which is the cause of the situation unemployment, decrease in income, 
social isolation, and many social other issues. This was severely affected adults' 
mental health in Vietnam. This study aims to evaluate psychopathology 
symptoms, sought to the social-demographic and epidemiological factors that 
influence mental health among adults in Vietnam.  
Method 
Research doing an online survey on 201 adults aged from 18 to 51 (mean=27.98, 
65.7% female and 34.3% male on mental health from August to September 2021. 
The survey measured psychopathology symptoms (including depression, anxiety, 
stress and coronaphobia symptoms) and socio-demographic and epidemiological 
factors. Pearson correlation analysis and multiple linear regression with five 
independent variables including gender, age, average time spent daily on 
smartphone/laptop/iPad, vaccinated status, and threat levels of Covid-19 
pandemic were performed.  
Result 
Research results showed a high prevalence rate of stress, depression, and anxiety 
among Vietnamese adults in lockdown duration during the Covid-19 pandemic 
(13.4%, 17.9% and 30.3%, respectively). These figures were a significant correlation 
with coronaphobia symptoms (Pearson correlations were 0.248, 0.173 and 0.206, 
respectively). Multiple linear regression indicates that 12,7% to 16.2% of the 
variations in the anxiety and coronaphobia can be explained by the threat level of 
Covid-19; the higher average time spent daily on a Smartphone/laptop/iPad can be 
predicted the higher risk of depression, stress and Coronaphobia; during Covid-19 
pandemic, Vietnamese women are at higher risk of depression than men.  
Conclusion 
The covid-19 pandemic was severely affected the mental health of adults in 
Vietnam. We suggest prevention and intervention strategies should paying more 
attention to women who live in areas at high risk of being affected by the COVID-
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19 pandemic; at the same time reduce the average time spent using 
smartphone/laptop/iPad can be strategy to reduce the risk of depression, stress 
and Coronaphobia. 
 
Keywords: Covid-19 pandemic, depression, anxiety, stress, coronaphobia 
symptoms. 
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ADDICTIVE BEHAVIORS DURING COVID-19 
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Abstract 
 
The COVID-19 pandemic has caused negative consequences on many aspects of 
society. The fear of the COVID-19 spread and the oppression of the lockdown 
measures harmed human psychology and behavior. Since the health and social 
services were greatly impacted by the pandemic, frustrated individuals that felt 
desperate, turned to addictive behaviors, for instance, substances, alcohol, 
excessive gaming, gambling, as stress-relievers. These behaviors have many 
implications, since they interact with other characteristics of individuals, 
psychological and physical ones, leading to an even greater impact on their health 
and life. The present paper provides a literature review on the subject of addiction 
during the COVID-19, proposing also some measures for the tackling of this 
problem. 
 
Keywords: COVID-19, addiction, literature review. 
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Abstract              

Many countries have issued a ‘stay at home' orders as the world seeks to deal 
with the current Corona Virus Disease of 2019 (COVID-19) crisis. One such country, 
India, has imposed a nationwide lockdown. Though such measures are necessary 
for containing the global pandemic, they have resulted in certain unanticipated 
negative repercussions. One of them is Domestic Violence (DV) against women 
(Tandon (2020))1. 
Since the lockdowns were introduced, the number of cases of violence against 
women has skyrocketed over the world (UN Women, 2020). According to 
statistics issued by the National Commission for Women (NCW) India in early April 
2020, after the state-wide lockdown was implemented in March 2020, there was a 
100 percent rise in complaints connected to violence against women. This twofold 
increase has pushed NCW to announce Mental Health Helplines for those 
witnessing any form of DV (Chandra (2020))2. 
'Domestic Violence'(DV) is defined in The Protection of Women from Domestic 
Violence Act (India, 2005) as “any act of commission or omission or conduct 
resulting in physical, verbal, emotional, sexual and economic abuse”. Calling 
names, insulting, demeaning, controlling behaviour, physical aggression, and 
sexual violence are all examples of this. (Government of India., 2005). Past studies 
have shown association between exposure to natural disasters or other extreme 
events and increase in rates of DV3. (Gearhart et al. (2018))4. DV is caused by a 
number of interconnected factors during a natural disaster, including stress from 
physical confinement, economic upheaval, stalled companies, likely 
unemployment, lack of essential goods, and restricted social support. 
The present paper seeks to analyse the causes of domestic violence in the present 
pandemic situation, evaluate the prevailing laws to deal with domestic violence 
and at the end tries to provide certain measures which the victim should take 
when confronted with domestic violence. It also makes an effort to suggest some 
effective measures to be taken by the Government as well as the NGO’s in order 
to deal with this hidden crisis. 
 

                                                                    
1 Tandon R. The COVID-19 pandemic, personal reflections on editorial responsibility. Asian J. Psyctr. 2020;50 

[PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 
2 Chandra J. 2020. NCW Launches Domestic Violence Helpline. Retrieved April 29, 2020, from The Hindu: 

https://www.thehindu.com/news/national/ncw-launches-domestic-violence-helpline/article31312219.ece. [Google 

Scholar] 
3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7295494/ last seen 10.09.21 
4Gearhart S., Patron M.P., Hammond T.A., Goldberg D.W., Klein A., Horney J.A. The impact of natural disasters 

on domestic violence: an analysis of reports of simple assault in Florida (1999–2007) Violence Gend. 

2018;5(2):87–92. [Google Scholar] 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7295494/
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Keywords: Covid 19, Domestic Violence, India, Legislation, Women. 
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Abstract 
 
Background: Studies related to psychological perspectives on Scheduled Tribes 
(ST) or Adivasi (Indigenous Population) in India are not known clearly. The aim of 
this systematic review is to explore the nature of mental health on scheduled 
tribes in India and to identify the significant research gap for future research. 
Methods: Literature published from January 2000 to July 2021 on scheduled tribes 
was systematically searched in PsychInfo, Pubmed, Embase, Web of Science, 
Scopus, ProQuest Google Scholar and Social Science Index to identify the relevant 
studies. Mental health research included which is focused on Tribal are in India 
and both quantitative and qualitative studies on scheduled tribes published in 
English are the inclusion criteria of the study. According to MeSh terminology and 
PRISMA checklist this article has been reported.  
Results: Twenty-two relevant studies were included in final review. Studies were 
classified as follows: (1). Psychosocial factors play a major role in understanding 
and determining mental health. (2). Psychological disorders and mental health 
services in tribal area. These studies demonstrate the overall mental health of 
tribal people.  
Conclusion: This paper is undertaken to know about the tribal people lifestyle, 
need, culture, education in the way of knowing from psychological perspectives. 
Psychological empirical research conducted among tribes in India is limited and it 
is not clearly addressing the mental health with psychological measures. This 
review paper will be helpful for future empirical research and well understanding 
of mental health of tribal people in India. 
 
Keywords: Scheduled Tribes, Indigenous people, mental health, Aboriginal 
people, India, Pandemic. 
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THROUGH THE QUAGMIRE OF COVID-19: CHILDREN AND THEIR MENTAL HEALTH 
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Culture, Kolkata, India 
 
Abstract 
 
Covid-19 has had a major effect in almost every sphere of human lives. One 
important aspect that often gets overlooked is the way people have struggled 
with their mental health and their overall well-being during the pandemic. Since 
the conversation around this topic is relatively less compared to the other areas 
of affect, children have suffered greatly. This is because it is generally believed 
that children have a far less complicated life than adults and therefore it is almost 
assumed that they do not undergo any mental health issues/crisis during this new 
normal. The primary aim of this paper is to discuss the seriousness of mental 
health issues in children that has emerged due to Covid-19. The purpose of this 
paper is to develop better sensitivity towards children during this tough time. The 
objective of the paper will be achieved by gauging the recent literatures and 
reports that discusses the mental health issues of children during the period of 
Covid-19. These literatures are to be linked with interview samples obtained from 
50 school children aged 5-14 years. Through the research, the paper looks to bring 
forth the main mental health concerns that have been observed in children during 
Covid-19.   
 
Keywords: Children, Covid-19, Mental health, School, Well-being. 
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Abstract 
 
Introductory 
Covid-19 virus gets its name from the word corona which means ‘Crown’ in Latin. 
Corona virus has a series of crown-like spikes on its surface. The virus has been 
named novel as it has not been identified previously. The outbreak of the corona 
virus started from Wuhan, capital of China’s Hubei Province in December, 2019 
and has now spread across the globe. The World Health Organization declared the 
outbreak a Public Health Emergency of International Concern on 30 January 2020, 
and a Pandemic on 11 March 2020. When Covid-19 was limited to Wuhan, China, it 
was an epidemic. The geographical spread turned it into a pandemic. Common 
signs of Covid-19 disease include respiratory symptoms, fever, cough, shortness of 
breath etc. In severe cases it can cause pneumonia, SARS, Kidney failure and even 
death. 
The pandemic, along with the obvious health related impact, also poses a serious 
threat to the psychological well being of individuals and has resulted in significant 
behavioural changes. The enormity of living in isolation, changes in our daily lives, 
job loss, financial hardship and grief over the death of loved ones has the 
potential to affect the mental health and well being of many. Covid-19 carries 
significant psychosocial and mental health hazards. As the mortality and morbidity 
statistics are reaching new peaks every day, isolation and lockdown states are 
getting prolonged, recreational opportunities for people are lessened and the 
financial crisis is building in, mental health issues are likely to grow exponentially. 
There is a need to understand the psychosocial and behavioural perspectives of 
Covid-19 and delineate possible measures to cope with the pandemic for its 
effective management. 
Growing Evidence suggests that outbreaks such as the Covid-19 pandemic are 
better handled in places where Social Capital is high. However, there are very few 
clear channels through which social capital makes communities better and able to 
respond the outbreak. Social capital exists in different forms including trust, 
norms and social networks. Social Capital is “conceptual umbrella covering 
several more well-defined forms, such as networks, group memberships, civic and 
political participation as well as subjective aspects such as confidence in 
institutions and trust in people”. The Indian Constitution provides a distinct legal 
space to social capital through its Article 19(1) (c) on the right to form associations 
or unions and Article 43 which talks about States making endeavour to promote 
co-operatives in rural areas.    
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However, it is seen that some people don’t value their lives, their family’s lives, 
keep aside the nation and roam around freely. There is an urgent need to educate 
the Indians of the seriousness of the situation, and the best way is to make them 
aware of the laws related to COVID-19 and let them know the consequences they 
can face for breaking the rules of the lockdown. 
Here are few laws related to Covid-19 that should be known to all citizens of India.  
Under the Chapter of Indian Penal Code which deals with the Offences affecting 
the Public health, safety, convenience, decency and morals Sections [269-271] and 
Section 188 of the Indian Penal Code deals with Disobedience to order duly 
promulgated by Public Servant. 
Section 144 of Criminal Procedure Code imposes power to the Executive 
Magistrate to restrict particular or a group of persons residing in a particular area 
while visiting a certain place or area. The most important preventive measure 
against Covid-19 is safeguarded by this section that restricts to a gathering of 
people and thus in a way supports social distancing. 
The Epidemic Disease Act, 1897 and The Disaster Management Act, 2005 provides 
the provisions and take measures, regulations for stopping the spread of 
infectious diseases. Apart from these provisions the Central Government has 
made some regulations which are necessary for the prevention of spreading of 
these diseases. 
While there are list of laws related to Covid-19 we as responsible citizens need to 
realize that these laws are made for our betterment only and if we realize the 
seriousness of the ongoing crisis there would be no need to implement strict laws 
against the defaulters. 
 
Objective and Purpose of the Study 
The present literature-based Research-Paper is being worked out: 

 To understand the psychosocial and behavioural perspective of Covid-19 

 To analyze the psychosocial impact of Covid-19 on different strata of 
society 

 To promote Social Capital for the people’s physical activity and health 
status during the pandemic   

 To aware the people of the Legal provisions which is related to Covid-19 
and follow the provisions in a strict way    

 
Significance of the Study  
This study is an attempt to map the issue of psychosocial impact of Covid-19 on 
the population, mostly children, old persons, college students and health 
professionals. The study has the focus of Social Capital which exists in different 
forms including trust, norms and social networks. The aim of this research is to 
give thumbnail sketch of Legal Provisions relating to Covid-19 disease which will 
prevent the spreading of this very disease.  
This present work is a unique amidst of existing literatures, which provides a 
panoramic survey of the psychosocial and behavioural aspect of Covid-19.The 
Constitutional provisions and Indian laws are available against the spreading of 
this very disease. It is based on latest research. 
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Methodology of Research 
This research work is mainly explanatory and diagnostic. This study is based on 
library study and analysis of secondary data gathered from various sources such 
as journals, magazines, newspapers, law reporters and e-sources.  
 
Research Questions 
Following questions arose in the mind of the researcher during the work on this 
Research-Paper: 

1. How Covid-19 was termed as Pandemic? 
2. What are the effects of Covid-19 upon the society?  
3. Whether the legal measures are effective from spreading of this disease? 
4. How far the Social Capital is effective to combat the disease of Covid-19? 
5. What are the possible measures to cope with this disease? 
6. What reforms can be suggested to curb the problem of Covid-19? 

 
Conclusion and Suggestion 
The current pandemic stands alone in recent history in terms of its geographic 
scope and impact on daily life. Now Covid-19 must be the subject of rigorous, 
ongoing research. Just as previous epidemic and pandemic scenarios have 
provided critical information in use today, lessons learned from Covid-19 must be 
incorporated into the disaster response cycle. In conclusion, epidemic-specific 
Social Capital makes a good deal of contributions to people physical activity and 
health status during the pandemic.    
As Covid-19 is spreading in our community my suggestion was to stay safe by 
taking some simple precautions and wearing mask which can reduce the chances 
of Covid-19 entering our respiratory system through droplets that are present in 
the air. Every person wears the mask but the masks are lying in the chin. To 
combat the disease of Covid-19 “Mask Up India”.   
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Abstract  
 
The right to health protection is one of the fundamental rights that are 
guaranteed by the majority of states' constitutions.   At the same time, people 
were restricted in the exercise of many rights during the Covid-19 pandemic. The 
proclamation of the state of emergency had influenced the exercise of the right 
to health protection. This article is a study dedicated to the nature of the right to 
health protection, the importance of this right and its position within the natural 
and inalienable human’s rights through the prism of national and international 
legislation. The purpose of this article is to determine the impact of pandemic 
situation and the declaring a state of emergency on the right to health protection 
and to detect possible violations of this right. 
 
Keywords: Human rights, right to health protection, state of emergency, 
inalienable rights, social-economic character, and limitation of rights. 
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TEACHER TRAINEE COGNITION AND CURRICULUM TRANSACTION  DURING  
COVID-19 COMPELLED  ONLINE  PEDAGOGY- A REVIEW 

 
Chandrasekharan Praveen 
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Abstract 
 
The unprecedented  closure of  educational  institutions,    following   the  
onslaught  of  the   Covid-19  pandemic, brought   normal functioning  in  colleges 
of teacher education  to a  standstill.  When  assistance  and  support  from  
authorities  were  comparatively low,  addressing  specific   teacher trainee   needs  
became a top priority for  teacher educators. But  the  Covid-19 compelled shift to    
online pedagogy   brought  in its  wake  problems  never  perceived  before.  
Teacher educators with no prior  training  were directed to engage  online classes  
in lieu of  face to face instruction. Naturally it  led to  a  profuse  use of  
technological tools  which were  inappropriate  vis-a-vis the  content transacted. 
This  invariably resulted in a  hike in   cognitive load  among  teacher  trainees. 
Educators  have  often  acknowledged  that    web technologies can immensely aid   
students’ learning experiences.  But  practitioners  know    that   in  technology-
based  instruction,  success depends  on the   meticulous  accommodation of   
technology into the realm of learning and teaching.  What  can be  done  for  
seamless  online  instruction  in  teacher  education  programmes  particularly in 
the transaction of  factual knowledge,  conceptual   knowledge,  procedural 
knowledge  and metacognitive knowledge?  How can computer-based  tools  help 
not only in transaction of such knowledge but ensure  that  teacher trainees  are  
not overburdened by cognitive load?   
To  answer   these  questions, the  investigator attempted  a  review of the   
strategies  employed   among own  teacher  trainees  for  transaction of different 
types of knowledge using technology.  The  feedback  from trainees  were  then  
analyzed to find out  whether  the  use of  any  particular  digital  tool  vis-a-vis the  
content  transacted,  resulted in  cognitive  load.    
The  study helped  identify  appropriate  ICT-based tools and strategies  that  can 
help reduce  cognitive load   among  trainees   in  the transaction of the   Bachelor 
of  Education  curriculum. It  is hoped  that  the  findings of the study  will  provide  
guidelines  for   teacher educators  who are  yet  to come  to terms  with   the  
paradigm shift  to   virtual  teacher  education. 
 
Keywords: Cognitive load, Digital tools, Online learning, Pedagogy, Teacher 
education. 
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Abstract 
 
At the beginning of March 2020, due to COVID-19, we have decided to go online, 
using Google Meet to deliver the lessons for all our students. Understanding that 
it is a difficult period for students, we have created an anonymous questionnaire 
to identify the problems they face, in order to find appropriate solutions. The 
questionnaire was applied between 25.03-02.04.2020 and  included questions 
about methods used during Biochemistry classes (case study, problem based 
learning, group discussions, etc.) and their opinion about the teaching process. 79 
students from 2nd year of study (Faculty of Medicine) participated. We have 
noticed that 53.2% considered Biochemistry a discipline of moderate difficulty, 
34.2% - difficult and only 12.7% easy. When asked if students like online lessons, 
24.1% were undecided, 22.8% expressed disagreement, 7.6% not wanting to 
answer. Also we found that 69.6% of students like to solve tests and 91.1% found 
the teacher's explanations useful. Considering these, we have decided to create 
questionnaires, using Google Forms, for each subject (e.g.: glycolysis, Krebs cycle) 
for students to answer at the beginning of the class, for about 10 minutes,  which 
were followed by discussions of the answers, case studies and problem solving. 
We found that students were much more motivated to participate in the debates 
after applying testing as a learning method, this being ascertained by the number 
of hands raised observed by the teacher on the computer screen. We suppose 
these findings are due to an increased external motivation of our students, as 
their final examination is a computer test. 
In conclusion, finding the best solutions in crisis situations requires a careful 
assessment of the difficulties faced by students. Anonymous questioning, which 
we propose to do regularly, for each discipline, can provide both answers and 
solutions. 
 
Keywords: Biochemistry, COVID-19, learning. 
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Abstract  
 
Online learning has been made possible because of the recent COVID-19 
shutdown. To determine the e-readiness of English Language Learners for online 
learning, as well as their opinions on this method of learning transaction, this 
research was conducted. For this study, a quantitative descriptive survey was 
used. Four factors, namely access, digital literacy and e-readiness, delivery of 
online learning and online load were assessed by means of an online 
questionnaire presented to 169 ELL students. The questionnaire had 20 Likert-
type items covering the four dimensions. There was a high level of access to 
online learning, as well as a high level of online load on learners. Additionally, just 
42,3% of students regarded online education to be as beneficial as traditional 
classes. Neither the teachers' delivery of online learning nor the learners' digital 
abilities were judged to be deficient in this study. A possible future road map will 
require instructors and students to improve their online pedagogy and digital 
abilities. Insights on the problems of online learning and opportunities for 
development may be gained from the study's findings. 
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Abstract 
 
COVID -19 has catapulted the world into an era of technology mediated education 
that the world wasn’t prepared to jump at in such a short period. While there 
were online classes for the children, there was work from home for adults. 
Upskilling was also a part of working remotely. In an educational institution, 
training is a vibrant and regular part of the institutional activities. The first of its 
kind faculty development programme was held online in a technical area by Indira 
Gandhi National Open University, India last year in June. This paper tried to study 
the effectiveness of such a programme for adults and their adaptability to online 
tools of teaching learning transactions. The paper also tried to make a comparison 
between face-to-face mode of training vis-à-vis the online mode. The perceptions 
and opinions of the respondents were tested on various parameters in order to 
test the overall effectiveness of online training in a technical subject. The findings 
were encouraging as online mode of learning suited the theories of andragogy 
and appeared to be a promising means of communication in the new normal post 
COVID era. 
 
Keywords: COVID-19, Online tools, effectiveness, opinion, survey. 
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A NEEDS ANALYSIS STUDY FOR EFL TEACHERS DURING COVID-19 
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Abstract 
 
Needs analysis clarifies the shortcomings and weaknesses of an educational 
program and interprets the related causes and solutions accordingly. Further, it 
refers to the practice of defining the gaps between what should be attained and 
what is being attained at the end of teaching activities. Thus, needs analysis 
emerges when the needed student performance is lower than the desired. In a 
similar vein, needs analysis is the planned, standardized, and formal way of 
interpreting the shortcomings between the current and aimed learning outcomes. 
Needs analysis is carried out to discover what students’ learning needs are. 
Besides, it refers to the practice of labeling and measuring the needs of students 
and teachers. It is a significant process that supports educational authorities in 
determining the required rehabilitations to create more adequate educational 
settings. Needs analysis tries to gather as much data as possible to form a broad 
comprehension of needs. If the needs are properly known, it is possible to define 
the related solutions. Hence, this study examines the needs of EFL teachers (N= 
20) who abruptly employed online education during the Covid-19 pandemic. 
Structured on a phenomenological research design— which is qualitative in 
nature— a semi-structured interview designed by the researcher was utilized to 
collect the needed data. The findings of the study highlight diverse needs of EFL 
teachers. Related suggestions were put forward based on the needs of the EFL 
teachers. This study may stand as a beneficial source for the authorities in the 
related field. 
 
Keywords: EFL, Covid-19 pandemics, needs assessment, needs analysis. 
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Abstract 
 
The perspectives of African international students on learning Turkish language 
and culture were investigated in order to make recommendations for improving 
their communication skills while studying in the Turkish Republic of Northern 
Cyprus universities. In this study, a qualitative method of analysis was applied. 
Four open-ended questions were administered to international African students 
studying in some universities in the TRNC  in order to gather information for the 
investigation. According to the statistics gathered, one of the most prevalent 
reasons for African students studying abroad is to get new experiences, such as 
learning new languages and cultures. The majority of students praised the fact 
that some universities offer online Turkish language classes. This allows students 
ample opportunity to review their materials before taking the exams. Most 
African students believe that learning Turkish has little or nothing to do with their 
culture. Nevertheless, these students appreciate the fact that knowing Turkish 
language facilitates their comprehension of Turkish culture. Since they can easily 
communicate with their new environment. As a result, strong intercultural 
communication is established. This also fosters good international relationships 
between African students and the people of the Turkish Republic of Northern 
Cyprus. This marks the start of a positive international partnership between the 
TRNC and African countries. In a nutshell, learning Turkish as a required subject 
for beginners has numerous benefits for African students. Most African students, 
as concluded from the findings, state that it is the gateway to a stress-free 
educational path in the TRNC. 
 
Keywords: African students, Relationship, Turkish, Language, Culture. 
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Abstract 
 
A string of financial turmoil’s was observed a decade ago. This also raises the 
question about the excessive risk involved in stock market and the resulted stock 
market declines. This heightened risk in global equity markets brings back the 
attention in gold as an alternative refuge asset in times market stress. Having 
noted down this, the current study examines the hedge and safe haven potential 
of gold against the equity markets of major gold consuming countries. The data 
span ranges from January 2000 to March 2020, which encompasses the four 
major financial crises namely Dot com bubble burst, Global Financial Crisis, 
European debt crisis and Covid-19 crisis. Furthermore, an econometric analysis 
with an application of GARCH (1,1) model through dummies captures the dynamic 
interaction between gold and stock in times of these crisis. The results revealed 
that gold is strong safe haven for stock markets of Indonesia, Russia, Saudi 
Arabia, Thailand, and a weak safe haven in UAE, USA during Dot com bubble 
burst. A substantial influence was seen in during Global financial crises (GFC) in 
comparison with other selected crises.  Finally, the analysis of recent Covid-19 
Crises period shows that investors preferred gold as a safe haven asset to protect 
their wealth in most of the gold consuming countries.  
 
Keywords: Safe haven, Equity, Crisis, GARCH. 
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Abstract 
 
COVID-19 does not only represent a global public health pandemic but has 
become an international economic crisis that could surpass the global financial 
crisis of 2008–09. Right now, containment and mitigation measures are necessary 
to limit the spread of the virus to save lives. However, they come at a cost, as 
shutdowns in most African countries imply reducing economic activity. These 
human and economic costs are likely to be larger for African countries, which 
generally have lower health care capacity, larger informal sectors, shallower 
financial markets, limited fiscal space, and poorer governance. Policymakers will 
need to weigh carefully the effectiveness and socioeconomic consequences of 
containment and mitigation policies, responding to epidemiological evidence on 
how the virus spreads and trying to avoid unintended consequences. Economic 
policy in the short term should be focused on providing emergency relief to 
vulnerable populations and affected businesses. The short-term goal is not to 
stimulate the economy—which is impossible, given the supply-restricting 
containment measures, but rather to avoid mass layoffs and bankruptcies. In the 
medium term, macroeconomic policy should turn to recovery measures, which 
typically involve monetary and fiscal stimulus. However, in many African 
countries, the stimulus may be less effective because monetary transmission is 
weak and fiscal space and fiscal multipliers are often small. A more viable goal for 
macroeconomic policy in African countries is avoiding pro-cyclicality, ensuring the 
continuity of public services for the economy, and supporting the vulnerable. 
Because COVID-19 is truly a global shock, international coordination is imperative, 
in economic policy, health care and science, and containment and mitigation 
efforts. Critical times call for well-designed government action and effective 
public service delivery—preserving, rather than ignoring, the practices for 
macroeconomic stability and proper governance that serve in bad times. 
 
Keywords: African Countries COVID-19, Economic Crisis, Macroeconomic Policy, 
Public Health Pandemic. 
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Abstract 
 
This study examines the assessment of the role of COVID-19 PANDEMIC on 
entrepreneurial performance in Lagos State. The study adopted descriptive 
survey design. Taro formula was used to determine the sample size of 386 
respondents in which 150 was retrieved. Convenience sampling technique was 
used to select the sample size from each of the sampling units. Primary data such 
as questionnaire was used to collect data. The questionnaire was modified and 
adapted from existing literature. Crobach’s Alpha Co-efficient was used to test for 
reliability. Hypotheses were tested using Pearson correlation matrix & simple 
linear regression. The findings revealed that there is positive relationship between 
Covid-19 pandemic and Entrepreneurs’ cash flow in Lagos State, there is positive 
relationship between Covid-19 pandemic and entrepreneurs’ business growth in 
Lagos State, there is significant relationship between entrepreneurs’ during 
Covid-19 pandemic and business success in Lagos State and there is positive 
relationship between COVID-19 PANDEMIC and entrepreneurial performance in 
Lagos State. It was therefore recommended that SMEs in Nigeria, especially those 
providing essential commodities this period could help flatten the curve of the 
invincible enemy through sensitization of employees, enforcement of strict 
adherence to health policies and advice, more use of technological innovations, 
and the provision of temporary isolation room with basic protective kits in 
business organizations. 
 
Keywords: Entrepreneurial Performance, Covid-19, Pandemic, Entrepreneurship. 
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Abstract  
 
This study looked at the impact of the COVID-19 pandemic on the revenues of 
small businesses operating in industrial sectors, and at the extent to which these 
businesses changed or adjusted their business activity, or changed the extent to 
which they utilize open innovation tools and implement innovation promotion 
processes.  
The findings show that, despite COVID-19's far-reaching impact in all areas of life, 
the revenues of most small businesses in industrial sectors were not adversely 
affected, and most of them did not adjust their business activities or the extent to 
which they employ open innovation tools and engage in innovation promotion 
processes. 
The findings also indicate that small businesses, most of whose revenues derive 
from subcontracting work are likely to cope better under conditions of economic 
uncertainty. 
The findings also show that businesses that are active in international markets 
succeeded in adapting their activity to the changing demands and various trade 
restrictions. 
This study's contribution lies in its focus on small businesses, and its examination 
of how subcontracting strategy and international operations help them contend 
with problems and conditions of economic uncertainty and suggest that 
policymakers should foster programs that assist small businesses with these work 
strategies.  
 
Keywords: Small business, global pandemic, Covid-19, Innovation, 
Subcontracting work, Export. 
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Abstract 
 
Covid -19 is the most devastating tragedy that the human race has faced in the 
recent times. It has had its impact in all the countries, global economy and small 
businesses. These impacts are found to be extreme, ubiquitous and permeating. 
Hence, this paper aims to review and study how the pandemic has impacted the 
core marketing concepts, context of marketing tactics and marketing strategies. 
People have altered the purchasing habits and prefer the good and services 
delivered to them at their door step. Hence, the companies are now feeling the 
heat of changing marketing scenario because they now have to depend upon 
machine learning, artificial intelligence and digital marketing strategies in order to 
tap the potential market, service and service. As a part of new marketing strategy, 
companies are now relying upon corporate social responsibility and consumer 
ethics to endorse their products. Ten entrepreneurs were interviewed in order to 
study the significant role of tactical marketing and it was found that these new 
marketing strategies has played a significant role in the recent times. 
 
Keywords: Marketing Tactics, Strategies, Covid-19, Pandemic. 
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Abstract  
 
The purpose of this paper is to analyse the correlation between professional and 
social identity across the ages, following the rise of individualism, and the way 
things have changed with the COVID-19 crisis. The crisis has led to increased 
individualism through working from home. Since the beginnings of history, some 
professions, due to their importance in the community and to the conferring of 
social status led their practitioners to identify socially with the respective 
profession. Examples of such professions are the priest, the doctor or the 
professor in a certain community. In present times, with the rise of liberalism, the 
career path is no longer as smooth and clear as in the past. A person can change 
several professions and can study at several universities and specialties before 
finally finding the right career. The pandemic has also meant changing working 
style and sometimes domain of activity, which would enable remote work. 
According to previous research, devotion to career is specific in individualist 
cultures, not in collective ones. Individual cultures also bring up the idea of 
personal development, and doing the job that one actually enjoys. Also part of the 
individualist dimension is working from home, and having a business of one′s own. 
Function of the degree to which someone identifies with a profession due to the 
passion for it, or function of the social status given by the job, the respective 
person can merge professional with social identity.  
 
Keywords: Culture, civilization, values, labour studies, cultural dimensions. 
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IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON HUMAN RESOURCE PRACTICES 

 
M. K. Ganeshan 

Ph.D Research Scholar, Alagappa Institute of Management, School of 
Management, Alagappa University, Karaikudi,  Tamil Nadu, India 

C. Vethirajan 
Professor & Head, Department of Corporate Secretaryship, School of 

Management, Alagappa University 
 
Abstract 
 
The global economy has been severally affected by Coronavirus (COVID-19) 
pandemic. The workplace has not been the same because of its connection with 
the domestic and global economy. Change of lifestyles of customers and 
employees to cope with the new normal life has caused a crisis that organizations 
are trying to manage. The impact of the disease on human resource management, 
one of the most important management roles in the corporate sector, has yet to 
be determined empirically. The researcher was inspired to perform this study as a 
result of this. Specifically, the study assessed the impact of COVID-19 on employee 
recruitment and selection, employee training, performance management, and 
compensation management. 
Employee training programs that were scheduled prior to the outbreak had been 
canceled to protect employees from contracting the disease. Online training 
which would be the best alternative could not be used by all organizations 
because of lack of facilities. Respondents doubted whether e-learning would be 
as effective as the face-to-face mode of training. Performance management 
became more challenging. The study found that employees could not achieve 
previously set goals because of disruptions caused by the disease. For 
organizations that opted for working from home were experiencing difficulties in 
monitoring employee performance and the practice raised a concern of work-life 
balance issues. COVID-19 has made organizations to fail meeting some of their 
financial obligations including payment of employees’ benefits. The study advised 
using e-HRM to reduce physical encounters between employees, employee 
participation in crisis management measures, and a revision of HR policies to 
accommodate times of crisis. 
 
Keywords: COVID-19, human resource management, HR practices, e-HRM, work 
from home. 
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COVID-19 AND INDIA: A TRAGEDIES 
 

Ananda Majumdar 
Faculty of Education, The University of Alberta, Canada 

 
Abstract  
 
From Wuhan, the capital city of Hubei province, China, COVID-19 has stank 
worldwide in a short period. India is the second-most populous country in the 
world next to China, has seen its disaster through the outbreak of the second 
wave of the pandemic in 2021. COVID-19 has shown its various symptoms and 
names such as Delta variant through which Indian cities and villages had been 
ruined and then spread globally as well. Currently estimated 33,200,877 confirmed 
cases, 442,350 had died, and 32,358,246 has recovered in India. Kerala, a southern 
state of India has been affected most, then it has spread all over India. The poor 
medical infrastructure, lack of awareness and human error and poor law and 
order are few reasons that India could not be able to control it. Because of her 
geographical size and population and regional bio-diverse influences, other South 
Asian countries have been affected as well. In this situation banning international 
borders and transportation with other South Asian neighbours did not work due 
to unbound border geographically.   This paper aims to study the COVID-19 
situation in India. The methodology has been organized through documentary 
analysis. The outcome of this paper will focus on and will estimate the current 
scenario of India and the measures that had been taken by the policymakers. The 
feature question is how does India recover from this disaster? 
 
Keywords: COVID-19, India, South Asia, Delta. 
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Abstract 
 
COVID-19 is an acronym for Coronavirus disease which originated from China in 
2019. The first COVID-19 case in Nigeria was recorded on February 27, and by late 
June, the number of confirmed cases passed the 30,000 mark. Since then, the 
pandemic and attendant restrictions on movement and social gathering have 
affected all economic and non-economic sectors in Nigeria. This paper reviews 
literature materials on the consequences of the Nigerian government’s responses 
to COVID-19 on the nation’s economy, employment, income, and poverty and 
food security. This paper discussed the global outbreak of the pandemic, COVID-
19 in Nigeria, the different responses of the government in preventing the spread 
of the pandemic, and how government’s responses affected the citizens. It 
concluded that both the pandemic and the government’s responses had negative 
consequences on the Nigerian citizens and the nation’s economy in terms of weak 
economy showcased by declining growth rate of the nation’s GDP, increase in the 
number of poor Nigerians, loss of employment, increasing food prices, and cost of 
transportation, disruption in both the supply and demand chains of food, and 
worsening food insecurity.  It recommended that prevention of pandemics should 
be a top priority of the Nigerian government and its institutions.   
 
Keywords: COVID-19, Employment loss, Food security, Movement restriction, 
Social distancing. 
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COVID-19 IN MOROCCO: THE ECONOMIC AND SOCIAL IMPLICATIONS OF THE 
PANDEMIC AND THE GOVERNMENT RESPONSES 
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Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez, Morocco 

Mrs. Saida El Youssfi 
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Abstract 
 
The novel coronavirus, which broke out in Morocco at the beginning of March 
2020, is a disease of pandemic proportions. Its first outbreak was identified in late 
2019 in a chinese city called Wuhan before it spreads like wildfire to the rest of the 
world. Regarding the cause of the disease, it is a new strain of coronavirus called 
severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). As soon as the 
first case of coronavirus appeared in China, the Moroccan government, as is the 
case with the governments of most countries, took a set of preventive measures 
to protect the health and safety of its citizens. Although these measures spared 
Morocco the worst scenario, especially in the number of infections and deaths, 
they had serious economic and social repecussions for Moroccans. In this paper, 
we explore Morocco’s experience of Covid-19 and the government’s measures to 
contain its spread. Then, we highlight the economic and social impacts of these 
measures and the steps taken to mitigate them. 
 
Keywords: COVID-19, measures, Morocco, outbreak, economic and social 
impacts.  

 

 

 

 

 

 

 



-International Fenerbahçe Conference on Covid-19 Studies in Social Sciences- 

-FBU European Studies Application and Research Center & İKSAD- Abstract 

Book- 

 

 

 

 

 

ANALOGICALLY REASONING EXTRAORDINARY MEASURES TO RECOGNISE 
ORDINARY ONES 

 
Yunus Abakay 

University of Exeter 
 
Abstract  
 
Since the beginning of the Covid-19 pandemic we have been going through some 
distressing experiences as we face measures that limit our mobility in the public 
spaces and impose some regulations on how to socialise. Going through 
lockdowns, keeping distance with another when interacting, wearing a face 
covering properly while in the public space, presenting results of PCR tests before 
traveling abroad and quarantining on arrivals, and controversies on vaccination 
programmes are a few to name. These extraordinary measures that control how 
we can enter public spaces and limit our agency give rise to distressing effect in 
the bodies that we have come to witness some politically motivated collective 
actions and group formations taking place vis-à-vis these measures. As universal 
experiences that we go through, they offer an expedient analogy, a common 
ground to which one can relate, to recognise measures that regulate entrances to 
public spaces in the ordinary course of life and the distress that they inflict on 
some bodies. 
As phenomenological studies such as the works of Husserl and Merleau-Ponty 
have elaborated, the body as an animate entity (Leib) transcends its physical 
being (Körper). It is the site of experiences and the centre of orientation as we 
experience the lifeworld through the body and act towards it from the body’s 
point. In this interaction, the habitual nature in which the body lives orients the 
ego as an agent to engage in spontaneous bodily conducts, simply doing things as 
how we usually do them. When this tendency is interrupted and the body is 
stopped from being motile in its habitual nature, it gives rise to distress in the 
animate body on which the ego loses the grip.  
Similar to the public health measures taken during the pandemic that aimed at 
temporarily regulating the habitual nature of the body, there are also measures 
that aim at regulating habitual nature of some bodies in the ordinary course of 
life. The experiences that we go through during the pandemic, as an analogy, can 
help us to recognise the measures that target ‘a way of life’ such as ethnic, 
gender, religious, sectarian, and sexual orientation, and to understand the 
distress that these measures inflict on the targeted bodies.    
  
Keywords: Body, habitual nature, measures, public space.  
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THE EFFECTS OF THE COVID 19 EPIDEMIC PROCESS ON TRANSPORT: 
EVALUATION OF TURKEY 

 
Gökçe Çiçek Ceyhun 

Associate Professor, Maritime Faculty, Bursa Technical University, Turkey 
 
Abstract 
 
The Covid 19 epidemic, which has affected the whole world since the beginning of 
2020, has deeply impressed the economic activities of all countries. Undoubtedly, 
one of the most affected areas has been transportation activities, especially 
during the pandemic process where the land borders between countries are 
closed from time to time. With the increasing globalization phenomenon, the 
borders between countries have been reshaped by the change of direction of 
commercial activities during the Covid 19 epidemic. Within the scope of this study, 
foreign trade data were examined according to the modes of transport, taking 
into account the official statistics of maritime, road, air and rail transport related 
to Turkey, and how different transport modes changed in the pre-pandemic and 
post-pandemic processes was examined. As a result of the study, it was evaluated 
that the transportation type that was least affected by the Covid 19 epidemic 
process was sea transportation, and predictions were made for the future. 
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IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON ENERGY SECTOR: ANALYTIC STUDY ON 
INTRNATIONALE SCALE 
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Abstract  
 
The aim of our study is to show the impact of COVID-19 in the energy sector on a 
worldwide scale, further our study, we deduced that this pandemic reduced gain 
in renewable and unrenewable sectors, and it was beneficial for the 
environmental pillar by reducing air’s pollution which was generated by 
companies, The methodology adopted is the primary source, by the collection of 
statistical data in order to assign our study. 
Since 2020, the world has witnessed a terrible decline in the development wheel 
at the level of economic sectors and also at the level of institutions due to the 
spread of the Covid-19 epidemic, which caused the death of 4.55 million out of 219 
million until mid-September. 
In addition, the economic growth declined by 4.5%, the energy consumption rate 
by 5.9%, and the positive thing is about to reduce CO2 emission by 8.6% at the 
integrational level. 
Moreover, the energy sector does not make the exception because some 
countries, such as Algeria, have their economy based on the fuel sector as oil, 
coal, and gas, with a percentage of 19 percent of the gross domestic product. 
As result, further our research we deduce that the COVID-19 pandemic is a threat 
and opportunity in the same time, if is the reason the reduce air pollution, it is 
impacted to reduce of energy demand due to reduction of economic activities and 
the prices of fuels were felt, it should be noted that the last factor, it is the same 
case for renewable energies due to low economic capacity to invest in solar and 
windy energies. 
 
Keywords: COVID-19 Pandemic, Energy sector, Renewable energy, Energy 
demand. 
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Abstract 
 
The entire world is grappling with the Covid19 pandemic since reports of positive 
cases from Wuhan, China hit the news over two years back. It has so far killed 
more than 4.55 million people and has breached borders across the world. This 
outbreak has also been compared to the historically recorded and dreaded 
epidemics and pandemics that have affected the mankind including the ‘The Great 
Influenza’ (Spanish flu of 1918), or the Black Death (form of Bubonic plague). 
Thousands of active researches have been going on around the world right from 
the beginning to analyse and study the disease and its manifestations from 
multiple perspectives, including the intervention by artificial intelligence in 
explaining and predicting the patterns related to this outbreak caused by novel 
coronavirus (nCoV). Media and social media has also covered Covid as a 
prominent issue. This research focuses on Social media content and analyses the 
twitter data gathered from most used hashtags related to coronavirus. 
Tweets about ‘coronavirus’ have been retrieved from the twitter via Twitter API 
using the Tweepy package. Necessary pre-processing and cleaning of the data 
was done followed by all prerequisites for applying methods identified for use in 
this study. Two prominent Machine learning methods, Topic Modelling and 
Sentiment analysis have been used in this study.   
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Topic modelling has been used to generate topic clouds and word clouds after 
fitting the data with three topics. Number of topics has been carefully researched 
and set equal to three (3). Generated topics have been visualized in the study and 
the extracted topics present an idea about the most discussed “bag of words”. 
While Sentiment Analysis helped in understanding how social media users have 
expressed their concern about the coronavirus disease and what kind of 
sentiments were mostly expressed. The findings revealed that the perception was 
mostly neutral in these tweets, which however, does indicate that there has been 
a less concern and involvement on part of people about the disease. 
 
Keywords: #Coronavirus, #COVID19, Twitter, Social Media Analysis, Sentiment 
Analysis, Topic Modelling. 
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INVESTIGATING THE IMPACT OF WHATSAPP ON CONGOLESE STUDENTS 
LEARNING MOTIVATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC LOCKDOWN 
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Teachers’ Training College, Marien NGOUABI University, Republic of CONGO 
 
Abstract 
 
Because of COVID-19 pandemic, the majority of public and private institutions 
around the world went to lockdown for an unknown period. One of the most 
important sectors, which faced trouble was education, hence many schools, 
universities and academic institutions have shifted to online learning via various 
platforms to make their academic year going on. At Marien NGOUABI University, 
in the Republic of Congo, lecturers conducted different online platforms to 
survive and save the academic year 2019-2020. The present paper intends to 
explore the impact of WhatsApp, as one of online learning stools used by some 
lecturers at Marien NGOUABI University and at the Teachers Training College in 
particular to resolve the teaching-learning process during COVID-19 lockdown 
period, on students’ learning motivation. With a sample of twelve (12) lecturers 
and sixty-eight (68) students, data were collected via questionnaire based on 
Likert Style, and the results showed that, the students learning motivation via this 
online learning stool was significant. 100% sample lecturers (12) confirmed the 
students learning motivation thanks to WhatsApp Online education platform. 
 
Keywords: Covid-19, Homeschooling, Lockdown, Online learning, Students 
Motivation. 
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COVID-19 VE YALAN HABER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 
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Özet 
 
Gazetecilik disiplini olaylarla ve verilerle ilgilenmektedir. Yerel, ulusal veya 
uluslararası düzeydeki tüm gelişmeler gazetecilik için bir kaynak oluşturmaktadır. 
Öte yandan gelişen teknoloji ve internet imkanları sayesinde çevredeki verilere 
erişim neredeyse sınırsız hale gelmiştir. 2020 yılının başından bu yana tüm dünyada 
görülen Covid-19 salgını, verilerin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Çünkü 
beklenmedik bir anda ortaya çıkan tüm krizlerde olduğu gibi, bu krizde de insanlar 
bilgiye ulaşma ihtiyacını yoğun bir biçimde hissetmektedir.  Belirsizliğin de 
beraberinde getirdiği panik duygusu sonucunda, çevrimiçi ortamda karşılaşılan 
neredeyse her veri, doğrulanmadan dolaşıma sokulmaktadır. Öte yandan özellikle 
bu tip kriz dönemlerinde artan yalan haberler de, toplumu daha büyük bir kaosa 
sürükleme tehlikesini beraberinde getirmektedir. Pandemi döneminde yalan 
haberlerin sıklıkla görüldüğü ve özellikle internet sayesinde azımsanmayacak 
sayıda kişiyi etkisi altına aldığı bilinmektedir. Çalışmanın amacı, teyit.org haber 
sitesinde 01.01.2021-30.04.2021 tarihleri arasında taranan Covid-19 ile ilgili yalan 
haberlerin Teun Van Dijk’in eleştirel söylem çözümlemesi modeli ile analiz 
edilmesidir. Çalışmanın argümanı, Covid-19 ile ilgili internette dolaşıma giren yalan 
haberlerin, söylemsel olarak panik ve korku unsurları içerdiği üzerine 
temellenmektedir. Bu haberlerin hem internetteki haber sitelerinde, hem çevrimiçi 
sohbet gruplarında hem de sosyal medya hesaplarında hızla paylaşılması, suni bir 
gündem oluşmasına zemin hazırlamakla birlikte okuyan kişilerde konu ile ilgili 
yanlış algı oluşmasına da neden olmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yalan Haber, Covid-19, Söylem Analizi. 
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COVID-19 TÜRKİYE RİSK HARİTASI HABERLERİ: HABERTÜRK VE TRT HABER 
ÖRNEĞİ 

 
Kumsal Kınay 

Doktora Öğrencisi, Yeni Medya ve İletişim, Üsküdar Üniversitesi, Türkiye 
 
Özet 
 
COVID-19 ile sağlık haberciliğinin önemi artmıştır. Bu dönem içerisinde sağlık 
haberciliği hiç olmadığı kadar ilgi görmekte, yapılan her haber çok daha fazla insanı 
etkilemekte ve bireylerde tutum değişikliğine neden olmaktadır. Özellikle 
yönlendirici ve yeni haberlerin toplumda davranış değişikliğine yol açabilecek bir 
etkiye sahip olduğu görülmektedir. Diğer bir yandan, sağlık haberlerinin gündemi 
oluşturan en önemli haber niteliği taşıdığı bir dönem yaşanmaktadır. Vaka sayıları, 
ülke özelinde alınan tedbirler, farklı ülkelerde yaşanan gelişmeler, aşı gibi COVID-19 
kapsamındaki tüm haberler uzun süredir gündemi oluşturmaktadır. 
Sağlık haberciliği kapsamında değerlendirilen COVID-19 haberleri halk sağlığını ön 
planda tutarak, toplumu bilgilendirme amacı taşımaktadır. Haberler 
oluşturulurken verilmek istenilen mesajı ya da bilgiyi bir haber çerçevesi içerisinde 
sunulması haberin hangi özelliklerinin ön plana çıkarıldığı konusunda da yol 
gösterici olmaktadır. Toplum yararına olabilecek ya da toplumu koruma amaçlı 
oluşturulan tüm haberlerde doğru haber verme amaçlanmaktadır.  
Günlük vaka sayıları haberlerinin aktarımı pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı ve 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aracılığıyla gerçekleşmiştir. Özellikle pandeminin 
Türkiye’yi de etkisi altına almayı başladığı ilk dönemlerde Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca’nın günlük vakaları açıklaması, gündemi oluşturan en önemli haber konumda 
yer almıştır. Bu şekilde bir kaynaktan ilerleyen habercilik zamanla kendisini de 
şekillendirmeye başlamıştır. Günlük vaka sayılarının yanında, tedbirler, vaka 
değişimleri, illere göre vaka sayıları gibi başlıklar ile tek bir kaynaktan farklı 
haberler üretilmeye başlanmıştır. Teknolojinin gelişmesi, sosyal medyanın yoğun 
kullanımı internet haberciliğini de ön plana çıkarmaktadır. Pandemi süreci gibi 
yoğun haber akışının olduğu bir dönemde de internet haberciliği normalden fazla 
şekilde ilgi görmekte, haber ve bilgi alma amaçlı yoğun şekilde kullanılmaktadır. Bu 
nedenle çalışma kapsamında internet haber siteleri üzerinden ilerlenmiştir. Bu 
çalışmada Habertürk ve TRT Haber sitelerinin 13 – 19 Mart tarihleri arasındaki 
Türkiye risk haritası haberleri incelenmiştir. Bu haberler, normalleşme süreci 
kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın 100 binde olarak hesapladığı haftalık vaka sayıları 
üzerinden aldığı tedbirler ve haftalık vaka sayılarını paylaşması üzerinden 
şekillenmektedir. Haberler, sayılarla belirtme çerçevesi, tedbir ve kontrol çerçevesi 
ve bilgi verme çerçevesi kapsamında analiz edilmiştir. 
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Haber sitelerinin pandemi gibi bir kriz ortamında sağlık haberciliği konusunda halk 
sağlığını önemseyen ve halkı bilinçlendirmeye yönelik haber üretimi sağlık 
haberciliğinin birincil amacını oluşturmaktadır. Habertürk ve TRT Haber web 
sitelerindeki örneklerde kaynak haberlerin bu amaca hizmet ederek şekillendiği 
görülmektedir. Bu durum, sağlık haberciliğinin halkı yönlendiren ve bilgilendiren 
yönünü de açığa çıkarmaktadır. 
Çalışma kapsamında sayılarla belirtme çerçevesi, tedbir ve kontrol çerçevesi ve 
bilgi verme çerçevesi kullanılmıştır. İki haber sitesinde de yer alan haberlerin 
belirtilen çerçeveleri kapsadığı görülmüştür.  
 
Anahtar kelimeler: Haber çerçeveleme, sağlık haberciliği, Türkiye risk haritası. 
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COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK BAKANLIĞININ HAZIRLADIĞI KAMU 
SPOTLARININ ANALİZİ 
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Yüksek Lisans Öğrencisi, S.B.E. Reklamcılık Anabilim Dalı, Selçuk Üniversitesi, 
Türkiye 

 
Özet 
 
Reklamlar hayatımızın önemli bir iletişim unsuru haline gelmiştir. Bilim ve 
teknolojideki atılım sanayileşmeyi ve kitlesel üretimi arttırmıştır. Tüm bu 
gelişmelerden payını alan medya; insanların haber ve bilgi ihtiyacını karşılamanın 
yanında, ürün ve hizmetleri tanıtarak pazarlama iletişiminin önemli bir unsuru 
haline gelmiştir.  
İnsanların adeta haber, bilgi ve mesaj bombardımanına tutulduğu günümüzde, 
büyük bir emek sonucu oluşturulan ve yayımlanan reklamların izlenmesi ve 
harcanan paranın boşa gitmemesi reklamverenlerin en büyük beklentisidir. 
Reklamcılar, yaptıkları çalışmaların ve mesajlarının etkili olabilmesi için sürekli 
arayış içindedirler. Bu nedenle reklamlarda içerik oluşturulurken önemli bir reklam 
stratejisi olan çekicilik unsurlarına da sıklıkla yer verilmektedir. Bu çalışmada 
çekicilik unsurları üzerinde durulmuş ve özellikle de korku çekiciliğine 
yoğunlaşılmıştır. Sağlık bakanlığının Covid-19 pandemisi nedeniyle hazırlattığı 
kamu spotları analiz edilmiş ve bu spotlarda en çok korku çekiciliğine yer verildiği 
ayrıca yine korku çekiciliği ve ünlü stratejisi gibi unsurların yine bir arada 
kullanıldığı görülmüştür. 
 
Anahtar kelimeler: Reklamcılık, Reklam Çekiciliği, Korku Çekiciliği, Kamu Spotu, 
Sağlık iletişimi. 
 
 

ANALYSIS OF PUBLIC SPOTS PREPARED BY THE MINISTRY OF HEALTH IN THE 
COVID-19 PANDEMIC 

 
Abstract 
 
Advertising has become an important communication element of our lives. The 
breakthrough in science and technology has increased industrialization and mass 
production. The media, which has its share of all these developments; In addition 
to meeting people's news and information needs, it has become an important 
element of marketing communication by promoting products and services. 
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In today's world where people are almost bombarded with news, information and 
messages, it is the biggest expectation of the advertisers to watch the 
advertisements created and published as a result of a great effort and not to 
waste the money spent. Advertisers are constantly in search of their work and 
messages to be effective. For this reason, appeals elements, which are an 
important advertising strategy, are frequently included while creating content in 
advertisements. In this study, the elements of attractiveness were emphasized 
and especially focused on the fear appeals. The public service advertisements 
prepared by the Ministry of Health due to the Covid-19 pandemic were analyzed 
and it was seen that the most feared appeals was used in these advertisements, 
and also elements such as fear appeals and celebrity strategy were used together. 
 
Keywords: Advertising, Advertising Appeals, Fear Appeal, Public Spot, Health 
Communication. 
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COVID-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE UZAKTAN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TWİTTERDA 
YAPILAN PAYLAŞIMLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 
Hale Nur Güler 

Dr, Bağımsız Araştırmacı, Türkiye 
 
Özet 
 
Covid-19 pandemisi sebebi ile yaygın hale gelen uzaktan çalışma, dönemin şartları 
gereğince çalışanların sağlığı açısından yararlı ve gerekli olmuştur. Diğer yandan 
uzaktan çalışmanın kurumlar ve bireyler açısından geliştirilmesi gereken yönleri 
bulunmakta, bireylere kurumlara ve sektörlere göre ihtiyaçlar değişiklik 
göstermektedir. Bu çalışmada sosyal medya uygulamalarından Twitter’ da uzaktan 
çalışmaya yönelik paylaşımların içeriklerinin anlaşılması amaçlanmıştır. Nitel olarak 
tasarlanan çalışmada 11 Eylül 2021 itibari ile geriye dönük olarak veriler elde 
edilmiştir.  Paylaşımlarda paylaşanın kimliği, genel içerik teması, içerik ve içerikteki 
kelime ve kelime grubu, görsellik, paylaşımın duygusu gruplandırılmıştır. Verilerin 
%50’si uzaktan çalışma ve %50’si evden çalışma olarak çalışmaya dahil edilmiştir. 
Paylaşım yapanlar %66 oranında kurumsal firmalardır. Paylaşımların genel 
içeriklerinin %54 oranında bilgilendirme haber amaçlı yapıldığı belirlenmiştir. 
Paylaşımların içeriklerinde %24 oranında uzaktan çalışma sonuçları, %19 oranında 
uzaktan çalışma için yapılan yayınlar hakkında bilgilendirme ve eğitim etkinlik 
tanıtımları yer almaktadır. Uzaktan çalışma ile birlikte sıklıkla kullanılan kelime ve 
kelime gruplarının performans, verimlilik, kalıcı olmak, sağlık ve tükenmişlik 
olduğu görülmektedir. Çalışmanın uzaktan çalışma ile ilgilenen araştırmacı, 
yönetici ve çalışanlar için yararlı olacağı düşünülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Uzaktan Çalışma, Evden Çalışma, Sosyal Medya, 
Twitter, İçerik Analizi. 
 
A RESEARCH ON TWITTER SHARES ON REMOTE WORKING DURING THE COVID-19 

PANDEMIC PERIOD 
 
Abstract 
 
Remote working, which has become widespread due to the Covid-19 pandemic, 
has been beneficial and necessary for the health of employees in accordance with 
the conditions of the period. On the other hand, there are aspects of remote 
working that need to be developed in terms of institutions and individuals, and 
the needs vary according to individuals, institutions and sectors. In this study, it is 
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aimed to understand the contents of the shares for remote working on Twitter, 
one of the social media applications. In the study, which was designed as 
qualitative, data were obtained retrospectively as of September 11, 2021. In the 
shares, the identity of the sharer, the general content theme, the content and the 
words and phrases in the content, the visuality, the feeling of the sharing are 
grouped. 50% of the data is included in working remotely and 50% as working from 
home. Sharers are corporate companies with a rate of 66%. It was determined 
that the general contents of the shares were made for informational and news 
purposes at a rate of 54%. The contents of the posts include the results of remote 
work at a rate of 24%, information about publications made for remote work at a 
rate of 19%, and educational event promotions. It is seen that the words and 
phrases that are frequently used with remote work are performance, 
productivity, permanence, health and burnout. It is thought that the study will be 
useful for researchers, managers and employees who are interested in remote 
work. 
 
Keywords: Covid-19, Remote Working, Work From Home, Social Media, Twitter, 
Content Analysis. 
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TV HABERCİLİĞİNDE AŞI YANSIMALARI: COVİD-19 VE MEDYA DEMOKRASİSİ 
 

Sena Kurt 

Medya ve İletişim Çalışmaları, İstanbul Medipol Üniversitesi, Türkiye 
 
Özet 
 
Çağımızın pandemisi olan Covid-19 krizini hızlı bir şekilde çözmek üzere devletler 
tarafından devreye sokulan aşı planı, ülkemizde de 2021 yılının Ocak ayından 
itibaren uygulamaya koyulmuştur. Vatandaşları aşı yaptırmaya teşvik etmek üzere 
başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve diğer siyasi liderler kameralar eşliğinde aşı 
yaptırmış, aşının güvenli ve gerekli olduğu mesajını vurgulamıştır. Sonraki süreçte 
vatandaşlara da farklı yaş kategorilerine göre aşı yaptırma imkânı sağlanmıştır. 
Ancak aşı, doğası gereği vücut bütünlüğü ile ilişkili olduğu için bazı kitlelerce kabul 
görmemiş, hatta Covid-19 aşısının bu kitlelerce antipropagandası yapılmıştır. Tıp 
bilimi ve siyasi otoriteler için ise aşı vazgeçilmez bir noktadadır. Kitle iletişim 
araçlarının haberleşme ve bilgilendirme işlevinin yanı sıra yönlendirme işlevi de aşı 
konusunda önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının 
başlamasıyla birlikte aşı yaptırmayan kişilere yasal olarak mecburi PCR testi 
uygulanması gündeme gelmiştir. Bu mecburiyet ise okul ve üniversite öğrencileri, 
öğretmenler, üniversite personeli, sinema/tiyatro/konser seyircileri, şehirler arası 
toplu ulaşım ile seyahat edecek yolcular gibi aşı yaptırmamış kişileri 
kapsamaktadır. Bu noktada kamu sağlığı ve etik sorunlar tartışılırken medya da 
belli bir noktada konumlanmış görünmektedir. Ancak aşı karşıtlığı konusuna ışık 
tutmak yerine yoğun bir aşı propagandası yapmak problemi çözüme 
kavuşturmamaktadır. Bu araştırma ile iki farklı TV haberinin söylemleri analiz 
edilerek aşı konusundaki tutumları ve seyircilerine yansıttığı görüşler mercek altına 
alınmıştır. Araştırmanın sonucunda ise söylem analizi gerçekleştirilen TV 
kanallarının aşı haberleri üzerinden paralel söylemleri dikkat çekmektedir. Bu 
araştırmayla geleneksel medyadaki medya demokrasisi ve çokseslilik konularına 
güncel bir farkındalık kazandırmak amaçlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Medya demokrasisi, Covid-19 aşısı, Aşı karşıtlığı, TV 
haberciliği. 
 

VACCINE REFLECTIONS IN TV NEWS: COVID-19 AND MEDIA DEMOCRACY 
 
Abstract 
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The vaccine plan, which was put into action by the states to quickly solve the crisis 
of Covid-19, which is the pandemic of our age, has been put into practice in our 
country since January 2021. In order to encourage citizens to get vaccinated, 
Minister of Health Fahrettin Koca and other political leaders have vaccinated with 
cameras, emphasizing the message that the vaccine is safe and necessary. In the 
next period, citizens were also provided with the opportunity to get vaccinated 
according to different age categories. However, since the vaccine is inherently 
related to bodily integrity, it was not accepted by some masses, and even the 
Covid-19 vaccine was made anti-propaganda by these masses. Vaccines are 
indispensable for medical science and political authorities. In addition to the 
communication and informing functions of mass media, the guidance function 
also plays an important role in vaccination.  Especially with the start of the 2021-
2022 academic year, legally compulsory PCR testing has come to the fore for 
people who have not been vaccinated. This obligation covers people who have 
not been vaccinated, such as school and university students, teachers, university 
staff, movie/theatre/concert audiences, and passengers traveling by public 
transportation intercity. At this point, while discussing public health and ethical 
issues, the media seems to be positioned at a certain point. However, instead of 
shedding light on the issue of anti-vaccination, making intensive propaganda for 
vaccines does not solve the problem. With this research, the discourses of two TV 
news were analyzed and their attitudes on the vaccine and the views they 
reflected to their audience were examined. As a result of the research, the parallel 
discourses of these TV channels, which do not show a consensus on political and 
social issues, draw attention over vaccine news. With this research, it is aimed to 
raise an up-to-date awareness of media democracy and democtatic polyphony in 
traditional media. 
 
Keywords: Media democracy, Covid-19 vaccine, Anti-vax, TV reporting. 
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GORDON ALLPORT VE LEO POSTMAN’IN “FISILTI GAZETESİ” PERSPEKTİFİNDEN 
RASYONEL OLMAYAN BİLGİ AKIŞININ COVİD-19 AŞI KARŞITLIĞINA ETKİSİ 

 
Mustafa C. Sadakaoğlu 

Doç. Dr., İletişim Fakültesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye 
Özgür Emek Korkmaz 

Medya Kültür ve Kent Çalışmaları Doktora Öğrencisi, Mersin Üniversitesi, Türkiye 
 
 
Özet 
 
Dünyaya Çin’in Wuhan kentinden yayıldığı düşünülen ve ülkemizde de hastalık 
kaynaklı ilk vakaya 11 Mart 2020 tarihinde rastlanan koronavirüs salgını; genç, yaşlı 
fark etmeksizin dünyanın tamamında etkili olmaya devam etmektedir. Süreç 
içerisinde virüsün ortaya çıkışıyla başlayan dedikodular hastalığın yayılma hızı 
kadar artmakta ve salgına yönelik geliştirilen aşı uygulamalarını da kapsayacak 
şekilde yayılmaya devam etmektedir. Sözgelimi hastalığın ortaya çıkış nedeni 
Wuhan kentindeki bir balık pazarından kaynaklandığı ifade edilse de, virüsün 
laboratuvar ortamında üretildiği ya da yarasaların neden olduğu şeklinde farklı 
kabuller oluşmuştur. Salgının dünyaya yayılmasını takip eden süreçte, tıp alanında 
hastalığa karşı tedaviler aranmaya; hastalığın öldürücü ve/veya vücutta hasar 
bırakan etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla aşı geliştirme çabaları başlamıştır. 
Bu doğrultuda üretilen Sinovac, BioNTech, Moderna ve Astrazeneca gibi 
koronavirüs aşıları dünyanın birçok ülkesinde kullanılmaya başlanmış; yapılan 
incelemelerde aşıların hastalığın etkisini kırdığı ve ölüm oranlarını ciddi oranda 
azalttığına yönelik veriler paylaşılmıştır. Ancak virüsün ortaya çıkışıyla başlayan ve 
yayılma sürecinde artan “dedikodu ve fısıltılar” dijital kitle iletişim araçları 
sayesinde aşı uygulamalarına yönelik tereddütler yaratacak şekilde küresel 
düzlemde etkili olmaktadır. Aşı yaptıran kimselerin izleneceği ya da çok daha 
tehlikeli sağlık sorunları yaşayacağına yönelik dijital dedikodular nedeniyle aşı 
karşıtlığı yükselmekte ve aşı yaptırma oranları istenen düzeyde 
gerçekleşememektedir. Buradan hareketle çalışma, Gordon Allport ve Leo 
Postman’ın “Söylenti veya Fısıltı Gazetesinin Temel Psikolojisi” tezlerinden 
beslenmekte ve pandemi sürecinde meydana gelen önemli sıçrama noktaları 
üzerinden aşı karşıtlığının nedenlerini serbest ve güvenilir bilgi akışı bağlamında 
açıklamaya çalışmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Aşı Karşıtlığı, Dedikodu ve Fısıltı Gazetesi. 
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COVID-19 SALGINININ GÖÇMENLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
 

Saime Uyar 
Dr., Görsel Sanatlar Öğretmeni, Kahramanmaraş, Türkiye 

 
Özet 
 
Bu çalışma, 2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ilk kez ortaya çıkan ve kısa 
sürede tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgınının günümüz önemli sorunlarından biri 
olan göçmen krizi üzerindeki olumsuz etkilerini ele almaktadır.  
Covid-19 salgını, tüm dünyayı birçok açıdan olumsuz etkileyen ve etkileri 
günümüzde hala devam etmekte olan küresel bir kriz haline gelmiştir. Ancak 
yüzyıllar boyunca her dönem, doğal ve yapay affetlerde mülteci, sığınmacı, 
göçmen gibi bazı dezavantajlı topluluklar çok daha fazla olumsuz etkilenmişlerdir. 
Günümüzde de mevcut örneklerini görmek mümkündür. 
Son yıllarda Orta Doğu coğrafyasında yaşanmakta olan savaş, iç çatışma, baskı, 
zulüm gibi sebeplerden  topraklarını terk etmek zorunda kalan milyonlarca insanın 
kitlesel halinde göç etmeleri, dünya ulusları için büyük tehdit olarak 
karşılanmaktadır. Göçmenlerin karşılaştıkları birtakım zorluklara ilaveten, 
tamamen savunmasız oldukları Covid-19 salgını, hayatlarını daha da zorlaştırıcı 
duruma sürüklemiştir. 
Sistematik eşitsizliğin görsel belgelerle olabildiğince somut biçimde ifade edildiği 
bu çalışma, Covid-19 gibi küresel salgınların, dünya genelindeki tüm göçmen 
topluluklar (mülteci, göçmen, sığınmacı, belgesiz göçmen) üzerinde yarattığı 
etkilere birtakım somut görsel belgelerle dikkat çekmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Göç, göçmen topluluklar, salgın, kriz. 
 

THE EFFECTS OF THE PANDEMIC OF COVID-19 ON MIGRANTS 
 
Abstract 
 
This study addresses the negative effects of the pandemic of Covid-19, which first 
appeared in Wuhan, China in December 2019 and spread all over the world in a 
short time, on the refugee crisis that one of the important problems of today.  
The pandemic of Covid-19 has become a global crisis that negatively affects the 
whole world in many ways and its effects are still ongoing today. However, over 
the centuries, some disadvantaged communities such as refugees, asylum 
seekers, and migrants have been affected much more negatively by natural and 
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artificial disasters. Today, it is possible to see the existing examples of this 
situation. 
The mass migration of millions of people who have had to leave their lands for 
reasons such as war, civil conflict, oppression, and persecution in the Middle East 
in recent years is a great threat to the nations of the world. In addition to some 
difficulties faced by refugees, the pandemic of Covid-19, which they are 
completely vulnerable to, has led to a situation that makes their lives even more 
difficult. 
This study, in which systematic inequality is expressed as concretely as possible 
with visual documents, draws attention to the effects of global pandemics such as 
Covid-19 on all refugee communities around the world (refugees, immigrants, 
asylum seekers, undocumented immigrants) with some concrete visual 
documents. 
 
Keywords: Covid-19, migration, refugee, societies, pandemic, crisis 
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LİSEDE ÖĞRENİM GÖREN 14-18 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÖĞRENCİLERDE KORONA 
VİRÜS FOBİSİNİN SINAV KAYGISINA ETKİSİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ 

 
Yasemin Özsoylar 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü, Türkiye 
 

 
Özet 
 
Bu çalışmanın amacı, İstanbul ilinde lisede öğrenim gören ergen bireylerin 
yaşadıkları koronavirüs fobisinin sınav kaygısına olan etkisinin araştırılmasıdır. 
Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılarak ilişkisel ve betimsel tarama modeli 
ile tasarlanmıştır. Çalışma grubu lisede öğrenim gören 14-18 yaş aralığındaki 387 
gönüllü katılımcıdan oluşturulmuştur. Verilerin toplanma süreci Pandemi koşulları 
sebebiyle online form oluşturularak öğretmen ve ebeveyn aracılığıyla mesaj ve 
email yolu ile gönderilmiştir. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından 
oluşturulan “Demografik Bilgi Formu” uygulanırken sınav kaygısı ve fobi düzeyini 
ölçmek için “Korona Virüs 19 Fobisi Ölçeği”,  “Friedben Sınav Kaygısı Ölçeği” 
kullanılmış, SPSS 22.0 programına aktarılarak parametrik istatistik analizi 
yapılmıştır. Yapılan çalışmanın sonucunda kız çocuklarının yaşadığı Koronavirüs 
fobisinin erkek çocuklarına göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca lisede 
öğrenim gören ergenlik dönemindeki genç bireylerde Koronavirüs fobisi arttıkça 
sınav kaygısı düzeyinin de arttığı sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ergenlik Dönemi, Kaygı, Sınav Kaygısı, Koronavirüs. 
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COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİN ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ EĞİTİMİNE ETKİLERİ 
 

İlayda Gürsoy Kızılaslan 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkiye 

Şirin Çetin 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye 

Serdar Arcagök 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkiye 
 
Özet 
 
Tüm dünyayı saran ve dünya çapında pandemi olarak nitelendirilen Covid-19 virüs 
salgını görülen ülkelerde ölümlere neden olmaktadır.  Bununla birlikte tüm 
insanlığı önemli ölçüde tehdit etmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
tüm alanlarda ciddi önlemler alınmaktadır. Önlemlerin başında okulların 
kapatılması gelmektedir. Okulların kapatılması beraberinde pek çok olumsuz etkiyi 
beraberinde getirmiştir. Okuluna devam edemeyen okul öncesi dönem 
çocuklarının gelişim düzeyleri etkilenmekte, akranları ile birlikte geçireceği zaman 
azalmakta, oyun oynama saatleri düşmektedir. Bu araştırmada Covid-19 pandemi 
sürecinin okul öncesi dönem çocukları üzerindeki etkileri belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırma nitel bir araştırma yöntemlerinden olgu bilim yöntemi 
kullanılmıştır.  Araştırmanın katılımcılarını 2019-2020 öğretim yılında Çanakkale il 
merkezinde çocuğu okul öncesi eğitim kurumunda okul öncesi öğretmeni olarak 
görev yapan 20 okul öncesi öğretmeni oluşmaktadır. Veriler nitel araştırma 
tekniklerinden açık uçlu sorulardan oluşan ve yönlendirici olmayan arı 
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizi iki veri 
kodlayıcısı tarafından analiz edilecektir. Veri analizinden elde edilen bulgular kod 
ve temalara dönüştürülecektir.  Veri analizinden elde edilen sonuçlar Nvivo nitel 
veri analiz programı ile görselleştirilecektir. Araştırma konusuna yönelik veri 
analizleri devam etmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Covid-19, erken çocukluk dönemi, eğitim.  
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COVID-19 PANDEMİSİNİN ARKEOLOJİK ALANLARA ETKİSİ: AİZANOİ ANTİK KENTİ 
ÖRNEĞİ 

 
Sinan Özcan 

Arkeoloji Eğitmeni, Anturia Arkeoloji ve Sosyal Çevre Etiği Okulu, Türkiye 
Semagül Yalçın 

Fatih Yılmaz 
Uzm. Arkeolog-Restoratör, FYK Yapı Restorasyon Firması- Firma Sahibi, Türkiye 

 
 
Özet 
 
Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde 2019 yılının sonlarında ortaya çıkan COVID-
19, hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılmıştır. Bu durum, corona virüslerinin sebep 
olduğu ilk pandemi olarak kayıtlara geçmiştir. Türkiye’de ise 11 Mart 2020 tarihinde 
ilk pozitif vakanın belirlenmesiyle başlayan salgın, etkisini günden güne arttırarak 
devam etmektedir. Bu virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte birçok ülkede ve 
Türkiye’de COVID-19 ile ilgili çalışmalar yapılmaya ve tedbirler uygulanmaya 
başlanmıştır.  
İlk tedbirlerin alınarak günümüze kadar devam ettiği bu süreçte, en temel 
özelliklerinden biri insanları bir araya getirmek olan kültür, sanat ve turizm alanı ise 
halen çok zor bir dönemden geçmektedir. 2020 ve 2021 yılında Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün himayesinde 
gerçekleştirilen kazı, araştırma ve laboratuvar çalışmalarında ise birçok tedbir ve 
kısıtlama uygulanmıştır. Bu bağlamda Aizanoi Antik Kentinde, 2011 yılında Bakanlar 
Kurulu’nun 02.05.2011 tarihli ve 2011/1815 sayılı kararı ile Pamukkale Üniversitesi 
adına Prof. Dr. Elif Özer tarafından yürütülmüştür. 2020 kazı sezonunda 
gerçekleştirilen kazı, araştırma ve laboratuvar çalışmaları da bu süreçte küçük bir 
ekiple gerekli tedbirlere uyularak gerçekleştirilmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: Kültür, Turizm, Arkeoloji, Kazı, Aizanoi, Antik Kent, Covid-19. 
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SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 KORKULARI VE AŞIYA İLİŞKİN 
GÖRÜŞLERİ 

 
Zümrüt Bilgin 

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Anabilim Dalı/İstanbul, 
Türkiye 

K. Burcu T. Çalık 
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık 

Politikaları ABD/İstanbul 
 
Özet 
 
Arka Plan: İlk kez Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan (31 Aralık 2019)  viral 
zatürreye yol açan, yeni tip koronavirüs COVID-19 olarak tanımlamıştır. Yeni tip 
koronavirüsün başlangıçta koruyucu bir aşısının ya da antiviral bir ilacının 
olmaması, enfeksiyonun birçok ülkeye hızlı yayılmasına neden olarak COVID-19 
pandemisine yol açmıştır. COVID-19 pandemisi ise bir çok ülkede çok sayıda insanın 
hastalanmasına ve ölümüne neden olmuştur.  Bu durum insanların fiziksel sağlığını 
ve psiko-sosyal sağlığını negatif yönde ciddi şekilde etkilemiştir. COVID-19 
pandemisinin ağır hastalık yapıcı ve ölümcül etkisi bir çok kişide korkuya neden 
olmuş, kişilerin aşılanmaya ilişkin görüşleri etkilemiştir. 
Amaç: Bu çalışmada, sağlık bilimleri öğrencilerinin covıd-19 korkuları ve aşıya  
ilişkin  görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tasarımda olan bu araştırma bir devlet 
üniversitesinin beslenme ve diyetetik bölümünde, ebelik bölümünde 28.06.2021-
31.08.2021 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırma verileri Google form ortamında 
çevrim içi oluşturulan “Öğrenci Tanılama Formu” ve “Koronavirüs (Covid-19) 
Korkusu Ölçeği” ile toplanmış ve çalışmaya gönüllü katılan 484 öğrencinin verileri 
analiz edilmiştir.  
Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %97,5’si 18-25 yaş aralığında, %97,9’u kız 
öğrenci, %66,1’i pandemi sürecinde büyük şehirde, %84,5’i ise çekirdek ailede 
yaşamaktadır.  Öğrencilerin %93,6’sı aileden birine virüs bulaşmasından 
korktuğunu, %15,1’i kendine virüs bulaşmasından çok korktuğunu,  %73,3’ü kendine 
virüs bulaşması durumunda hastaneye yatılmaktan korktuğunu, %7’i aileden birini 
virüs nedeniyle kaybetmekten korktuğunu ve COVID-19  korkusunda medyanın 
(yazılı ve görsel basının) rolü olduğunu belirtmiştir. 
Öğrencilerin %74,6’sı COVID-19 aşısı olduğunu, %59,5’i COVID-19 aşısı sonrası virüsle 
enfekte olmaktan korktuğunu, %65,9’u COVID-19 aşısının pandemiyi bitereceğine 
inandığı belirlenmiştir. 
Beslenme ve  diyetetik bölümü öğrencilerinin  COVID-19 pandemisinin aşırı kaygıya 
oluşturması (p=0,000), COVID-19 aşısı sonrası virüsle enfekte olmaktan korkma  
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(p=0,000) ile  koronavirüs (COVID-19) korkusu ölçeği toplam puanı arasında 
istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,05).  
Ebelik bölümü öğrencilerinin COVID-19 pandemisi korkusunun aşırı kaygıya neden 
olma durumu (p=0,000), COVID-19 aşısı sonrası virüsle enfekte olmaktan korkma  
(p=0,000) koronavirüs (COVID-19) korkusu ölçeği toplam puanı arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05).   
Aşı olan öğrencilerin COVID-19 aşısı sonrası virüsle enfekte olmaktan korkması 
(p=0,000) ile koronavirüs (COVID-19) korkusu ölçeği toplam puan ortalaması 
arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,05).   
Aşı olmayan öğrencilerin COVID-19 aşısı sonrası virüsle enfekte olmaktan korkması 
(p=0,000), Covid 19 aşısının koruyuculuğuna inanması (p=0,045)  ile koronavirüs 
(COVID-19) korkusu ölçeği toplam puan ortalaması arasında istatistiksel olarak 
anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,05).   
Sonuç: Üniversite öğrencilerinin aşılanın koruyuculuğuna inanmalarına rağmen aşı 
sonrası virüsle tekrar enfekte olma korkularının yüksek olduğu belirlenmiştir. 
Korku puanları aşılanma oranını etkilemiştir. Sağlık bilimleri öğrencilerinin mesleki 
sorumlulukları gereği korkuları ve kaygıları dikkate alınmalı, azaltmaya yönelik 
girişimler planlanmalı, danışmanlık verilmelidir. Ayrıca öğrencilerin COVID-19 
pandemisine yönelik korkularının derinlemesine incelenebileceği nitel 
araştırmaların yapılması önerilir. 
 
Anahtar kelimeler: Öğrenci, COVID-19, COVID-19 korkusu, COVID-19 aşısı. 
 

HEALTH SCIENCES STUDENTS' VIEWS ON COVID-19 FEARS AND VACCINE 
 
Abstract 
 
Background: A new type of coronavirus causing viral pneumonia, which first 
appeared in Wuhan, China (31 December 2019), was identified as COVID-19. The 
initial lack of a protective vaccine or antiviral drug for the new type of coronavirus 
caused the infection to spread rapidly to many countries, leading to the COVID-19 
pandemic. The COVID-19 pandemic has caused many people to become ill and die 
in many countries. This has seriously affected people's physical health and psycho-
social health negatively. The severe disease-causing and deadly effect of the 
COVID-19 pandemic have caused fear in many people and has affected people's 
views on vaccination. 
Objective: This study, it was aimed to determine the health sciences students' 
fears of covid-19 and their views on the vaccine. 
Objective: In this study, it was aimed to determine the health sciences students' 
fears of covid-19 and their views on the vaccine. 
Materials and Methods: This descriptive study was conducted in the nutrition and 
dietetics department and midwifery department of a state university between 
28.06.2021 and 31.08.2021. The research data were collected with the "Student 
Diagnosis Form" and the "Coronavirus (Covid-19) Fear Scale" created online in the 
Google form environment, and the data of 484 students who voluntarily 
participated in the study were analyzed. 
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Results: 97.5% of the students participating in the study are between the ages of 
18-25, 97.9% are female students, 66.1% are living in a big city during the pandemic, 
and 84.5% are living in a nuclear family. 93.6% of the students were afraid of 
getting a virus from a family member, 15.1% were very afraid of getting a virus, 
73.3% were afraid of being hospitalized if they were infected, 7% were afraid of 
losing a family member due to the virus and He stated that the media (written and 
visual media) played a role in the fear of COVID-19. 
It was determined that 74.6% of the students were vaccinated against COVID-19, 
59.5% were afraid of being infected with the virus after the COVID-19 vaccine, and 
65.9% believed that the COVID-19 vaccine would end the pandemic. 
A statistically significant correlation was found between the COVID-19 pandemic 
causing extreme anxiety among nutrition and dietetics students (p=0.000), the 
fear of being infected with the virus after the COVID-19 vaccine (p=0.000) and the 
total score of the fear of coronavirus (COVID-19) scale  p<0.05). 
A statistically significant difference was found between the midwifery students' 
fear of the COVID-19 pandemic causing extreme anxiety (p=0.000), the fear of 
being infected with the virus after the COVID-19 vaccine (p=0.000) and the total 
score of the coronavirus (COVID-19) fear scale (p<0.05). 
A statistically significant relationship was found between the vaccinated students' 
fear of being infected with the virus after the COVID-19 vaccine (p=0.000) and the 
total score of the fear of coronavirus (COVID-19) scale (p<0.05). 
A statistically significant correlation was found between the unvaccinated 
students' fear of being infected with the virus after the COVID-19 vaccine 
(p=0.000), their belief in the protection of the Covid 19 vaccine (p=0.045) and the 
total score average of the fear of coronavirus (COVID-19) scale (p<0.05). 
Conclusion: Although university students believe in the protection of the vaccine, 
it has been determined that their fear of being reinfected with the virus after 
vaccination is high. Fear scores affected the rate of vaccination. Fears and 
concerns of health sciences students should be taken into account due to their 
professional responsibilities, attempts to reduce them should be planned, and 
counseling should be provided. It is also recommended to conduct qualitative 
studies in which students' fears about the COVID-19 pandemic can be examined in 
depth. 
 
Keywords: Student, COVID-19, fear of COVID-19, COVID-19 vaccine. 
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EBEVEYNLERE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE SUNULAN İLK OKUMA 
YAZMAYA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN EBEVEYNLERİN EĞİTİME İLİŞKİN 

DÜŞÜNCELERİNE ETKİSİ 
 

Dr. Süleyman DOĞRU 
 

 
Özet 
 
İlk okuma yazma çocukların eğitiminde önemli bir yer almaktadır. Ancak 2019-20 
yıllarından itibaren hayatımızın her alanında etkili olan Covid-19 eğitimi de ciddi 
ölçüde etkilemiştir. Bu nedenle dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde 
(Türkiye)de yaşayan çocuklar bu durumdan olumsuz yönde etkilenmişlerdir. Bu 
durum özellikle ilköğretime yeni başlayacak çocukları daha fazla etkilemiş, bazı 
ebeveynler çocuklarının okula başlamasını ötelemek zorunda kalmışlardır. Ancak 
pandemi sürecinin uzaması velilerin eğitim sürecine daha aktif katılmalarını 
zorunlu hale getirmiştir.  Bu çalışmanın amacı; ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin 
ilkokuma yazma öğretiminde ebeveynlerine sunulan online eğitimin çocukların ilk 
okuma yazma becerilerini öğrenmelerine sağladığı katkıya yönelik olarak ebeveyn 
düşüncelerini değerlendirmektir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum 
çalışması yöntemine göre tasarlanmıştır. Çalışmaya Türkiye’nin farklı bölgelerinde 
yaşayan aileler arasından, amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt örnekleme 
yöntemiyle belirlenen 52 ebeveyn dahil edilmiştir.Veri toplamak amacıyla yarı-
yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma iki aşamada 
gerçekleştirilmiştir.İlkaşamada, çocukların ilk okuma yazma eğitimiile ilgili 
ebeveynlerle görüşülmüş, ardından 6 hafta boyunca ailelere okuma ve yazma 
eğitimi online ortamda sunulmuştur.Çalışmanın ikinci aşamasında, aynı 
ebeveynlerle çocukları birinci sınıfın ikinci dönemindeyken (ilk görüşmeden 11 ay 
sonra) tekrar görüşmeler yapılmıştır. Ses kayıtları çözümlenerek veriler içerik 
analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, konuyla ilgili olumlu 
düşünceler geliştirmişlerdir.Ebeveynlerin, genel olarak, ilk okuma yazma 
çalışmalarının önemli olduğunu belirttikleri, bu çalışmaların birinci sınıftaki okuma 
yazma öğrenimi sürecini hızlandırarak uzaktan eğitimi desteklediğini ve 
kolaylaştırdığını algıladıkları tespit edilmiştir. Bulgular doğrultusunda, ebeveynlere 
ve öğretmenlere öneriler verilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler:  
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COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE YABANCI DİL EĞİTİMİ 
 

Mustafa Sarper ALAP 
Dr., Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye 

 
Özet 
 
Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve başta Çin olmak üzere dünyanın birçok 
ülkesinde etkisini gösteren Covid-19 pandemi dönemi Türkiye’de 2020 yılının Mart 
ayında etkisini göstermeye başlamıştır. Covid-19 pandemi döneminde tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de eğitime uzun bir süre ara verilmiştir. Bu 
dönemde okullar ve üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmiştir. Uzaktan eğitimin 
başlamasıyla birlikte devlet okullarında başta İngilizce olmak üzere Arapça, 
Almanca ve Fransızca dersleri uzaktan eğitim vasıtası ile öğretilmiştir. Bunun 
yanında devlet ve vakıf üniversitelerinde de birçok yabancı dil dersi uzaktan eğitim 
vasıtası ile yapılmıştır. Okullar ve üniversitelerin yanında çeşitli özel eğitim 
kurumları da yabancı dil derslerini uzaktan eğitim vasıtası ile öğretmişlerdir.  
Uzaktan verilen eğitimlerde öğrencilerin ilgisini en çok çeken yabancı dil Korece 
olmuştur, ayrıca Japonca, Çince ve Arapça dilleri de öğrencilerin tercih ettikleri 
yabancı diller arasındadır. Covid-19 pandemi döneminde özel dil eğitim kurumları 
Türkiye’de ilk defa İbranice ve Ermenice derslerini de uzaktan eğitim vasıtası ile 
vermişlerdir. İbranice ve Ermenice kursları özellikle bu dillerin harfleri ile Türkçe 
eserler yazılmasından dolayı hem araştırmacıların hem de öğrencilerin dikkatini 
çekmektedir. Türkiye’de uzaktan eğitim vasıtasıyla Almanca, Portekizce, Japonca, 
Korece, Farsça, Urduca, Osmanlı Türkçesi, Fransızca, Kazakça, Hintçe, İtalyanca, 
Rusça, Çince dersleri yüz yüze eğitime nazaran çok sayıda öğrenci ve araştırmacı 
tarafından ilgiyle takip edilmektedir.  
Türkiye’de aşılama oranının yüksek bir orana ulaşması nedeniyle yeni eğitim 
sezonunda eğitim yüz yüze şeklinde başlamıştır. Okullarda bir haftalık eğitim 
boyunca öğrencilerin büyük bir bölümümün Korece diline ilgi duydukları 
gözlemlenmiştir, bunun yanında uzaktan eğitim vasıtasıyla anlatılan derslerin de 
özellikle İngilizce dersi üzerinde de etkisi bulunmaktadır.     
 
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Dil, Eğitim. 

 

FOREIGN LANGUAGE EDUCATION IN TURKEY DURING THE COVID-19 PANDEMIC 
PERIOD 

 
Abstract 
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Covid-19 pandemic period, which emerged in the Wuhan province of China and 
showed its effect in many countries of the world, especially in China, started to 
show its effect in Turkey in March 2020. During the Covid-19 pandemic period, 
education was suspended for a long time in Turkey as well as in the whole world. 
In this period, distance education was started in schools and universities. With the 
beginning of distance education, especially English, Arabic, German and French 
lessons were taught through distance education in public schools. In addition, 
many foreign language courses in state and foundation universities were taught 
through distance education. In addition to schools and universities, various 
private education institutions also taught foreign language courses through 
distance education. 
The foreign language that most attracted the attention of students in distance 
education was Korean, and Japanese, Chinese and Arabic languages are also 
among the foreign languages preferred by the students. During the Covid-19 
pandemic, private language education institutions gave Hebrew and Armenian 
lessons for the first time in Turkey through distance education. Hebrew and 
Armenian courses attract the attention of both researchers and students, 
especially since Turkish works are written with the letters of these languages. In 
Turkey, German, Portuguese, Japanese, Korean, Persian, Urdu, Ottoman Turkish, 
French, Kazakh, Hindi, Italian, Russian and Chinese courses are followed with 
interest by many students and researchers compared to face-to-face education. 
Since the vaccination rate has reached a high rate in Turkey, the education has 
started face-to-face in the new education season. It has been observed that most 
of the students are interested in the Korean language during the one-week 
education period in schools, besides, the lessons taught through distance 
education also have an impact on the English lesson. 
 
Keywords: Turkey, Language, Education. 
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Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersine İlişkin Metaforik Algılarının 
İncelenmesi 

 
Ayşe KESKİN GEÇER 

Dr., Fen Bilimleri Öğretmeni, Selahaddin Eyyubi Ortaokulu Tatvan/BİTLİS, Türkiye 
 
Özet 
 
Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmenlerinin Fen Bilimleri dersine ilişkin 
algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırma verileri yarı 
yapılandırılmış görüşme formu ile “googledrive” üzerinden toplanmıştır. 
Araştırmaya 40 Fen Bilimleri öğretmeni (31 kadın, 9 erkek) katılmıştır. Araştırma 
fenomenoloji desenine göre yapılandırılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı 
olarak “Fen Bilimleri dersi …………… gibidir. Çünkü ……………” şeklinde bir 
metafor formu kullanılmıştır. Katılımcılar Fen Bilimleri dersi ile ilgili toplam 14 çeşit 
metafor oluşturmuştur. Araştırmada Fen Bilimleri öğretmenlerinin “hayat”, 
“yaşam” ve “doğa” metaforlarını sıklıkla oluşturdukları gözlenmiştir. Katılımcılar 
tarafından oluşturulan metaforlar, metaforların gerekçeleri ile birlikte incelenmiş 
ve dört kategori altında toplanmıştır. Sonuç olarak Fen Bilimleri öğretmenlerinin 
Fen Bilimleri dersine karşı oluşturdukları metaforlar ve ilişkilendirildikleri 
kategoriler incelendiğinde genel olarak katılımcıların Fen Bilimleri dersi ile ilgili 
olumlu algıya sahip oldukları gözlenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Metaforik Algılar, Öğretmen, Fen Bilimleri dersi. 
 
 
Abstract 
 
The purpose of this study is to reveal of perceptions academicians in science 
education towards science course, through metaphors. The research data was 
implemented through the online metaphor form. 40 (31 female, 9 male) science 
teachers participated in the research. The research is structured according to 
phenomenology. A metaphoric data collection tool was used in the research; it 
was in the form of “Science course is like …… Because it is ……”. Participants 
have created 14 types of metaphors about science course. It has been observed 
that the most frequently metaphors used by the academicians in science 
education were “life”, “living” and “nature”. Metaphors have been analyzed 
considering the reasoning behind them and they were clustered under four 
categories. As a result, the metaphors and related categories created by science 
teachers in science education revealed that participants have usually a positive 
perception about the science course. 
 
Keywords: Metaphorical Perceptions, Teacher, Science course. 
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COVID-19 SÜRECİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM: AVRUPA YÜKSEKnÖĞRETİM ALANI 
BİLEŞENLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 
Elif Hatun Kılıçbeyli 

Doç. Dr., SBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü,  Adana Alparslan Türkeş Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi, Türkiye 

 
Özet 
 
11 Mart 2020 günü Dünya Sağlık Örgütü, ‘yeni keşfedilen bir koronavirüsün neden 
olduğu bulaşıcı bir hastalık’ tanımıyla koronavirüs hastalığını (COVID-19) dünya 
pandemisi olarak ilan etti.  Dünya kamuoyuyla paylaşılan bu bilgi sonrası ulusal ve 
uluslararası sağlığı koruma tedbirleri hızla yürürlüğe girdi. Pandemi dönemi, 
beraberinde dünya siyasetine dair birçok kavramın da tartışılmasına, 
eleştirilmesine ve varlıkların nedenselliği üzerinden sorgulanmasına neden oldu. 
Bu çalışmalarda sağlık ana öge olarak yer alırken, ‘eğitim/öğretim’ alanı da 
tartışmaların odağındaydı. Bu makale, dünyada COVID-19 pandemisi sürecinde 
yüksek öğretim alanındaki dijital değişimlere odaklanarak, yüksek öğretim alanının 
bileşenleri üzerinden eleştirel analiz yaparak, dijital dönüşümün yüksek öğretim 
alanındaki yapısal formuyla öğrenen ve öğreten ilişkisi üzerinden zorunlu olarak 
dijitalleşmesinin kalıcı ve geçici etkilerini, kurumsal dönüşüm süreçlerini, dijital 
yetkinliklerin türleriyle tartışmayı amaçlamaktadır. Türkiye Avrupa Birliği üyelik 
sürecinde Avrupa Yükseköğretim Alanı'nı (AYA) oluşturmak üzere başlatılan 
Bologna Süreci'ne 2001'de üye olarak Bologna Süreci'ne tam üyeliği olan 49 ülkeye 
dahildir. Bu çalışma AYA bileşenlerinin Mart 2020 – Eylül 2021 arası pandemi 
sürecindeki dijital dönüşümün dijital teknoloji ve çözümleriyle küresel bir krizle 
başa çıkmak ve 2030 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için 
gereken iletişim, işbirliği ve bilgi birikiminin etkilerini kapsayan bir araştırmadır. 
AYA bileşenlerine ait bilgilerin OECD, EU-Doc ve diğer uluslararası kurumsal 
kaynakçalardan edinilmek suretiyle ülkelerarası karşılaştırmalı analizi 
amaçlamaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: COVID-19, pandemi, Avrupa Birliği, eğitim, ekonomi. 
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COVID-19 VE EĞİTİM: DİJİTAL ÖĞRETİMSEL ARAÇLAR-ÖNERİLER 
 

Kani Ülger 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye 

 
Özet 
 
Covid-19 pandemi sürecinde eğitim faaliyetleri uygulanan “uzaktan eğitim” 
(Distance Education) öğrenme”nin pasif değil, aktif bir etkinlik olarak yapılması 
gerektiği daha dikkat çeken bir biçimde ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, uzaktan 
eğitimin nasıl olması gerektiği üzerine görüşler öne sürülmüş ve öğretim araçları 
sorgulanmaya başlanmıştır. Öğretimle ilgili çevrimiçi (online) öğretim araçların 
geliştirilmesi gerekliliği de böylece ortaya konulmuş, öğrencilere etkileşim sunmak 
üzere tasarlanmış araçların kullanılması önemli bir seçenek olarak öne çıkmıştır. Bu 
durumda dijital çevrimiçi araçlar bakımından bazı iyileştirme ve geliştirmeler 
yapılmasının zorunluluğu kendini hissettirmiştir. Dolayısıyla, dijital uzaktan öğretim 
araçlarının geliştirilmesinde dikkat edilecek özellikler ile ilgili alan yazına dayalı 
olarak önerilere ihtiyaç olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, Covid-19 
pandemi döneminde zorunlu uygulanan sosyal izolasyondan dolayı, bir seçenek 
olarak ortaya çıkan uzaktan eğitimde kullanılan dijital öğretim araçlarının 
geliştirilmesi için, alan yazına dayalı görüşlerden yararlanarak öneriler sunmaktır. 
Buna göre araştırmanın problemi şöyle belirlenmiştir: Covid-19 pandemi 
döneminde uzaktan eğitim modelinde kullanılan dijital öğretim araçlarının 
geliştirilmesinde hangi öneriler olabilir? Bu araştırma, cevap aranan problem 
doğrultusunda ilgili alan yazındaki dokümanların incelenmesine dayalı olarak 
“doküman analiz” yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bu yolla elde edilen veriler 
analiz edilerek yorumlanmıştır. 
Öğretim araçları öğrenmeyi sağladığı için eğitime katkı veren materyallerdir. 
Dolayısıyla bu araçların çevrimiçi öğretim ortamlarına dönüşümü ve geliştirilmesi 
çok önemlidir. Çevrimiçi öğretim ortamlarında öğrenim pasif öğrenmeden daha 
çok aktif öğrenmeye odaklı olduğu için, öğretim araçlarında “etkileşim” unsuru 
çok önemli bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. İlgili alanda yapılan 
araştırmalar, eğitimde çevrimiçi dijital araçların geliştirilmesinin önemini 
vurgulamaktadır. Buna göre, öğretim araçlarının gelişiminde ilgili materyallerin 
olabildiğince etkili olabilmesi için; somut-soyut/görsel-sözel bilgiler arasında 
“denge”yi gözetmesi ve “günlük yaşam”la bağ kurması öne çıkan temel özellikler 
olarak ortaya konulmuş, öğrencilerin önceden kazanılmış bilgilerin işin içinde 
olduğu keşfe dayalı öğretim araçlarının yararı vurgulanmıştır.  
Dünyada birçok ülke, iyi eğitilmiş insanların beyin gücünün farkındadır. Bu 
bağlamda, günümüzde başarılı bir öğrencinin sahip olması gerekli olan özelliklerin 
başında; bilgisayar teknolojilerini kullanarak, veri toplayıp kullanarak çalışma 
yapabilmesi değerlendirilmektedir. Diğer yandan, günümüz dünyasında eğitim 
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sistemi, öğrencinin öğretmene daha az bağımlı olarak kendi kendine öğrenme ve 
keşfetme duygusunu destekleyen bir yöne doğru da evirilmektedir. Bu nedenle, 
Covid-19 pandemi döneminde uygulanan dijital uzaktan eğitim, öğrencilerin kendi 
kendilerine öğrenmeleri ve bilgisayar teknolojilerini kullanmaları açısından önemli 
bir deneyim fırsatı sunmuştur. Bununla birlikte pandemi dönemi eğitiminde 
işlevsel çevrimiçi öğretim araçların önemine paralel olarak, geliştirilmesi için de 
önerilere ihtiyaç olduğu gözlemlenmiştir. Buna göre, araştırmanın ulaştığı sonuçlar 
açısından, çevrimiçi öğretim araçların geliştirilmesi için altta sıralanan önerilerde 
bulunulmuştur. 
-Dijital öğretim araçlarının geliştirilmesinde aktif öğrenmeye odaklı “etkileşim” 
özelliğinin olması önerilir. 
-Dijital öğretim araçlarının geliştirilmesinde, somut-soyut/görsel-sözel bilgiler 
arasında “denge”nin gözetilmesi önerilir. 
-Dijital öğretim araçlarının geliştirilmesinde, öğrencinin günlük yaşamıyla bağ 
kurması önerilir. 
-Dijital öğretim araçlarının geliştirilmesinde, öğrencinin önceden kazanılmış bilgileri 
dikkate alınarak, öğrencinin keşfetme duygusuna yönelik planlamalar yapılması 
önerilir. 
 
Anahtar kelimeler: Uzaktan Eğitim, Dijital Öğretimsel Araçlar, Etkileşim. 
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COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE HAVA TAŞIMACILIĞININ STRATEJİK ÖNEMİ 
 

Armağan Macit 
Havacılık MYO/Sivil Hava Ulaştırma İşlt., Ege Üniversitesi, Türkiye 

 
Özet 
 
2019 yılının sonunda Çin’de başlayarak, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs 
hastalığı küresel bir pandemi olarak ilan edilerek, insanlık tarihinde önemli ve 
olumsuz bir etki yaratmıştır. Virüsün hızlı mutasyona uğraması ve ülkelerin sağlık 
imkânlarındaki farklılıklar hastalığın uzun yıllar gündemde kalacağı yönünde bir 
izlenim yaratmaktadır. Pandemi etkisi ile otaya çıkan küresel kriz, ekonomik bir 
krizi beraberinde getirmiş, birçok sektör pandeminin yıkıcı etkisi ile karşı karşıya 
gelmiştir. Bu sektörlerin başında gelenlerden biri kuşkusuz havacılık sektörü 
olmuştur. Koranavirüs tedbirleri kapsamında, sınırların kapanması, uluslararası 
seyahatlerin engellenmesi küresel hava trafiğini durma noktasına getirmiş ve 
büyük bir yıkım yaratmıştır. Bu bağlamda havacılık uzmanları ve akademisyenler, 
pandeminin sektördeki yıkıcı etkisine odaklanarak, havacılık sektörünün kayıpları 
ve toparlanma senaryoları üzerine yoğunlaşmışlardır. Ancak, farklı bir bakış açısı ile 
bakıldığında Covid-19 pandemisi döneminde hava taşımacılığı çok önemli 
faaliyetlerde başrol olmuştur. Pandemi başlangıcında her ülkenin vatandaşlarına 
yönelik yaptığı tahliye uçuşları, test kitlerinin tedarik edilmesi, kontrollü taşımacılık 
faaliyetlerinin yapılması, aşıların dağıtılması gibi konularda hava taşımacılığı 
önemini göstermiştir. Özetle, Covid-19 pandemisinin hava taşımacılığı üzerindeki 
olumsuz etkisinin yanı sıra devlet açısından stratejik önemi yeniden ortaya 
çıkmıştır. Bu sebeple birçok ülke pandeminin havacılık sektöründeki olumsuz 
etkilerini giderecek tedbirler almıştır. Bu çalışmada, pandemi süreci içerisinde 
kronolojik sıralamaya göre, hava taşımacılığının devletler tarafından ne şekilde 
kullanıldığı, devletlere sağladığı stratejik destek ve bu doğrultuda sektöre verilen 
desteklerin araştırılması amaçlanmıştır. Türkiye başta olmak üzere, Dünya’nın 
farklı bölgelerinden seçilen örneklerle hava taşımacılığının Covid-19 pandemisi 
dönemindeki stratejik önemi ortaya çıkarılacaktır. 21 yüzyılda büyük teknolojik 
gelişmelerle, ulaştırma modları arasında büyük ilerleme gösteren hava taşımacılığı, 
Covid-19 pandemisi ile bundan sonra yaşanabilecek pandemilere, biyolojik savaş ve 
tehditlere hazır bulanacak şekilde gelişecektir. İnsansız hava araçlarının taşımacılık 
faaliyetlerinde kullanılmasının yaygınlaşacağı ve bu durumun hazır bulunurluk 
açısından katkı sağlayacağı kabul edilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Hava Taşımacılığı, Covid-19, Stratejik Destek. 

 

 



-International Fenerbahçe Conference on Covid-19 Studies in Social Sciences- 

-FBU European Studies Application and Research Center & İKSAD- Abstract 

Book- 

 

 

 

 

COVID-19 PANDEMİSİNİN KARGO LOJİSTİĞİ SÜREÇLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE NİTEL 
BİR ARAŞTIRMA 

 
Nazlıcan Dindarik 

Öğretim Görevlisi, Bartın Üniversitesi, Türkiye 
 
Özet 
 
Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere lojistik sektöründe her geçen 
gün artan bir rekabet ortamı söz konusudur. Teknolojik gelişmelerin etkisiyle 
müşteriler, istedikleri anda, istedikleri koşulda ve aradıkları kalitede ürün ve 
hizmete ulaşma gayesi içindedir. Bu doğrultuda, talebe istenildiği şekilde yanıt 
verebilmek adına, kargo hizmeti veren firmaların, lojistik süreçlerini etkili, verimli 
ve etkin bir şekilde yönetmeleri beklenmektedir.  
Covid 19 pandemisi ile birlikte kargo lojistiği süreçlerinin daha etkili yönetilmesinin 
gerekliliği ve bu durumun rekabetin belirleyicileri arasında olduğu konusu 
gündeme gelmektedir. Bu süreç itibariyle kargo firmalarında yaşanan yoğunluklar, 
siparişlerin olağan süreçten farklı olarak artış göstermesi, personelin dağıtım 
aşamasında yaşadığı aksaklıklar ve buna bağlı olarak gecikmelerin ortaya çıkması, 
Covid 19 pandemisi sebebiyle bu denli bir yoğunluğun daha önce hiç yaşanmamış 
olması ve insanların evde kalarak çoğunlukla online siteler vasıtasıyla siparişlerini 
vermesi sonucunda oluşmuştur.  
İlerleyen aşamalarda edinilen izlenimler itibariyle teslimat hızı, müşteri hizmetleri, 
fiyat, iade süreçlerinin yönetimi, deneyim seviyesi, çalışan sayısı, teknoloji 
kullanımı, Ar-Ge yatırımları gibi kıstasların pandemi sürecinde yeniden gözden 
geçirilmesi ve değişen tüketici ihtiyaçlarına daha hızlı dönüt verilmesi ihtiyacı söz 
konusu olmaktadır. Birçok sektörde olduğu gibi gelişen ve değişen teknolojik 
gelişmelerin pandemi ile birlikte hızlanması, beraberinde kargo lojistiği firmalarının 
da bu dönüşüme ayak uydurmasını zorunlu kılmaktadır. 
Çalışmada kargo hizmeti veren firmalar açısından Covid19 pandemisi öncesinde ve 
sonrasında kargo lojistiği firmalarının değişen iş süreçlerinin incelenmesi, olumlu 
ve olumsuz etkilerinin karşılaştırılması amacıyla nitel bir araştırma yapılmıştır. 
Araştırma kapsamında literatür taraması yapılarak kitaplar, dergiler, kargo 
firmalarının internet siteleri incelenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Kargo Lojistiği, Covid19, Pandemi, Lojistik, Teknoloji. 
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COVID-19 KRİZİ’NİN LOJİSTİK ÜZERİNE ETKİSİ: 2008 KÜRESEL KRİZİ İLE BİR 

KARŞILAŞTIRMA 
 

Gizem Ateş 
Araştırma Görevlisi, İİBF, Uluslararası Ticaret ve İşletme Bölümü, İnönü 

Üniversitesi, Türkiye 
Merve Tatar 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve İşletme 
Bölümü, İnönü Üniversitesi, Türkiye 

 
 
Özet 
 
Dünyanın tek bir pazar haline gelmesi, ekonomik risklerin karmaşık bir hal 
almasına ve krizlerin küresel etkilerinin yaşanmasına neden olmuştur. Yaşanan 
krizlerin küresel etkileri özellikle pazarlarda oluşan kısıtlamalar, alınan önlemler 
lojistik alanında olumlu ve olumsuz değişimleri kaçınılmaz kılmıştır. Bu çalışma, 
2008 küresel krizine ve Covid-19 krizine odaklanmıştır. Çalışmanın amacı Covid-19 
krizinin lojistik üzerine etkisi incelemektir ve aynı zamanda 2008 küresel krizinin 
lojistik üzerine olan etkileri ile karşılaştırma yapmaktır. Çalışmada nitel araştırma 
yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Covid-19 krizinin lojistik üzerinde 
daha derin etkileri olduğu görülmüştür. Sürecin devam etmesi nedeniyle Covid-
19’un uzun vadedeki etkilerinin 2008 krizi ile karşılaştırılması önerilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Covid - 19 Krizi, 2008 Küresel Krizi, Lojistik. 
 
 
THE IMPACT OF THE COVID-19 CRISIS ON LOGISTICS: A COMPARISON WITH THE 

2008 GLOBAL CRISIS 
 
Abstract 
 
The fact that the world has become a single market has caused the economic risks 
to become complex and the global effects of the crises to be experienced. The 
global effects of the crises experienced, especially the restrictions in the markets, 
the measures taken made positive and negative changes in the field of logistics 
inevitable. This study focused on the 2008 global crisis and the Covid-19 crisis. The 
aim of the study is to examine the impact of the Covid-19 crisis on logistics and in 
addition to compare the effects of the 2008 global crisis on logistics. The 
qualitative research method was used in the study. According to the results 
obtained, it was seen that the Covid-19 crisis had deeper effects on logistics. Due 
to the continuation of the process, it is recommended to compare the long-term 
effects of Covid-19 with the 2008 crisis. 
 
Keywords: Covid - 19 Crisis, 2008 Global Crisis, Logistics. 
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COVID-19 KAYNAKLI SALGIN İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GELİŞTİRİLMİŞ BAZI 
BLOKZİNCİR ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ 

 
Necip İhsan ARIKAN 

Dr., Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu, Malatya Turgut Özal 
Üniversitesi, Türkiye 

 
Özet 
 
Bu araştırmada; Covid-19 pandemisinin başlamasıyla durma noktasına gelen tıbbi 
donanım tedarik zinciri ve zincirin takibi, sağlık sigortalarının tanzimleri, pandemi 
verilerine güncel şekilde ulaşılması, uluslararası medikal ödeme ve teslimat gibi 
işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış blokzincir tabanlı bazı somut projeler 
incelenmiştir. Yapılan istatistiksel çalışmalar, ekonomik kalkınma ile sağlık 
harcamalarının büyüklüğü arasında anlamlı ilişki olduğunu göstermektedir. Fakat 
COVID-19 kaynaklı sağlık harcamalarının bu bağlamda yapılan çalışmaların veri 
setleri üzerinde şok etkisi yarattığı gözlenmiştir. Gerçekten de salgının, ani 
yayılıma bağlı olarak sağlık sisteminin aşırı yüklenme sebebiyle kısa bir zamanda 
işleyemez hale geldiği ve dijital tehditlerine karşı çokça açık verdiği gözlenmiştir. 
Dolayısıyla COVID-19 kaynaklı yükün sağlık sisteminde aşırı arttığı uyarısında 
bulunan Dünya Sağlık Örgütü; 11.03.2020 tarihinde pandemi ilan etmiştir. BM 
verilerine göre salgının dünya genelinde 8,1 trilyon doların üzerinde maliyeti 
olacağı öngörülmektedir. Salgının ekonomik etkileri bütün ülkelerin sağlık 
sistemlerini derinden sarsarken, küresel tedarik zincirinin sekteye uğradığı 
gözlenmektedir. Ekonomilerin sağlık harcamalarındaki artış tahminleri aşmış 
durumdadır. Araştırmalara göre salgın kaynaklı çalışma saati değişiklikleri ve iş 
gücündeki kayıplarla birlikte, küresel çapta 200 milyonun üzerinde işçi işini 
kaybetmekle karşı karşıyadır. Nisan 2020’de düzenlenen Dünya Ekonomik Forum 
raporlarında, salgın nedeniyle lojistik, tedarik ve ticaret zincirlerinin sekteye 
uğradığı ve blokzincir benzeri teknolojilerin çözüme katkı sağlayacağı belirtilmiştir. 
Aynı raporda COVID-19 aşısının tedariğinde blokzincirin kilit rol üslenebileceğini 
ifade edilmektedir. “Shanzong” projesi Çin kaynaklı Hyperchain’in geliştirdiği 
blokzincir tabanlı COVID-19 bağış portalıdır. Blokzincir teknolojileri üzerine çalışan 
bir başka şirket olan Hacera ise, pandemi verilerinin toplanması ve derlenerek ilgili 
kurumlarla paylaşılmasını amaçlayan çalışmalar yapmaktadır. Şirket bu bağlamda 
yeni bir Blokzincir platformu olan MiPasa’yı geliştirmiştir. Söz konusu platformda; 
John Hopkins Üniversitesi, Dünya Sağlık Örgütü, Çin Milli Sağlık Komisyonu, IBM 
ve Oracle gibi katılımcılar eşliğinde salgın verilerinin blokzincir üzerinden süratli, 
etkili ve en az maliyetle işlenip ağ paydaşlarıyla güvenli şekilde paylaşımını 
hedefleyen bir altyapıdır. Öte yandan İtalya menşeli Federazione, Lavaratori , 
Pubblici ve Italia4 konsorsiyumu ise pandemi ile mücadelede kültürel mirası 
korumak ve yeni dijital değerler üretmek amacıyla “Italian Wonder” isimli 
blokzincir platformu geliştirmişlerdir. Bu portal yerel yönetimler için birer şeffaf 
fon kaynağı niteliğindedir. Blokzincir çalışmaları ile tanınan Amsterdam kökenli 
Bitfurry firması, kendilerine ait donanım gücünü salgınla mücadele çalışmalarına 
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bağışlamıştır. Mart 2020’de bir diğer blokzincir şirketi Algorand, “COVID-19 
Raporu” adlı küresel blokzincir tabanlı anketini hayata geçirdi. Beklendik katılımı 
sağlayamasa da COVID-19 hakkındaki güncel durumu belirlemeyi hedefleyen 
anket, blokzincirin gelişim sürecinde yeni bir çalışma olarak dikkat çekti.  Hollanda 
kökenli Tymlez, Traxion, Compumatika ve Cyberprint gibi birçok teknoloji firması, 
patenti kendilerine ait olan ve salgınla mücadeleyi hedefleyen yazılımlarını 
hükümete, sağlık otoritelerine ve sağlık çalışanlarına hibe ettiklerini bildirmişlerdir.  
 
Anahtar kelimeler: Blokzincir, Pandemi, COVID-19. 
 

A REVIEW OF SOME BLOCKCHAIN STUDIES DEVELOPED TO FIGHT AGAINST 
COVID-19 

 
Abstract 
 
In this study, the medical equipment supply chain, which came to a standstill with 
the onset of the Covid-19 pandemic, and some concrete projects based on 
blockchain designed to be used in transactions such as the follow-up of the chain, 
the arrangement of health insurances, up-to-date access to pandemic data, 
international medical payment and delivery were examined. Statistical studies 
show that there is a significant relationship between economic development and 
the size of health expenditures. However, it has been observed that health 
expenditures caused by COVID-19 have a shock effect on the data sets of studies 
conducted in this context. Indeed, due to the sudden spread of the epidemic, it 
has been observed that the health system has become inoperable in a short time 
due to overload and has been very vulnerable to digital threats. Therefore, the 
World Health Organization, which warns that the burden caused by COVID-19 has 
increased excessively in the health system; It declared a pandemic on 11.03.2020. 
According to UN data, it is predicted that the epidemic will cost more than 8.1 
trillion dollars worldwide. While the economic effects of the epidemic deeply 
shake the health systems of all countries, it is observed that the global supply 
chain is interrupted. The increase in the health expenditures of the economies has 
exceeded the expectations. For example, according to current research, over 200 
million workers globally are facing the loss of their jobs due to epidemic-induced 
changes in working hours and losses in the workforce. In the World Economic 
Forum reports held in April 2020, it was stated that logistics, supply and trade 
chains were disrupted due to the epidemic and technologies such as blockchain 
would contribute to the solution. In the same reports, it is stated that blockchain 
can play a key role in the supply of the COVID-19 vaccine. The “Shanzong” project 
is a blockchain-based COVID-19 donation portal developed by China-based 
Hyperchain. Hacera, another company working on blockchain technologies, 
carries out studies aimed at collecting and compiling pandemic data and sharing it 
with relevant institutions. In this context, the company has developed a new 
Blockchain platform, MiPasa. In the said platform, it is an infrastructure that aims 
to process epidemic data quickly, effectively and at the least cost via blockchain 
and to share it securely with network stakeholders, accompanied by participants 
such as John Hopkins University, World Health Organization, National Health 
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Commission of China, IBM and Oracle. On the other hand, the Italian-origin 
Federazione, Lavaratori, Pubblici and Italia4 consortium have developed a 
blockchain platform called "Italian Wonder" to protect the cultural heritage and 
produce new digital values in the fight against the pandemic. This portal is a 
transparent source of funds for local governments. Amsterdam-based Bitfurry 
company, known for its blockchain work, donated its hardware power to efforts 
to combat the epidemic. In March 2020, another blockchain company, Algorand, 
launched its global blockchain-based survey called the “COVID-19 Report”. 
Although it could not achieve the expected participation, the survey, which aims 
to determine the current situation about COVID-19, attracted attention as a new 
study in the development process of the blockchain. Many technology companies 
of Dutch origin, such as Tymlez, Traxion, Compumatika, and Cyberprint, reported 
that they donated their own patented software aimed at combating the epidemic 
to the government, health authorities and health workers. 
 
Keywords: Blockchain, Pandemic, COVID-19. 
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COV-19 SONRASI DİJİTAL TÜKETİCİ PLATFORMLARI OLARAK e-CRM YAZILIM 
UYGULAMALARI 
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Özet 
 
Covid-19 salgınının başlangıçta insan sağlığı adına oluşturduğu tehdit ve olumsuz 
nitelikteki sonuçlar, salgının küresel boyuta taşınması ile birlikte sosyolojik, 
psikolojik ve ekonomik boyutlarda da risk ve tehdit oluşturmuştur. Covid-19’un 
etki alanın genişlemesi hükümetleri, bireyleri ve ticari işletmeleri pandemi 
sürecinin getirdiği koşullara uygun şekilde hareket etmelerine neden olmuş ve 
birçok alanda yeni düzenleme ve uygulamalar gerçekleşmiştir. 
Covid-19’un meydana getirdiği yeni düzenin doğrudan etkilediği noktalardan biri 
ekonomidir. Üretimlerde yaşanan aksaklıklar ve belirli ya da belirsiz sürelerde 
yaşanan duraklamalar, hizmetlerin etkin bir şekilde sunulamaması ya da 
kısıtlanması, tüketici davranışlarında yaşanan değişiklikler işletmeleri stratejik 
açıdan farklı uygulamalara yöneltmiştir. 
Covid-19 öncesi küreselleşme ve dijitalleşme olgularıyla birlikte dijital tüketici 
kimliği kazanmaya başlayan tüketicilerin, Covid-19 sonrasında dijital yöndeki 
değişim süreci hızlanmış ve tüketiciler dijital tüketici kimliğine ulaşmaktadır. 
Tüketicilerin sahip olduğu dijital kimlik, işletmeleri tüketicilerin bulunduğu dijital 
platformlarda aktif bir hale getirmektedir. Özellikle son dönemlerde pazarlama 
felsefelerinde benimsenen; mevcut müşteriyi elde tutma, ilkesi işletmeleri 
pazarlama yaklaşımlarından olan ilişki yönlü pazarlamaya ve bahsi geçen 
pazarlama yaklaşımının en temel öğretisi ve uygulaması olan müşteri ilişki 
yönetimine geçişi sağlanmaktadır. 
CRM popülerliği artan bir uygulama ve işletme varlığının önemli hususlarından biri 
olmasına karşın işletmeler tarafından doğru ve işletme menfaatine uygun bir 
şekilde kullanılmamaktadır. Etkin ve verimli bir CRM programı; pazar araştırmaları 
ve analizi, müşteri beklenti, ihtiyaç ve istekleri, müşteri davranışlarını veri ve bilgi 
temelli tahmin edebilme ve bu doğrulta işletmeye yönelik olumlu kazanımlar 
sağlama gibi çok boyutlu işlevsel bir yapıda değerlendirilmelidir. CRM 
uygulamaların belirtilen yönleriyle ele alınması ve kullanılması ekonomik sistem 
içerisinde yer alan makro ve mikro ölçekli paydaşlara önemli ve değerli fayda 
sağlamaktadır. 
Bu çalışma Covid-19 pandemisi ile birlikte dijital kimlik oluşum süreci hızlanan dijital 
tüketicilerin bulundukları platformlarda gerçekleşen tüketici davranışlarını, satın 
alma ve satın almama yönündeki eylemlerini, yazılım programları tarafından 
kullanımına yönelik boyutlarını e-CRM uygulamaları bağlamında incelemektedir.  
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Anahtar Kelimeler: Dijital tüketici, Covid-19, e-CRM.  
 

e-CRM SOFTWARE APPLICATIONS AS DIGITAL CONSUMER PLATFORMS AFTER 
COVID-19 

 
Abstract 
 
The threat and negative consequences of the Covid-19 epidemic on behalf of 
human health at the beginning have created risks and threats in sociological, 
psychological and economic dimensions, along with the spread of the epidemic to 
a global dimension. The expansion of Covid-19's sphere of influence has caused 
governments, individuals and commercial enterprises to act in accordance with 
the conditions brought by the pandemic process, and new regulations and 
practices have been realized in many areas. 
One of the points directly affected by the new order created by Covid-19 is the 
economy. Disruptions in production and pauses in certain or indefinite periods, 
inability to provide or restrict services effectively, and changes in consumer 
behavior have led businesses to strategically different applications. 
With the globalization and digitalization phenomena before Covid-19, the digital 
consumer identity of consumers, who started to gain digital consumer identity, 
accelerated after Covid-19 and consumers reach digital consumer identity. 
The digital identity of consumers makes businesses active on digital platforms 
where consumers are present. Especially recently adopted in marketing 
philosophies; The transition to relationship-oriented marketing, which is one of 
the approaches of marketing the existing customers, and customer relationship 
management, which is the most basic teaching and application of the 
aforementioned marketing approach, is ensured.  
Although CRM is an increasingly popular application and one of the important 
aspects of business existence, it is not used correctly and in line with business 
interests by businesses. An effective and efficient CRM program; market research 
and analysis should be evaluated in a multidimensional functional structure such 
as customer expectations, needs and desires, being able to predict customer 
behaviors based on data and information, and providing positive gains for the 
business in this direction. The handling and use of CRM applications with their 
specified aspects provides significant and valuable benefits to macro and micro-
scale stakeholders in the economic system. 
This study examines the consumer behavior of digital consumers, whose digital 
identity formation process has accelerated with the Covid-19 pandemic, their 
actions towards buying and not buying, and the dimensions of their use by 
software programs in the context of e-CRM applications. 
 
Keywords: Digital consumer, Covid-19, e-CRM. 
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YETİŞKİNLERİN İLİŞKİ DOYUMU İLE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: COVID-19 PANDEMİ ÖRNEĞİ 
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Özet 
 
İnsan hayatında yakın ilişkiler önemli ve vazgeçilmez bir alanı oluşturmaktadır. 
Özellikle romantik ilişkilerin, diğer ilişki türlerinden farklı anlamlara sahip olması, 
doyum içeren bir beraberlik beklentisi ile oluşturulmaktadır. İlişki doyumu, bireyin 
yakın ilişkisinden tatmin olması ve olumlu duygulara sahip olması olarak ifade 
edilebilir. Bundan yola çıkarak, ilişkiden elde edilen edinimlerin olumluluk 
derecesine işaret eden ve ilişki kalitesinin altını çizen bir kavram olarak önümüze 
çıkmaktadır. Hızla değişen ve karışık duruma gelen toplumsal yaşam, özellikle kriz 
olarak nitelendirdiğimiz COVID-19 pandemi süresinde değişen toplumsal roller ve 
bu rollerin getirmiş olduğu sorumlulukları doğrudan etkilediği düşünülmektedir. 
Bireylerin alışılanın dışında bir durum ve süreçle karşı karşıya kalması, özellikle 
psikolojik sağlığı olumsuz etkileyen bir unsur olduğu ileri sürülebilir. Son yıllarda 
önemli bir araştırma konusu olan psikolojik sağlamlık kavramının, yapılan bu 
araştırmanın örneklemini oluşturan yetişkinlerin ilişki doyumları ile harmanlanması 
araştırmanın motivasyonunu oluşturmaktadır.  
COVID-19 kriz döneminin güncelliği ile yetişkinlerin ikili ilişkilerinin üzerindeki 
etkilerinin incelenmesi literatüre anlamlı katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 
Gelecekte olası benzer salgın/lar açısından da gerek literatüre gerek ise uygulama 
alanına önemli katkılar sağlaması açısından kritiktir. Araştırmada yetişkinlerin ilişki 
doyumları ve psikolojik sağlamlıkları üzerindeki etkisine odaklanılmıştır. İkili 
ilişkilerin baz alındığı bu araştırmada, ilişki doyumları ve psikolojik sağlamlık 
düzeylerinin tespit edilmesi salgın esnasında ve/veya gelecekte olası benzer bir 
salgın durumunda yetişkinlere yönelik olarak sunulacak psiko-sosyal hizmetlerin 
nitelik ve içeriğine katkıda bulunması beklenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: İlişki doyumu, psikolojik sağlamlık, yetişkinler, romantik 
ilişkiler, COVID-19. 
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PANDEMİK RÜYALAR: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 SALGINI 
SIRASINDA GÖRDÜKLERİ RÜYALARIN TEMATİK ANALİZİ 

 
Mahsum Avcı 

Dr. Öğr. Gör., Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Türkiye 
 
Özet 
 
Amaç: Küresel bir sağlık tehdidi olarak etkisini sürdüren Covid-19 pandemisi ve 
ilişkili stres kaynakları üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere bir çok bireyin 
günlük yaşamını (yaygın sosyal izolasyon, sosyal mesafe, güvensizlik ve şüphecilik, 
yeni sosyal yaşama ayak uyduramama) ve uyku düzenini etkiledi. Uyku düzeninin 
bozulması ile birlikte görülen rüyaların içeriği de değişmeye başladı. Rüya 
görmenin olumsuz duygularla başa çıkmasına, yeni bilgilerin birleştirilmesine izin 
vermenin yanı sıra stresli yaşam olayların sonucu olan travmatik anıları da 
içermektedir. Yüksek stresli durumlarda görülen rüyaları analiz eden çalışmalar 
olsa da Covid-19 pandemisinin üniversite öğrencilerinin rüya içeriğini nasıl 
etkilediğiyle ilgili çok az şey bilinmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, Covid-
19 pandemisinin üniversite öğrencilerinin rüya içeriğini nasıl etkilediğini 
araştırmaktır. 
Yöntem: Nitel desene dayalı olan bu araştırma olgu bilim (fenomenolojik) 
yaklaşıma dayanmaktadır. Çalışmanın grubu amaçlı örnekleme yoluyla belirlenmiş 
olup 115 üniversite öğrencisinin çevrimiçi anket yöntemiyle son zamanlarda 
gördükleri ve tekrarlı olmayan (rüyaların pandemi öncesinde görülmeyen ve aynı 
zamanda tekrarlı olmayan rüya olması gerekliliği üzerinde durulmuştur) 221 adet 
rüya yazılı olarak kayıt altına alınmıştır. Verilerin analizinde ise tematik analiz 
yöntemi kullanılmıştır. 
Bulgular: Katılımcılardan elde edilen rüyaların tematik analizi sonucunda ortaya 
çıkan altı ana tema şunlardır: ‘Korona’, ‘Kaos’, ‘Ölüm ve Kayıp’, ‘Hastalık’, ‘Korku, 
Tehdit ve Kaygı’ ve son olarak  ‘Kalabalık ve Yalnızlık’. 
Sonuç: Pandemi sürecinde katılımcıların rüyalarına yansıyan içeriklerin daha ziyade 
yaşamı olumsuz etkileyen ve bireyi travmatize eden içeriklerin olduğu 
görülmektedir. Özellikle katılımcıların hem kendileri hem de yakınlarının Covid-19’a 
yakalandıkları, bu hastalık sürecinde olağanüstü olayların (kıyametin kopması, 
savaşların çıkması, doğal felaketler) yaşandığı, bunun yanında hastalıklara bağlı 
olarak ölümlerin ve kayıpların gerçekleştiği bu durumların ise rüya görende korku, 
tehdit ve kaygı algısını yükselttiği görülmektedir. Diğer yandan pandemiyle birlikte 
yaygın olarak insanların sosyal mesafe ve sosyal izolasyona maruz kalması da rüya 
içeriklerine yalnız olma ve kalabalık ortamları görme şeklinde yansıdığı söylenebilir. 
Sonuç olarak pandemiyle ilgili endişe ve korkular yaygın olduğundan ve birçok 
bireyi hem uyanıkken hem de uykudayken etkilendiğinden, danışmaya veya 
terapiye başvuran bireylerin rüyaları üzerinde konuşmak ve onları analiz etmek 
Covid-19 ile ilgili stresi ve kaygıyı hafifletmesi bakımından faydalı bir yaklaşım 
olacağı düşünülebilir. Benzer şekilde rüya görenin ruhsal acıları rüya içerikleri 
aracılığıyla etkili bir şekilde ortaya çıkartılabilir ve işlenebilir. 
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Anahtar kelimeler: Covid-19 Pandemisi, Rüya,  Travmatik Yaşantı. 
 

PANDEMIC DREAMS: A THEMATIC ANALYSIS OF UNIVERSITY STUDENTS' 
DREAMS DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

Abstract 
 
Objective: The Covid-19 pandemic, which continues to be a global health threat, 
and the associated stressors, affected the daily life (widespread social isolation, 
social distance, insecurity and skepticism, inability to adapt to new social life) and 
sleep patterns of many individuals, including university students. . With the 
disruption of sleep patterns, the content of dreams also began to change. It 
includes traumatic memories that are the result of stressful life events, as well as 
allowing dreaming to cope with negative emotions, to combine new information. 
While there are studies analyzing dreams seen in high-stress situations, little is 
known about how the Covid-19 pandemic has affected the dream content of 
college students. Therefore, the aim of this study is to investigate how the Covid-
19 pandemic affects the dream content of university students. 
Method: This research, which is based on a qualitative design, is based on a 
phenomenological approach. The group of the study was determined by 
purposive sampling, and 221 dreams that 115 university students had recently and 
that were not repetitive (it was emphasized that the dreams were not seen 
before the pandemic and at the same time were not repetitive) were recorded in 
written form by online questionnaire method. Thematic analysis method was used 
in the analysis of the data. 
Results: The six main themes that emerged as a result of the thematic analysis of 
the dreams obtained from the participants are as follows: 'Corona', 'Chaos', 
'Death and Loss', 'Illness', 'Fear, Threat and Anxiety' and finally 'Crowd and 
Loneliness'. 
Conclusion: It is seen that the content reflected in the dreams of the participants 
during the pandemic process is rather the content that negatively affects the life 
and traumatizes the individual. In particular, these situations in which both the 
participants and their relatives caught Covid-19, extraordinary events (the end of 
the world, the outbreak of war, natural disasters) occurred during this disease, as 
well as deaths and losses due to diseases, in the dreamer, fear, threat and anxiety. 
appears to increase perception. On the other hand, it can be said that the 
widespread exposure of people to social distance and social isolation with the 
pandemic is reflected in the content of dreams in the form of being alone and 
seeing crowded environments. As a result, since concerns and fears about the 
pandemic are common and many individuals are affected both while awake and 
asleep, talking about and analyzing the dreams of individuals who apply for 
counseling or therapy can be considered a useful approach in terms of relieving 
stress and anxiety related to Covid-19. Similarly, the dreamer's psychic sufferings 
can be effectively uncovered and processed through dream contents. 
 
Keywords: Covid-19 Pandemic, Dream, Traumatic Experience. 
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Özet  
 
Problem Durumu  
Stres insan yaşamında sürekli olarak var olan her türlü biyolojik ve psikolojik 
rahatsızlıklara neden olduğu gibi aynı zamanda bu rahatsızlıklara eşlik eden bir 
özelliktir. Stresi: bir insanın herhangi bir durumda kendini ve iyi olma halini tehdit 
altında hissetmesi ve bunun sonucunda kendi sorunla baş etme becerilerini 
değerlendirmesi olarak tanımlayabiliriz. Tehdit, kişinin anlık fiziksel güvenliğine, 
uzun dönemde ise emniyete oluşuna, benlik saygısına, itibarına, akıl sağlığına  
yönelik olabilir.  
Stres algısı yaşayan kişi, genel olarak kendini tehdit ve baskı altında hisseder. 
Bireyin kendini tehdit altında hissetmesi hangi olayı fark ettiği ve nasıl yorumladığı  
ve bu olayı hangi biçimde değerlendirmeyi seçtiğine bağlıdır. Genel olarak stres 
kaynaklarını büyük ve küçük olarak ayrıldığı görülmektedir. Büyük stres kaynakları: 
Kazalar, Doğal afetler, Saldırıya uğrama, boşanma…;Küçük stres Kaynakları: 
Arkadaşlar/Eş/Sevgili ile sorunlar, Faturalar, sıra beklemek, sınav vb…. şeklinde ele 
alınmaktadır.Bireyin yaşamındaki küçük stresler birikip büyük psikososyal 
sorunlara yol açabilir.Küçük sorunların stres yaratması için birey tarafından tehdit 
edici olarak algılanması gerekir. 
Covid pandemisi bireyler için beklide dünya için daha görülememiş uygulamaların 
olduğu bir süreç oluşturmuştur. İlk kez tüm dünya çağında sokağa çıkma 
yasaklarını uygulanması bile çok farklı bir süreçtir. Karantinayı insanlar sürekli 
duyup bilseler bile böyle dünya çapınca sokağa çıkma yasağı olan bir durum ilk kez 
yaşanmıştır. Bunun bireylerde stres algısına yol açıp açmadığı ne tür düşünme 
süreçlerine yol açtığı ölüm karşısında düşünme ve davranışlarını değiştirip 
değiştirmediği araştırılmaktadır. Yeni ve farklı kurallara uymak bunu yarattığı stres, 
ölüm karşısındaki düşünme biçiminin değişmesine yol açabilir. Tabi virüsün 
tehlikeli olup olmağı insan yaşamını altüst edip etmediğine ilişkin algılarda burada 
önemlidir. Normalde stres düşünme biçimlerini değiştirmektedir. Stresin 
bireylerde otomatik düşüncelere yol açtığına ilişkin araştırmalar yapılmıştır 
Beck bireyin bilişsel yapısını kavramlaştırırken, İnsan bilişlerini iki ana başlıkta 
inceler; otomatik düşünceler ve şemalar. Psikolojik rahatsızlıkların temelini 
oluşturan mantık dışı şema, çıkarsama ve otomatik düşünmelerdir. Bu 
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düşüncelerin en belirgin özelliği de herhangi bir durumun aslını değil, bireyin o 
duruma ilişkin yaptığı yorumları içermesidir ve dolayısıyla bireyin duyguları ve buna 
bağlı ortaya çıkan davranışsal tepkileri, bu otomatik düşüncelere göre 
şekillenmektedir. Ani ve kendiliğinden bilinç dışı ortaya çıkan, diğer bir ifadeyle 
refleksif olarak nitelendirilebilecek bu düşünceler, birey tarafından üzerinde 
düşünülmeyen ve değerlendirilmeden doğruluğu kabul edilen düşünceler olma 
özelliği göstermektedirler (Beck, 2001). Yapılan bir çalışma, üniversite 
öğrencilerinin otomatik düşünceleri arttıkça zihinsel sağlık sorunlarının da arttığını 
göstermiştir (Calvete ve Connor-Smith, 2005). Bireyce çarpıtılmış olan bu 
değerlendirmeler; plansız, üzerinde düşünülmeden, sorgulanmadan ve otomatik 
olarak ortaya çıkarken daha belirgin düşüncelerle birlikte bir akış içinde olma 
eğilimindedirler (Beck, 2001). Bireyin kendisiyle ilgili içsel süreçlerini ve ifadelerini 
yansıtan otomatik düşünceler, genel anlamda da bireyin dış dünya, gelecek ve 
kendisi hakkında olumsuz değerlendirme yapması ile (Gotlib, Coyne, 1983); aşırı 
genelleme,  keyfi çıkarımlarla ön yargılarına neden olurken bu bakış açısıyla da 
psikolojik rahatsızlıkların temelini oluşturan düşünce kalıpları olarak görülürler 
(Davison ve Neale, 1998).  
Ölüm korkusu/kaygısı kavramı psikolojinin ele aldığı önemli kavramlardan biri 
olmuştur. Ölüm kavramı insanın var olduğu günden beri önemli bir yere sahip 
olmuştur. Ölüm kaygı/korkusu ise insan için temel bir konu olarak ele alınmıştır. 
Birçok felsefeci, düşünür, edebiyatçı, ilahiyatçı, matematikçi, fizikçi vs. vs., ölümü 
“hiçlik” çerçevesinde ele alırken; birçoğu da “varlık” çerçevesinde ele almıştır. 
Günümüzde de hala ölüm kavramı ve ölüm korkusu/kaygısı kavramı ele alınmaya 
devam etmektedir. Bireylerdeki ölüm korkuları/kaygılarının ortaya çıkışı, yaşanma 
biçimi, algılaması yani şiddeti/derecesi ise zaman zaman değişiklik göstermektedir. 
Son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden 
COVID 19 küresel salgın döneminde de her yaştan bireyin ölüm korkusu ve kaygısı 
yaşadığı söylenebilir. Bu süreçte bazı bireyler ölüm kavramıyla daha erken yaşlarda 
tanışmış oldular ve bu salgına yakalanmış yakınlarını çok kısa bir sürede 
kaybetmeyi deneyimledirler. Benzer şekilde ölümün de hemen kendi 
yanıbaşlarında olduğunu gözlemlediler. 
 
Küresel salgına bağlı olarak insanların stres yaşantılarının artmış olabileceği 
görülmektedir. Bu durum düşünme biçimlerini özellikle otomatik düşünme 
süreçlerini etkilemiş olabilir. Ölüm düşüncesi de, bazı bireyler için stres kaynağı 
iken, bazıları için stresten kurtulma yolu; bazıları için bir yok oluşken, bazıları için 
de ölümsüz bir yaşamın başlangıcıdır (Tanhan ve Arı, 2006). Stres ve otomatik 
düşünceler ölün kaysısını yada ne tür ölüm kaygusı yaşanacağını etkilemiş olabilir. 
Bu kapsamda içinde bulunulan küresel salgın döneminde bireylerin yaşadıkları 
stres otomatik düşüncelerden hangisini daha çok kullanıldığı ve ölüm  ölüm 
kaygılarını ve hangi tür ölüm kaygısı yaşadıklarını etkilemiş olabilir. Belirtilen 
nedenlerden dolayı üniversite öğrencilerinde stres otomatik düşünceler ve ölüm 
kaygısı arasındaki ilişkilerin incelenmesinin alanyazına katkı sağlaması 
beklenmektedir. 
Bu araştırmada, COVID-19 Pandemi sürecinde beliren yetişkinlik dönemindeki 
bireylerin algıladıkları stres otomatik düşünceleri ile ölüm kaygısı arasındaki 
betimsel ilişkilerin ve yordayıcı ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 
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doğrultusunda bu değişkenleri içeren yapısal eşitlik modeli ve çoklu regresyon 
modeli oluşturulup test edilecektir 
Yöntem  
Bu araştırma 2020-2021 eğitim öğretim dönemi içinde yapılmıştır. Veri toplama 
yöntemi olarak internet üzerinden veriler google forms ile toplanmıştır. 
Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Orta 
Anadolu’daki bir devlet üniversitesi öğrencileri arasından uygun/elverişli 
örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Araştırmaya 250 kadın ve 86 erkek, toplamda 
336 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmanın verileri Algılanan Stres Ölçeği, 
Otomatik düşenceler ölçeği,Abdel- Khalek Ölüm Kaygısı Ölçeği ve Kişisel Bilgi 
Formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmadan elde veriler İlişkisiz Örneklemler t 
Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon 
Tekniği ve Basit Doğrusal Regresyon Analizi ile çözümlenmiştir.  
Algılanan Stres Ölçeği: Ölçek, Eskin, Harlak, Demirkıran, Dereboy (2013) tarafından 
geliştirilmiştir. Ölçeğin geliştirilme sürecinde çalışmaya gönüllü olarak katılan 234 
üniversite öğrencisi ile çalışılmıştır. Verilerin analizi sonucunda ölçeğin iç tutarlık 
katsayısı .82, test-tekrar-test güvenirlik katsayı ise .88 olarak hesaplanmıştır. 
Ölçekten elde edilen stres puanlarının, hayat olayları ve depresyon ile pozitif 
yönde, hayat doyumu, öz-saygı ve algılanan sosyal destek puanlarıyla negatif 
yönde bağıntı katsayısına sahip olduğu bulunmuştur. Yapılan faktör 
çözümlemeleri, ölçeğin yetersiz öz-yeterlik ve stres/rahatsızlık algısı olmak üzere 
iki faktörlü bir yapıda olduğunu ortaya koymuştur. Bulgular, literatürle uyumlu 
olarak ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir ve geçerli olduğunu göstermiştir. 
Dolayısıyla, Türkçe ASÖ, insanların öznel stres algılarını ölçmek üzere 
kullanılabilecek nitelikte geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracıdır.  
Otomatik Düşünceler Ölçeği (ODÖ): depresyonla ilişkili olumsuz otomatik 
düşüncelerin ortaya çıkma olasılığını ölçen ODÖ, S.D. Hollon ve P. C. Kendall (1980) 
tarafından geliştirilmiş, Türkçe’ye 1990’da G. Aydın ve O. Aydın ile 1992’de N. H. 
Şahin ve N. Şahin tarafından uyarlanmıştır. Ölçek bir bireyin, kendine yönelik 
olumsuz değerlendirmeleri ne sıklıkta kullandığınıölçmeyi amaçlamaktadır. Ölçek, 
30 maddeden oluşmaktadır ve 1-5 arasında puanlanan 5’li Likert tipi bir ölçme 
aracıdır. Ölçme aracının ters puanlanan maddesi ve alt boyutları bulunmamaktadır. 
Ölçekten en yüksek 150, en düşük 30 puan alınabilmektedir. Ölçekten yüksek puan 
almak, kişininolumsuz otomatik düşüncelerinin sıklığını, bu düşüncelerin fazlaca 
ortaya çıktığını göstermektedir. 
Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği: Ölçek, Abdel-Khalek (2004) tarafından 
bireylerin ölüm kaygısı düzeylerini belirlemek amacıyla ve müslüman toplulukların 
kültürleri ve dini özellikleri göz önüne alınarak geliştirilmiştir. Ölçeğin toplam 20 
maddesi vardır ve 0-5 arasında puanlanan Likert tipi bir ölçektir. Puanların artması, 
ölüm kaygısı düzeyinin yükselmesine işaret eder. Ölçeğin özgün formuna ilişkin 
geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Suriye, Kuveyt ve Mısır’dan toplanan verilerle 
gerçekleştirilmiş ve Cronbach alfa değerlerinin .88-.93 aralığında olduğu 
gözlenmiştir. Ölçek, Türk kültürüne Sarıçiçek Aydoğan, Gülseren, Öztürk Sarıkaya 
ve Özen (2015) tarafından uyarlanmıştır. Tıp Fakültesi öğrencileriyle (n: 220) 
yürütülen çalışmada Cronbach alfa katsayısı .86 olarak hesaplanmıştır. Temel 
Bileşenler Analizi’ne göre ölçeğin varyansın %65.6’sını açıkladığı ve beş faktörden 
oluştuğu ortaya çıkmıştır. Bu faktörler; ölümle ilişkili görsel uyaranların uyandırdığı 
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korku (2., 8., 11., 16., 17. maddeler), ölümün beraberindeki fiziksel ve ruhsal acıya 
ilişkin korku (5., 6., 10., 15., 19. maddeler), ölümü hatırlatan diğer durumlarla ilişkili 
korku (3., 12., 14., 18. maddeler), ölümden sonrasına ilişkin korku (7., 9., 13. 
maddeler) ve ölme işinin kendisine yönelik korku (1., 4., 20. maddeler) olarak 
adlandırılmıştır. Ölçeğin geçerlilik çalışmasında Hastane Anksiyete-Depresyon 
Ölçeği’nin depresyon alt ölçeği için .26, anksiyete alt ölçeği için .39 düzeyinde 
anlamlı bir ilişki belirlenmiştir (Derin, 2019).  
 
Anahtar Kelimeler:  
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COVID-19 SALGINIYLA BİRLİKTE ERKEKLERİN HOMOSOSYAL ALANLARDAN 
KOPUŞU VE ERKEKLİK KRİZİ 

 
Meliha Tatlı 

Doktora Öğrencisi, Türk Dili ve Edebiyatı/ Yeni Türk Edebiyatı, Ordu Üniversitesi, 
Türkiye 

 
Özet 
 
Covid-19 salgını bütün dünyayı sarsan ve yaşamın hemen hemen bütün alanlarını 
olumsuz etkileyen bir sağlık krizidir. Salgın toplumsal, sosyal, ekonomik ve 
psikolojik yönden toplumda değişimler yarattığı için cinsiyet ve toplumsal cinsiyet 
gibi rollerin de esnemesine sebep olmuştur. Kadının ve erkeğin arasına birtakım 
sınırlar çizerek toplum tarafından onlara atfedilen roller, beklentiler, tutum ve 
davranışlar kadınların aleyhine işleyerek erkeği ayrıcalıklı konuma taşımıştır. Eril 
toplumsal cinsiyet rollerinin erkeğe sunduğu konfor alanı, ataerkinin ve erkek 
egemen sistemin iktidar ilişkilerinde daha çok güç elde etmesini sağlamıştır. 
Erkeklerin keyfini sürdüğü bu alan ve üstlenilen roller “erkek olma” kavramını 
daha da pekiştirmiştir. Ataerkinin bütün pratiklerine uyarak bir şekilde kendini 
iktidarın bir parçası olarak tutan erkeklik kavramı, Covid-19 salgınıyla birlikte 
erkekliğin gerçekleştirilmesi için gerekli koşullar, mekânlar ve rollerin 
sınırlandırılmasıyla sekteye uğratılmıştır. Tarihten günümüze gelen erkeklik inşası, 
model alarak ve birbirinden etkilenme yoluyla kurulur. Erkeklerin, başka 
erkeklerden etkilenmesi için ortak birtakım alanları ve pratikleri paylaşması 
gerekmektedir fakat pandemi süreci kamusal alanı rahat kullanan erkekleri, 
kadınlar için tasarlanmış karanlık, dar ve sessiz mekân olan eve kapatmıştır 
böylece erkekliğin büyük bir bölümünün şekillenmesi için gerekli kamusal alanlar 
(dışarı) boş kalmıştır ve erkekler sosyalleştiği homososyal alanlardan uzak kalarak 
erkeklik krizine girmiştir.    
Erkeklik toplum aracılığıyla gelişen bir varoluş özelliği olduğu için kahvehaneler, 
futbol stadyumları, camiler, kışlalar, erkekler hamamı ve at yarışı hipodromları gibi 
mekânlar önemlidir. Covid-19 salgını sebebiyle kapalı tutulan bu homososyal 
mekânlar erkekliğin oluşumunu engellediği için aynı zamanda bir erkeklik yıkımıdır. 
Bu alanlardan uzaklaşan erkekler, erkekliğin aktif yönünden koparak psikolojik 
anlamda da bir çöküşe uğramışlardır. Kafa dağıtmak için gidilen kahvehanelerin 
yokluğu, eril tahakkümü ve kas gücünü göstermek için inşa edilen futbol 
stadyumlarının boş kalması erkekliğin hem güç kaybettiğinin hem de onların 
gelişim, değişim ve dönüşüm süreçlerinin yavaşladığını göstermektedir. Erkeklik 
sürekli birilerine göstermekle inşa edildiği için toplumla iç içe olması gereken 
erkeklerin toplumdan soyutlanması, onların sosyalleşmesine de engel olmaktadır. 
Pandemi sürecinde erkeğin sadece dışarıyla değil ayrıca erkekliğiyle de bağı 
kopmuştur. Erkekliğin ve erkeksi davranışların sergilendiği kişiler ve ortamların 
azalması ise kadınsılaşma endişesini tetiklemiştir. Erkekliğin sürekli test edilip onay 
alınması gereken bir olgu olduğu düşünülürse bunun içinde gerekli mekânların ve 
ortamların sürekli açık tutulması gerekmektedir. Toplumsallık duygusunu taşıyan 
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erkek ise sağlıklı bir ruh haline sahip olmakla birlikte, erkeklik kimliğiyle birlikte 
toplumun her alanında rahatça var olur. Covid-19’la birlikte erkeklerin yaşam alanı 
değişmiş ve toplum tarafından üretilen erkeklik modelinin uzağına atılan erkekler 
eşit koşullarda çoğalmıştır. Salgının sadece bir sağlık krizi değil, erkeklik krizi de 
olduğu görülmüştür. 
 
Anahtar kelimeler: Covid-19 Salgını, Toplumsal Cinsiyet, Erkeklik, Erkeklik Krizi, 
Homososyal Alan. 
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SPOR VE SERBEST ZAMAN NORMALLERİNİN DEĞİŞMESİ: COVID-19 ÖRNEĞİ 
 

M. Onur Ak 
Dr., Serbest Araştırmacı, Türkiye 

 
Özet 
 
2019 yılında Çin’de ortaya çıkan, Avrupa’ya sıçramasıyla dünyayı çok büyük 
boyutlarla etkileyen COVID-19 salgını, iki yıllık süre içerisinde geliştirilen araştırma, 
tedavi yöntemleri ve aşılama gibi tecrübelere rağmen hala yıkıcı etkilerini 
göstermeye devam etmektedir. İnsan hayatı üzerindeki ölümcül tehdidinin 
yanında, dünyadaki büyük endüstrilere verdiği ekonomik zararın telafisinin ise 
yılları alacağı beklenmektedir. 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından pandemi olarak ilan edilmesinden bu yana, resmi rakamlara göre 4 
milyondan fazla insan hayatını kaybetmiş, başta spor endüstrisi olmak üzere pek 
çok sektör milyar dolarlarla ifade edilecek zarara uğramıştır. Salgının patlak 
vermesiyle, hükümetler tarafından medikal koruyucu yöntemlere geçilerek 
özellikle aşılamayla birlikte toplumsal bağışıklığın kazanılması amaçlanmıştır. 
Bununla birlikte virüsün mutasyona uğraması, değişik varyantların türemesi ve 
mevcut aşıların yeterliğinin tartışılması ya da aşılamaya tümden karşı olan kitlenin 
eylemleri, salgınla mücadelede verilen sınavlardan bazılarıdır. Salgının yıkıcı 
etkileriyle mücadele etmek maksadıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamaları, eğitim ve öğretime ara verilmesi, 
organizasyon ve spor müsabakalarının ertelenmesi, mesai düzeninin değişmesi ve 
uzaktan çalışmaya geçilmesi gibi çeşitli uygulamalar yürürlüğe koyulmuştur. 
Belirtilen uygulamalar, bireylerin hayat tarzlarında doğrudan etkili olmuştur. İş 
harici serbest zamanlarında spor ve ilgi duyduğu rekreasyon aktivitesiyle vaktini 
değerlendiren kişiler, yeni koyulan kurallar sebebiyle temastan kaçınarak bireysel 
olarak aktivitelerini yapmak durumunda kalmışlardır. 
Çalışma kapsamında COVID-19 salgınıyla birlikte bireylerin serbest zamanlarında 
tercih ettiği spor ve rekreasyon etkinlikler ele alınmıştır. Ülkemizde konu ile ilgili 
yapılan akademik çalışmalar incelenerek salgın döneminin, kişilerin serbest 
zamanlarını kullanma biçimlerini ne ölçüde değiştirdiği görülmüştür. Bu kapsamda 
izolasyon döneminde kurallara uyma amacıyla sosyal mesafe şeklinde kendini 
gösteren evde spor yapma,  doğada vakit geçirme, spor merkezlerinin haricinde 
bireysel spora yönelme, spor koçu eşliğinde ya da online eğitimle spor yapma gibi 
tercihlerin, kısıtlamaların ortadan kalkmasıyla bir alışkanlık haline geldiği, özellikle 
e-ticaret ürünlerinin satın alınmasında bireysel spor malzemesi satışlarında artış 
yaşandığı görülmüştür. Salgın döneminin sona ermesinin ardından, serbest 
zamanları değerlendirme konusunda özellikle teknolojinin insan hayatındaki inkâr 
edilemez önemi doğrultusunda yeni normallerin hayatımızda kalacağı 
değerlendirilmektedir.   
 
Anahtar kelimeler: Koronavirüs, Serbest Zaman, Spor. 
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PANDEMİ SÜRESİNCE ENGELLİ BİREYLERE AFET ÖNCESİNDE AFET BİLİNCİNİN 

KAZANDIRILMASI 
 

Ali Telli 

Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 
Türkiye 

 
Özet 
 
Afetleri önlemek mümkün değildir, ancak alınacak önlemlerle zararlarını en aza 
indirmek mümkün olacaktır. Bu önlemlerin başında toplumun pandemiye hazırlıklı 
olması gelmektedir. Hazırlıklı olabilmek ise eğitimlerle mümkündür. Özel 
gereksinim duyan bireylere yönelik afet eğitimlerinin de gereksinimlere özgü 
olması gerekmektedir. Bu ihtiyaç doğrultusunda bir proje hazırlanmıştır. 
Zafer Kalkınma Ajansının da katkılarıyla kısa adı “Z-EVET” olan “Engelli Veri 
tabanının ve Engelli Afet Eğitim Modelinin Hazırlanması” projesi, ilgili Kamu 
Kurumları, Üniversite ve STK’ların işbirliğinde hayata geçirilmiştir. 
Özel gereksinimli bireylere yönelik afet eğitiminde kullanılacak yöntem ve 
materyallerin kişinin gereksinimine göre hazırlanması ve bu eğitimlerin özel 
gereksinimli bireyler ile birlikte özellikle algılayamayacak düzeyde olan bireylerin, 
ailelerine de pandemi sırasında verilmesi gerektiği görülmüştür. 
Doğru eğitim modüllerinin oluşturulması amacıyla Sosyal Hizmet Uzmanları, 
Zihinsel, İşitme ve Görme Engelli Öğretmenleri ve Dumlupınar Üniversitesinden bir 
çalışma grubu oluşturulmuştur. Oluşturulan bu çalışma grubu Üniversitemiz 
tarafından verilen “Temel Afet Bilinci” eğitimlerini inceleyerek her özel gereksinim 
grubuna uygun olacak şekilde yeniden düzenleme yapmıştır. Böylece ortopedik, 
işitme, zihinsel ve görme engeli bulunan bireyler için ayrı sunumlar, kitapçıklar, aile 
afet planı, acil durum bilgi kartı ve CD’ler hazırlanmıştır. Görme engeli bulunan 
bireyler için Braille alfabesi kullanılarak kitapçıklar bastırılmış ve yine CD’lere sesli 
sunumlar eklenmiştir. Bu eğitimleri algılayamayacak durumda olan özel 
gereksinimli bireyler için ailelerine yönelik afetlerle ilgili kitapçıklar ve sunumlar 
hazırlanmıştır. Sonrasında eğitimlerin verilmesine başlanmıştır.  
Proje bitiş tarihine kadar 360 bireye, 2018 Aralık ayına kadar da toplamda 716 kişiye 
ulaşılmıştır. Personellerimiz tarafından işaret dili ile afet eğitimine ilişkin bir video 
da hazırlanmıştır. Daha önce özet metin olarak hazırlanmış, bundan sonra da tam 
metin olarak düzenlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Pandemi, Özel Gereksinimli Birey, Afet, Eğitim. 
 

DURING THE PANDEMIC, STUDENTS WITH DISABILITIES TO GAIN AWARENESS 
OF THE DISASTER BEFORE THE DISASTER 

Abstract 
 
It is not possible to prevent disasters, but it will be possible to minimize the 
damages with the measures to be taken. One of these measures is that the 
society is prepared for pandemic. To be prepared is possible with trainings. 
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Disaster training for individuals who need special needs must be specific to the 
needs. A project has been prepared in line with this need. 
With the contribution of Zafer Development Agency, the ’Z-YES Institution 
project, esi Preparation of the Disability Training and Disaster Training Model data 
project was realized in cooperation of the relevant Public Institutions, Universities 
and NGOs. 
It has been seen that the methods and materials to be used in disaster education 
for individuals with special needs should be prepared according to the needs of 
the person and these trainings should be given to the families of the individuals 
who cannot perceive especially with the individuals with special needs in 
pandemic times. 
A working group consisting of Social Workers, Mental, Hearing and Visually 
Impaired Teachers and a faculty member from Dumlupınar University was formed 
to create the right training modules. This working group has prepared the gr Basic 
Disaster Awareness ini trainings given by our Directorate and reorganized to meet 
the needs of each special needs group. Thus, separate presentations, booklets, 
family disaster plan, emergency information card and CDs were prepared for 
individuals with orthopedic, hearing, mental and visual impairment. For individuals 
with visual impairment, booklets were printed using Braille and audio 
presentations were added to CDs. For individuals with special needs who are 
unable to perceive these trainings, booklets and presentations on disasters for 
their families have been prepared. Then the trainings were started. A total of 
716 people were reached until the end of the project until December 2018. A video 
about disaster training was also prepared by the personnel of our Directorate in 
sign language. After that, our trainings will continue to be improved. 
 
Keywords: Pandemic, Special Needs, Individual, Disaster, Education. 
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COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE KADIN EMEĞİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK 

 
Aslı Telseren 

Dr. Öğretim Üyesi, Sosyoloji Bölümü, Dou-Kam Müdürü, Doğuş Üniversitesi, 
Türkiye 

 
Özet 
 
Türkiye gibi pratikte gerçekleşmiş önemli değişimlere ve gelişmelere rağmen hala 
ağırlıklı olarak kadınların bakım yükünü üstlendiği, erkeklerin ise evin geçimini 
sağladığı geleneksel ve stereotipik iş bölümlerinin yaygın olduğu ülkelerde, Covid 
19 salgını toplumsal cinsiyet açığını derinleştirmiş ve salgın nedeniyle 
kalabalıklaşan hanelerde kadınların orantısız bir yük altına girmelerine neden 
olmuştur. Salgın öncesi döneme göre uzayan mesai saatleri, ortadan kalkan 
molaların yanı sıra çalışırken bir yandan evin işlerini ve çocukların bakımını 
sağlamak da kadınların omuzlarına kalmıştır. Daha önce iş yerlerinin 
sorumluluğunda olan çay kahve servisi, öğle yemeği, çalışılan ortamın temizliği ile 
okulların ve kreşlerin sorumluluğunda olan çocuk bakımı gibi işleri tamamen 
kadınlar üstlenmek durumunda kalmıştır. Bu dönemde sadece kadınlara çocuklara 
bakım izni verilmesi kadınların iş yükünü artıran ayrımcı bir uygulama olarak 
karşımıza çıkmıştır. Türkiye’nin salgın süresince aldığı tedbirler toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlı değildir. Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği tarafından 
hazırlanan “Salgında kadın olmak” raporunda, Türkiye’nin salgını önleme ve hızını 
yavaşlatma amaçlı 28 tedbir aldığı ve bunlardan yalnızca yedi tanesinin (biri sosyal 
koruma, biri istihdam ve beşi kadına yönelik şiddet alanlarında olmak üzere) 
toplumsal cinsiyete duyarlı olduğu belirtilmektedir (Eroğlu ve Gencay). Alınan 
önlemler kadınların farklı ihtiyacını göz ardı etmektedir. Özellikle salgına yönelik 
alınan önlemler, kayıt dışı, güvencesiz, geçici süreli çalışanlara koruma sağlamadığı 
için kadınların ihtiyaçlarına cevap verememiştir. Böyle bir bağlamda bu çalışma 
“kadınlara yüklenen toplumsal cinsiyet rolleri ve toplumsal cinsiyetlendirilmiş 
beklentiler, Covid-19 salgını sürecinde ücretli ve ücretsiz emeğe ilişkin kadın 
deneyimlerini nasıl etkilemiştir?” sorusu üzerinde durmakta ve Türkiye’de ilk 
Covid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden aşılanmanın hız kazandığı ve 
normalleşme sürecine geçilmeye başlandığı 1 Temmuz 2021 tarihleri arasında kadın 
emeğine ilişkin bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır.  
Dünya’nın diğer ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de salgının yayılmasını 
engellemek amaçlı alınan Sokağa çıkma yasakları, toplu bulunulan mekânların ve 
bazı iş yerlerinin kapatılması, seyahat sınırlamaları, uzaktan çalışma gibi tedbirlerin 
yanı sıra ücretsiz izin, kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasakları gibi tedbirler 
büyükşehirleri önemli ölçüde etkilemiştir. Bu nedenle bu çalışmada Türkiye’nin 
nüfus açısından en kalabalık ve kozmopolit şehri İstanbul’da yaşayan kadınların 
ücretli emek ve ücretsiz emek deneyimleri üzerinde durulacak ve gerçekleştirilen 
derinlemesine görüşmeler materyalist feminist teori çerçevesinde 
değerlendirilecektir.  
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Anahtar kelimeler: Kadın Emeği, Covid-19, ücretsiz emek, ücretli emek, toplumsal 
cinsiyet rolleri. 
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COVID-19 SÜRECİNDE KRİZİ BAŞARIYLA YÖNETEN KADIN LİDERLER: ALMANYA, 
FİNLANDİYA, TAYVAN VE YENİ ZELANDA ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME 

 
Sema Akkuzu 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bursa Uludağ Üniversitesi, 
Türkiye 

 
Özet 
 
Uluslararası İlişkiler disiplini dahil olmak üzere birçok disiplinde kadınların daha 
duygusal ve diplomatik becerilerden yoksun olduklarına dair basmakalıp görüşler 
ve kadınları orta kademe yöneticiler olarak görmenin daha uygun olduğuna 
yönelik evrensel önyargılar mevcuttur. Ancak COVID-19 küresel salgını, dünyanın 
farklı bölgelerinden kadın liderlerin pandemi sürecini sanılandan farklı olarak kimi 
erkek liderlere göre çok daha etkili ve kararlı bir şekilde yönetmiş olması bu 
önyargıların sorgulanmasını sağlamıştır. Özellikle çalışmada ele alınan dört ülke 
olan Almanya, Finlandiya, Tayvan ve Yeni Zelanda’nın güncel verilerinden de 
anlaşılacağı üzere bu ülkelerin liderleri COVID-19 krizini şimdiye dek başarıyla 
yönetmiş ve uluslararası kamuoyu tarafından da büyük takdir görmüşlerdir. 
Çalışmanın nihai amacı bahsi geçen dört ülkenin siyasi liderinin, pandemiyle 
mücadele ilişkisini aktarmaktır. Çalışma kapsamında ilk olarak, ülkelerin pandemi 
politikalarını belirleyen temel parametreler aktarılmış olup çalışmanın devamında 
yer alan liderlerin davranışlarına bir zemin oluşturularak bahsi geçen liderlerin 
neden başarılı olduklarının anlaşılması kolaylaştırılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın 
devamında ise dört ülkenin salgın süreçleri, liderlerinin ve kurumsal yapılarının 
durumları, ekonomik yardımlar, demokratik işleyişin devam edip etmediği, halkın 
güven ve desteği gibi konular detaylı olarak ele alınmıştır.  
Çalışmada yer alan dört ülkenin tercih edilme nedeni ise bu ülkelerin siyasi 
liderlerinin pandemiyle mücadele sürecinde gösterdikleri hassasiyetlerin 
gündemde fazlaca yer tutması ve farklı coğrafyalardan seçilen liderler üzerinden 
daha objektif bir çalışma olacağına inanılması sebebiyle böyle bir tercih yapılmıştır. 
Çalışmanın sahip olduğu temel sınırlılık ise, pandemi sürecinin halen devam ediyor 
olmasından kaynaklı olarak şu ana dek paylaşılan veriler ışığında çalışmanın 
gerçekleştiğini belirtmekte yarar vardır. 
Çalışma, sürece dair başarıları açısından birbirine benzeyen dört ülkenin detaylı 
incelenmesinden oluşan bir vaka çalışması olup; hazırlanmasında veri toplama 
teknikleri olarak günümüze kadar gelinen süreçte ortaya konulan yayınlar, 
istatistikler ve medya haberlerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın başında yer verilen 
pandemi politikalarındaki başarılarını etkileyen temel faktörleri liderlerin 
karşılayıp/karşılamadığı üzerinden çalışma gerçekleştirilmiştir. 
Çalışma sonucunda elde edilen bulgular ışığında; dört ülkenin liderinin de erken 
önlemler alarak, gelişmiş teknolojileri, şeffaf politikaları ve halkın güveni sayesinde 
şimdiye dek süreci oldukça iyi yönettikleri kanısına varılmıştır. Çalışma ile, COVID-19 
küresel salgınıyla mücadele eden kadın liderlerin başarısı sayesinde, pandemi 
sonrası inşa edilen yeni dünya düzeninde özellikle Uluslararası İlişkiler disiplininde 
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mevcut olan cinsiyetçi yaklaşımın aşılmasına katkıda bulunmak hedeflenmektedir. 
Kadınların, bu gibi kriz durumlarında başarılı olamayacağı ve erkeklere göre daha 
pasif kalarak süreci iyi yönetemeyeceği algısının somut bir dayanağı olmayan 
önyargılardan ibaret olduğu düşünülmektedir. Halihazırda devam eden salgın 
sürecine ilişkin bir çalışma olduğundan elde edilen bulguların ve varılan 
argümanların süreç içerisinde değişime uğrayabileceği unutulmamalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Toplumsal Cinsiyet, Kadın Liderler, Almanya, 
Finlandiya, Tayvan, Yeni Zelanda. 
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COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNE TOPLUMSAL CİNSİYETÇİ BAKIŞ AÇISI 
 

Gülşen Çetin Aydın 

Dr. Öğretim Üyesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye 

Yasemin Şanlı 
Dr. Öğretim Üyesi, Ebelik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Karamanoğlu 

Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye 
 
Özet 
 
Dünya Sağlık Örgütünün pandemi olarak ilan ettiği Covid-19 salgını toplumun 
bütününe etki etmiştir. Gündelik yaşamdan başlamak üzere sağlık, eğitim, 
ekonomik yaşam, sosyal yaşam ve iş yaşamına doğrudan etkileri bulunmaktadır. 
Çünkü salgınlar, toplumun her kesimine etki eden olaylardır. Salgının ortaya 
çıkması ve yayılmasıyla birlikte tüm dünyada yaşanan eşitsizlikler toplumun her 
kesimine yayılmıştır. Ekonomik sıkıntılar, çalışma koşullarının zorluğu, gelir 
yoksunluğu, şiddet olayları yaşanan problemlerden bazılarını oluşturmaktadır. 
Görüldüğü gibi Covid-19 salgınının, birey yaşamını derinden etkileyen bir salgın 
olmanın yanı sıra kamusal düzene de etkileri bulunmaktadır. Özellikle ortaya çıkan 
belirsizlik durumu kamu düzenini de etkiler hale gelmiştir. Aile yaşamı ve çalışma 
yaşamı salgından en yoğun etkilenen alanlardır. Bu alanlar normalleşme sürecinde 
toplumsal cinsiyete ve sınıfa dayalı ayrımcılığın en yoğun hissedildiği alanlar haline 
gelmiştir. Özellikle toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklerin şiddet, haklara erişim ve 
özgürlükler boyutuyla temellendirildiğini söylemek mümkündür. Bu doğrultuda 
eğitim, sağlık, çalışma ve sosyal yaşama katılma hakkı çerçevesinde yaşanan etkiler 
oldukça önemlidir. Öte yandan, mevcut çalışma biçimleri salgın ile farklı şekillere 
dönüşmek zorunda kalmıştır. Örneğin uzaktan çalışma biçimlerinden biri olan 
evden çalışma yaygın hale gelmiştir. Evden çalışma, çalışmanın devamlılığını 
sağlıyor olsa da cinsiyetler arası bir kıyaslama yapıldığında kadınların 
sorumluluğunu arttırdığını çok net bir şekilde söylemek mümkündür. Pandeminin 
kadınların hem ev hem iş yaşamlarını etkilediğini görmekteyiz. Özellikle kapanma 
dönemlerinde uzaktan çalışan kadınların iş yükleri evdeki sorumlulukları ile birlikte 
daha da artmıştır. Bununla birlikte bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının okul 
eğitimlerinin de uzaktan olması bu yükü daha da arttırmıştır. Kısacası, kadınlar 
salgından en çok etkilenen kesimi oluşturmaktadır. Bu düşünceden hareketle 
çalışmada Covid 19 pandemisinin yarattığı etkileri toplumsal cinsiyetçi bakış açısı ile 
değerlendirmek ve bu etkilerin özellikle kadınlar üzerindeki yansımalarını ortaya 
koymak amaçlanmıştır.  
 
Anahtar kelimeler: Covid, pandemi, kadın, toplumsal cinsiyet. 
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COVID-19 KAPANMA GÜNLERİNDE “SÜPER KADIN” AKADEMİSYENLER 
 

Bilge Durutürk 
Araştırma Görevlisi Doktor, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye 
 
 
Özet 
 
İkinci Dalga Feminizmin kadınların özel alandan çıkarak iş hayatına katılmaları ile 
kadın ve erkek rollerine karşı bir özgürleşme yaşayacakları argümanı, bugün 
Üçüncü Dalga Feminizm ve toplumsal cinsiyet çalışmaları bağlamında “süper 
kadın” olgusunun bir eleştirisi olarak değerlendirilmektedir. İyi bir eş, anne 
olmanın eş/partnerleri ile (eşit) paylaşılmadığı; ancak iş hayatına da dahil olması ve 
kamusalda görünürlüğü ve cinsiyet eşitliği ekseninde savunulan kadın hareketinin 
aslında kadınların rollerinin katlanarak arttığı bir deneyim sürecini beraberinde 
getirmektedir. Toplumdaki kadınlık nosyonunun hem başarılı bir kariyer hem de 
eş- anne olmayı dayattığı kadınlık durumu, fiziksel ve ruhsal olarak kendilerini (hem 
özel hem de kamusalda) kanıtlama ihtiyacı duymaktadırlar. Bu durum, bir kazanım 
olarak ifade edilen “özgürleşmenin” bedeli ise kamusal ve özel alanın mekânsal 
olarak bir arada gerçekleştiği hallerde kadınlık tecrübesinin bir krizi haline 
dönüşebilmektedir. Bu temel argümanlar çerçevesinde çalışma, COVİD-19’un 
kapanma sürecinde evden çalışan kadın akademisyenlerin kendi kadınlık 
durumlarını, özel alan ve iş hayatının iç içe geçişi neticesinde İkinci Dalga Feminizm 
ile ortaya çıkan ancak bugün eleştirel bir bakış ile sorgulanan, toplumsal cinsiyet 
rollerinin yeniden üretildiği bir “süper kadın” olma hali şeklinde deneyimleyip 
deneyimlemedikleri sorusundan yola çıkmaktadır. Bu kapsamda çalışmada (evreni 
akademisyen olan) kadınların, mesleklerini (akademik ve idari görevlerini) kamusal 
alan olarak fakülte ve kampüste değil de; evde (özel alan) yerine getirmeleri, diğer 
bir deyişle (özel ve kamusal alanın) mekânsal çakışması sonucu olarak hem iş hem 
de ev yaşamını bir arada ve her iki alanın da sorumluluklarını yerine getirmek 
amacıyla dönüştükleri “süper kadın” tecrübesini ortaya koymak amaçlanmıştır. 
Özellikle evli ya da partneri ile beraber yaşayan kadın akademisyenlerin eş ya da 
partnerleri de evden çalışmasına rağmen ev düzenine dair iş bölümü konusunda 
tecrübe ettikleri durumların tipik toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden formüle 
edilerek sorulduğu ve aynı örneklemin toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında ev 
düzeni sorumluluklarındaki dağılıma dair açık uçlu ifadelerin 5’li likert ölçeği 
kullanılarak düzenlenmiş olduğu anket çalışması, Türkiye’nin 7 bölgesinden 25 
devlet üniversitesinde ağırlıklı olarak sosyal bilimler alanında akademisyen olarak 
görev yapan kadınlar ile gerçekleştirilmiştir. Bu paralelde  
örneklemin akademisyen kadınlar olarak belirlenmesi, eğitim seviyesi olarak 
toplumsal cinsiyet rollerine sorgulayıcı bir bakış sahibi olacakları varsayımından 
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ileri gelmektedir. Sonuç olarak çalışmanın nicel analizinde ortaya çıkan, kadın 
akademisyenlerin Covid-19 ile beraber gelen kapanma döneminde özel alan ve 
kamusal alanın iç içe geçtiği mekânsal çakışmanın bir neticesi olarak toplumsal 
cinsiyet rollerinin yeniden üretildiği bir süreci tecrübe ettikleri, gerek mesleklerini 
gerekse de ev düzenine dair sorumluluklarını yerine getirebilmek adına oldukça 
yüksek bir çaba sarf etmek durumunda kalarak “süper kadınlar” haline 
dönüştükleri bir durumsallık tespit edilmiştir. Bu bağlamda çalışma toplumsal 
cinsiyet rollerine dair farkındalık bilinci Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu - 
ilgili anket sorular ile doğrulanarak- varsayılan, iş hayatında aktif kadınların içinde 
bulundukları dönemsel bir durum tespit analizi niteliğindedir. Böylece çalışmanın 
gerek toplumsal cinsiyet çalışmaları gerekse de sosyoloji literatürüne önemli bir 
katkı sağlayacak dönem (Covid-19 kapanma süreci) analizi özelliği taşıdığı 
düşünülmektedir.  
 
Anahtar kelimeler: Covid-19, “Süper Kadınlık” Hali, İkinci Dalga Feminizm, 
Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Özel Alan, Kamusal alan, Kapanma, Kadın 
Akademisyenler. 
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SALGIN DÖNEMİNDE KADINA KARŞI BİLİŞİM SUÇLARININ İNCELENMESİ VE 
KONUNUN EĞİTİM İÇERİKLERİNE EKLENMESİNİN ÖNEMİ 

 
Azize Serap Tunçer 

Prof. Dr., Sosyal Hizmet Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çankırı Karatekin 
Üniversitesi, Türkiye 

Sinan Bulut 
Dr. Öğretim Üyesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çankırı 

Karatekin Üniversitesi, Türkiye 
Şafak Seyhan 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Sosyal Hizmet Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çankırı 
Karatekin Üniversitesi, Türkiye 

 
Özet 
 
Siber suçlar ya da bilişim suçları, çağdaş iletişim araçları (bilgisayar, cep telefonu) 
ile internet teknolojisini kullanarak gerçekleştirilen yasalara aykırı işlemlerdir.  
Bunlar bilişim sistemlerine girme, bozma ve değişiklik yapma, banka veya kredi 
kartı hesaplarında yolsuzluk yapma gibi boyutlar taşır. Ancak bu suçun sistemlere 
karşı değil, doğrudan şahısların şahsi hesaplarına müdahale ile de gerçekleştirilen 
bir boyutu vardır. Bu yönüyle bakıldığında, sosyal medya temel bir faktör olarak 
devreye girer. Günümüzde bu kanal kullanılarak gerçekleştirilen birçok suçun, 
doğrudan kadınlara yönelik olduğu görülmektedir. Bilişim suçları olarak 
inceleyeceğimiz bu başlıklar, cinsel taciz, şantaj, hakaret, tehdit, fuhuşa teşvik ya 
da aracılık, müstehcenlik, intihara yönlendirme suçları olarak özetlenebilir. Salgın 
dönemi tüm dünyada kişiler arası doğrudan iletişimin kesilmesi ile internet 
iletişiminde bir patlama yaşanmasına yol açmıştır. Yalnızlık, yalıtılmışlık, hayatta 
kalma korkusu gibi psikolojik baskıların da etkisiyle mağdur kesimin biraz daha 
suça açık hale gelmesiyle, bu tür suçlarda da artış görülmektedir. Çalışma, Covid 19 
sürecinde kadına yönelik siber suçların türü ve yoğunluğunda ortaya çıkan 
dönüşümü incelemeyi amaçlamaktadır. Pandemi koşullarının gereği olarak 
literatür taraması, resmi raporlar, basın bültenleri gibi kayıtların taraması ile dünya 
ve Türkiye örneklerinin irdelemesi gerçekleştirilecektir. Elde edilen sonuçlara göre, 
üniversitelerin sosyal hizmet, sosyoloji, bilişim teknolojileri gibi alanlarındaki 
eğitimlerde bu hususa özel bir yer verilmesi gerektiği önerilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Siber suç, pandemi, kadın, eğitim. 
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COVID-19 PANDEMİSİNDE GEBE OLMAK 

 
Yasemin Şanlı 

Dr. Öğretim Üyesi, Ebelik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye 

Gülşen Çetin Aydın 
Dr. Öğretim Üyesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Karamanoğlu 

Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye 
 

 
Özet 
 
Gebe kadınlar, COVID-19 enfeksiyonundan gebe olmayanlarla aynı düzeyde 
etkilenmektedir. Ancak gebelerin influenza ve SARSCoV gibi solunum yolu 
enfeksiyonlarında artmış hastalık ve ölüm riskine sahip oldukları görülmüş olduğu 
için COVID-19 enfeksiyonu için gebeler riskli gruba dâhil edilmektedir. Gebelik 
döneminde COVID-19’un yönetimiyle ilgili dünya çapında Dünya Sağlık Örgütü, 
Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Koleji (American College of Obstetrics and 
Gynecology-ACOG), Kraliyet Kadın Hastalıkları ve Doğum Koleji (Royal College of 
Obstetrics and Gynecology-RCOG), Hastalık Kontrol Merkezleri (Centers for 
Disease Control-CDC), Kraliyet Pediatri ve Çocuk Sağlığı Koleji (Royal College of 
Paediatrics and Child Health-RCPCH) ve Kanada Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Derneği The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada-SOGC) gibi 
kuruluşlar kılavuz yayınlarken, Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı tarafından bu 
kuruluşlar temel alınarak kılavuz yayınlanmıştır. Gebelik, kadınlar için fizyolojik bir 
süreç olmakla beraber önemli biyolojik ve psikososyal değişimlerin yaşandığı, stres 
ve anksiyete oluşturabilecek etkenlerle karşılaşma riskinin yüksek olduğu bir 
dönemdir. Gebelikte stres ve anksiyete görülme durumu genel popülasyonla 
karşılaştırıldığında artmaktadır (%3–5’e karşı %15–23). Gebeler pandemi süresince 
fiziksel sorunların yanında kaygı, korku, depresyon ve uykusuzluk gibi çeşitli 
psikolojik sorunları daha yoğun yaşayabilmektedir. Genellikle ölüm korkusu, 
aniden hastalanma, bebeğinin zarar görmesi, bebeğini görememe, emzirememe 
ve kucağına alamama gibi durumlar buna sebep olmasının yanında sosyal mesafe 
önlemleri ve akrabalar ve topluluk üyeleriyle sınırlı temas da gebelerin günlük 
yaşamdaki psikolojik sorunlar yaşamasına katkıda bulunabilmektedir. COVID-19’un 
gebelik komplikasyonları üzerindeki etkiye ilişkin belirsizlik de gebelikteki 
psikolojik sorunların daha da artmasına yol açmıştır. Pandemi sırasında uygulanan 
sokağa çıkma yasakları rutin doğum öncesi kontrollerin birçoğunun da 
ertelenmesini gerektirmiştir. Özel grup olan gebelere bu dönemde destek 
sağlanması, ruh sağlıklarının belirlenmesi ve gerekli danışmanlığın yapılması, anne 
ve bebek sağlığı açısından önemlidir. Pandemi sürecinde gebeler salgından 
psikolojik olarak en çok etkilenen grubu oluşturmuştur. Bu düşünceden hareketle 
çalışmada COVİD-19 pandemisinin gebeler üzerinde yarattığı psikolojik etkileri 
yapılan çalışmalar ve literatür ile değerlendirmek amaçlanmıştır.  
 
Anahtar kelimeler: COVID-19 ve gebelik, pandemi, gebelikte stres. 
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COVID 19 SÜRECİNİN ULUSAL SİYASİ DİNAMİKLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 
Akif Çarkçı 

Dr., T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye 
 
Özet 
 
Yaklaşık iki yıldır bütün dünyanın gündemine oturan ve sağlık sektörüyle birlikte 
sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel alanı da etkileyen ve dönüştüren COVİD 19 
pandemisi ülkelerin milli siyasi dinamikleri üzerinde de çeşitli etkiler bırakmış, 
ulusal siyasetin ya da yüksek siyasetin gündeminde çeşitli değişim alanları ortaya 
çıkarmıştır.  
COVİD 19 sürecinin en başat siyasal tartışmalarından birisini salgınla mücadele 
döneminde hangi devlet tipinin ya da hangi rejim türünün bu krizi yönetmede 
başarılı olduğu gibi kritik bir tartışma konusu oluşturmaktadır. Tam da bu noktada 
sorulan temel soru “Otoriter ve şeffaf olmayan rejimler mi salgınla mücadelede 
başarılı oldular yoksa demokratik-liberal rejimler mi bu süreçten başarılı çıktılar?” 
şeklinde belirginleşmektedir.  
Diğer taraftan COVID 19 sürecinde hangi tip rejimlerin krizle mücadelede başarılı 
oldukları tartışmaları yanında, başta devlet kapasitesinin güçlendirilmesi olmak 
üzere, yüksek siyasetin gündemini oluşturan millileşme, etkin yönetim, kriz 
yönetimi, korumacı ekonomik anlayış, iyi yönetişim, siyasal güven, sosyal devletin 
güçlendirilmesi gibi pek çok noktada ulus devletleri refleks geliştirme yoluna iten 
başlıklar da önem arz eder duruma gelmiştir.   
Bütün bu eğilimler sadece belli ülkeleri ya da belli devletleri değil ulus devletlerin 
tamamının gündemini işgal etmekte, ulus devletlerin ve ulusal siyasetlerin gelecek 
perspektiflerini yakından etkilemektedir. Post-Korona döneminde ulusal 
siyasetlerin ne yönde evrileceği ve ulus devletlerin hangi tip sorun alanlarıyla baş 
başa kalacakları şimdiden siyaset dünyasının ve teorisyenlerin ana tartışma 
konularından birisi haline gelmiştir.  
Bu çalışmada yukarıdaki tartışma alanlarıyla ilgili çeşitli sorulara cevap aranmaya 
çalışılacak, bilhassa COVID 19 sürecinin ulus devletleri hangi alanlarda strateji 
belirlemeye zorlayacağı ve hangi alanlarda yeni adımlar atmaya mecbur bıraktığı 
üzerinde durulacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Ulusal Siyaset, COVID 19, Siyasal Değişim, Siyasal Rejimler, 
Etkin Yönetim, Kriz Yönetimi.  
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COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN KARAR VE 
UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİR KAMU POLİTİKASI ANALİZİ 

 
Tarık Soydan 

Doç.Dr., Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Türkiye 
Özet 
 
Covid -19 salgını 2019 yılının ilk aylarından itibaren tüm dünyaya yayılıp Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) tarafından küresel bir salgın (pandemi) olarak tanımlanırken 
Türkiye’de 11 Mart 2020 tarihinden itibaren kamusal sınırlandırmalara gidilmiştir. 
Bu süreçte virüsün daha fazla yayılmasını ve ciddi toplum sağlığı sorunları 
doğurmasını engelleyebilmek için önce tüm tür ve düzeylerdeki okullar tatil 
edilmiş, daha sonra, 23 Mart 2021 tarihinden itibaren, online/uzaktan eğitime 
geçilmiştir. Zaman içinde, salgının seyrine bağlı olarak, toplumsal yaşamın diğer 
alanlarında olduğu gibi okul sisteminde de farklı kararlar alınmış ve farklı 
uygulamalara girişilmiştir. Tam sosyal kapanma uygulanan dönemler dışında, özel 
öğretim kurumlarında eğitim-öğretim gerek uzaktan/online gerekse yüz yüze bir 
şekilde göreli olarak sorunsuz bir şekilde sürdürülürken devlet okullarında öğrenci 
katılımı temel bir sorun olmuştur. Devlet okullarında da ailelerin sosyal ve 
ekonomik koşullarına bağlı olarak öğrenci katılımı farklılaşmıştır. Bakanlık, 
televizyon yayınlarına ağırlık vermek ve sınırlı sayıda tablet dağıtmak gibi bazı 
uygulamalara girişerek öğrenci katılımını artırmaya çalışmışsa da dezavantajlı 
sosyal kesimlerden gelen öğrenciler eğitime erişimde büyük zorluklar yaşamıştır. 
Pandemi koşulları içinde teknik olarak eğitime erişimde yaşanan sorunlar bir yana 
nitelikli eğitime erişim söz konusu olduğunda daha büyük sorunlar yaşanmıştır. 
Bu çalışmanın amacı, pandemi sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili kamu 
otoritelerinin aldıkları eğitsel kararları ve giriştikleri uygulamaları çözümlemek ve 
tartışmaktır. Çalışmada doküman analizinin özgül bir türü olarak 
değerlendirilebilecek kamu politikası analizi tekniği kullanılmıştır. Kamu politikası 
analizi, devlet otoritelerinin kamu alanında yaptıkları ya da yapmaktan kaçındıkları 
eylem ve faaliyetleri özgül bir yaklaşım kullanarak analiz etmektir. Bu tür bir analiz 
geliştirilirken ilk olarak ele alınan politika betimleyici analize tabi tutulur; kavramsal 
olarak ifadelendirilir ve konunun sınırları belirlenir. Sonra politikanın ekonomik ve 
toplumsal bağlamı üzerinde durulur. Daha sonra politikanın gündeme geldiği 
zaman kesiti, aktörleri, ilgili kişi, kuruluş ve çevrelerin düşünce ve yaklaşımları, 
politikanın toplumsal etkisi ve değeri gibi konular birlikte ele alınır ve sonuç 
yargıları oluşturulur. 
Covid -19 pandemisi sürecinde eğitim konusunda literatürde oldukça fazla sayıda 
araştırmaya rastlanmaktadır. Ancak bu araştırmalar içinde konuyu, genel olarak 
eğitim politikası ile, Türkiye’de yaşanan toplumsal ve eğitsel sorunlarla 
bağlantılandırarak ele alan araştırmaların sayısı oldukça azdır. Bu çalışma ile, 
akademik alanda bu eksikliği kapatmaya mütevazı bir katkı sağlamak ve eğitim 
alanında politika düzeyinde yaşanan temel sorunları gündeme taşıyıp ilgililerde 
farkındalık oluşturmak hedeflenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Covid – 19 pandemisi, eğitim politikaları, eğitim hakkı, 
eğitimde eşitlik. 
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Üniversitesi, Türkiye 

 
 
Özet 
 
Bildiri Robert Boyer’nin Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie (Pandemi 
Sınavında Kapitalizmler) kitabından yola çıkarak son on yıllarda kapitalizmin 
yönelimlerinin Covid-19 krizi ile birlikte ne tür sonuçlar doğurduğunu ve devletin 
bu süreçte nasıl bir rol oynadığını inceliyor. Bildiri, regülasyon teorisinin krizler, 
kurumlar ve özel olarak da devletin ekonomideki rolüne dair analizleri 
çerçevesinde Covid-19’un yarattığı ekonomik ve toplumsal krize nasıl yaklaşılması 
gerektiğini ele alıyor.  Bildiride ayrıca, regülasyon teorisinin tespitleri, eleştirel 
siyasal iktisat alanında çalışan diğer iktisatçı ve sosyal bilimcilerin pandemi ve 
kapitalizm ilişkisine dair değerlendirmeleri ile karşılaştırılıyor. 
Bildiride, bir yandan pandemiden önce kapitalizmin kriz dinamikleri öte yandan da 
Covid-19 pandemisi ve pandemiye karşı alınan önlemlerin mevcut sisteme etkisi 
tartışılıyor. Ön plana çıkarılan tespitlerden biri, Covid-19 19’un yeni bir kriz ortaya 
çıkarmadığı, kapitalizmin on yılı aşkındır içinde bulunduğu krizi derinleştirdiği 
yönünde. Bildiride ayrıca sağlık krizinin, kapitalizmin mekanizmaları dolayısıyla 
ortaya çıktığı ve yine o mekanizmalar dolayısıyla çözülemediği irdeleniyor. 
Bildirinin gündeme aldığı noktalardan biri de, Covid-19 krizinin sağlık, eğitim, 
çalışma koşulları gibi alanlarda göz önüne serdiği eşitsizliklerle ekonomik sistemin 
meşruiyet krizini de gündeme getirme olasılığıdır. 
Bildirinin ortaya koyduğu tespit, pandemi sürecinde bir taraftan ulusaşırı şirketler 
güçlenirken öte yandan da ulus-devletlerin ekonomi üzerindeki etkisinin 
artmasıdır.  Özellikle hükümetlerin almak durumunda kaldığı ekonomik tedbirler 
sosyal devletin gerekliliğini yeniden gündeme getirmiştir. Bu da regülasyon 
teorisinin iddiası ile uyumludur: devletin çeşitli kurumsal şekillenmeler ile birlikte 
müdahil olmadığı, salt piyasa kurallarına göre işleyen bir kapitalizm en azından 
krizler söz konusu olduğunda sürdürülebilir değildir. 
 
Anahtar kelimeler: Covid-19, kapitalizm, regülasyon teorisi, düzenleme. 
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AŞI KARŞITLIĞININ TOPLUMSAL HAREKETLER KAPSAMINDA İNCELENMESİ 
 

Didem Doğanyılmaz Duman 
Dr. Öğretim Üyesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, 

Türkiye 
Ece Ünür 

Doç. Dr., İşletme Fakültesi, Haliç Üniversitesi, Türkiye 
 
Özet 
 
Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID-19, 
2021 yılı itibariyle sonuçlanmaya başlayan aşı çalışmaları kapsamında nispeten daha 
kontrollü bir sürece evirilmiş olsa da aşı karşıtlığı bu duruma ciddi bir engel 
oluşturmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde aşılama çalışmalarıyla beraber ortaya 
çıkan aşı karşıtlığı, aşının hastalığın kendisinden çok daha fazla zarara sebep 
olabileceği inancıdır. 19. yüzyıldan bu yana var olan aşı karşıtlığı, devam eden 
pandemi sürecinde geniş kitlelerce benimsenerek, infodemiye bağlı aşı 
milliyetçiliği ve/veya sağlık diktatörlüğü kapsamında pandemi ile mücadeleyi ciddi 
anlamda olumsuz etkilemiştir. Pandemi sürecinde aşı karşıtlığının bireysel eğilim 
olmaktan öte toplumsal bir harekete dönüşmesi ise bu çalışmanın temel 
sorunsalını oluşturmaktadır. 
Yeni toplumsal hareketler sosyolojisi kapsamında öznesi, söylemi ve odak noktası 
değişen toplumsal hareketlerde kimi zaman yerel konulara kimi zaman ise küresel 
toplumu ilgilendiren konulara odaklanılmış ve güncel dönem itibariyle toplumsal 
hareketlerin odağı küresel anlamda ciddi bir insani güvenlik sorunu olarak varığını 
sürdüren Covid-19 pandemisi olmuştur. 
Bu çalışma ile COVID-19 pandemisi için alınan önlemlerin önemli bir kısmını 
oluşturan aşılama sürecine karşı ortaya çıkan aşı karşıtlığına bağlı olarak Avrupa 
özelinde gerçekleştirilen kitlesel protestolarda, değişen toplumsal hareketler 
sosyolojisinin özne ve söylem değişimini paralel olarak yaşayıp yaşamadığı 
incelenecektir. 
 
Anahtar kelimeler: Aşı Karşıtlığı, Toplumsal Hareketler, Aşı Milliyetçiliği, Sağlık 
Diktatörlüğü. 
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COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE ENFLASYONUN DİNAMİKLERİ 
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 
Mahmut Özbek 

Gelir Uzmanı, Tokat Defterdarlığı Gelir Müdürlüğü, Türkiye 
 

 
Özet 
 
COVID-19 salgını, dünya genelinde dramatik ekonomik değişiklikler meydana 
getirdi. Birçok endüstri, operasyonları kapatmaya veya yeniden yapılandırmaya 
zorlandı ve hükümetler, kapsamlı destek programlarını finanse etmek için büyük 
oranlarda bütçe açıkları verdi. Tarihsel deneyim, bu değişikliklerin büyük ölçüde 
politika kararlarına bağlı olan ince enflasyonist ve deflasyonist dinamiklere yol 
açmasının muhtemel olduğunu göstermektedir.  
Enflasyon -ya da fiyatların zaman içindeki değişim oranı- ölçülmesi ya da 
yorumlanması basit bir olgu değildir. Sürekli olarak çok yüksek seyreden 
enflasyon, özellikle ücretlerdeki karşılaştırılabilir artışlarla dengelenmediğinde, 
satın alma gücünün azalmasına neden olduğunda, hane halkının refahına zarar 
vermektedir. 
COVID-19 salgını ve bu salgına dair alınan önlemler, artan işsizlik ve yükselen döviz 
kurlarıyla beraber Türkiye’nin son zamanlardaki en önemli konu başlıklarından biri 
de hiç şüphesiz tüketici fiyatlarında meydana gelen artışlardır. Özellikle 2018 yılının 
2. yarısında makroekonomik göstergelerdeki negatif seyir neticesinde ciddi bir 
artış gösteren enflasyon oranları, 2019 yılının 2. yarısında daha pozitif bir 
performans sergilese de 2020 yılında tekrardan çift hanelerde seyretmiş, 2021 
yılında da bu oranlar yükselmeye devam etmektedir. 
Bu çalışmanın temel amacı, pandemi döneminde Türkiye’de ortaya çıkan 
enflasyonist etkileri analiz etmek ve bu dönemde para arzı, bütçe açığı, döviz kuru, 
faiz oranları, petrol fiyatları ve banka kredileri gibi makroekonomik değişkenlerden 
enflasyonun temel belirleyicilerinin neler olduğunu ARDL yöntemi kullanılarak 
belirlemektir.  
 
Anahtar kelimeler: Covid-19 Salgını, Enflasyonun Belirleyicileri, ARDL Modeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 



-International Fenerbahçe Conference on Covid-19 Studies in Social Sciences- 

-FBU European Studies Application and Research Center & İKSAD- Abstract 

Book- 

 

COVID-19 PANDEMİSİ VE DERİNLEŞEN YOKSULLUK 
 

Nihal Gökçe 
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Özet 
 
Takvimler 1 Aralık 2019’u gösterdiğinde, dünyanın Çin dışındaki diğer ülkelerinde 
yaşayan bizler hayatlarımızın ancak bilim-kurgu filmlerinde gördüğümüz biçime 
dönüşeceğinden habersiz günlük yaşantımızı sürdürmekteydik. Bu tarihte Çin’in 
Wuhan kentinde ortaya çıkan ilk Covid-19 vakası  ve akabinde hastalığın hızla geniş 
coğrafyalara yayılması ile birlikte dünya, tarihinde ilk kez artık üzerinde ciddi bir 
yük olmaya başlayan sekiz milyar insanın neredeyse tamamının aynı dönemlerde 
evlerine kapandığına tanıklık etti. Bu tanıklık, özellikle Endüstri Devrimi’nden bu 
yana ekosistemi ciddi tahribata uğratan insanoğlunu, bu eyleminden bir süreliğine 
alıkoymuş ve yeryüzünde yaşayan diğer canlıların daha rahat nefes alabilmesini ve 
parçası oldukları doğada daha özgürce hareket edebilmelerini sağlamışsa da 
insanoğlu açısından süreç maalesef beraberinde birçok olumsuzluk getirdi. 
Bunların başında 4,5 milyonu aşan can kaybı gelmekte olup, nüfus artışı ve gelir 
dağılımında yaşanan adaletsizlikler gibi nedenlerden kaynaklı olarak zaten yoksul 
olan ve hatta açlık sınırında yaşayan insanların yaşamlarını sürdürmesinin daha da 
zorlaşması da yine pandeminin getirdiği sorun alanları içinde yer almaktadır. 
İngiliz yardım kuruluşu Oxfam’ın yayımladığı son rapora göre; yeryüzünde yaşanan 
eşitsizliği daha da gözler önüne seren ve derinleştiren Covid-19 pandemisinin 
yoksul kesim üzerinde yarattığı yıkımın etkilerini bertaraf edebilmek için on yıl gibi 
bir süreye ihtiyacımız bulunmaktadır. Yoksul olan ailelerin aşırı yoksul, alt-orta 
veyahut orta gelirli ailelerin ise yoksulluğa sürüklendiği pandemi döneminde 
gelirini tamamen ya da kısmen kaybeden bireylerin insani yaşam hakkına 
ulaşabilmeleri için yoksulluk profillerinin oluşturulması; kamu politikalarının bu 
çerçevede ve acil olarak hazırlanıp, uygulamaya geçilmesi gerekmektedir. Bu 
çerçevede, Covid-19 sürecinin yoksul, alt-orta ve orta gelir grubunu nasıl etkilediği; 
zaten var olan eşitsizliklerin bugün hangi noktaya geldiği ve bunların minimize 
edilmesi için izlenecek kamu politikalarının neler olması gerektiği ile ilgili 
farkındalığı artırmak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucuna 
göre, pandemi sürecinde derinleşen yoksulluk ve artan eşitsizlik ile ilgili alınan 
önlemler oldukça yetersiz seviyede kalmaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: Covid-19, Pandemi, Yoksulluk. 
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SALGIN GÜNLERİNDE DEVLETİN VE PİYASANIN DIŞINDA BİR SEÇENEK: 
DAYANIŞMA 

 
Buket Alkan 

Dr. Öğretim Üyesi, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Fenerbahçe Üniversitesi, 
Türkiye 

Çiğdem Boz 
Prof. Dr., Ekonomi Bölümü, Fenerbahçe Üniversitesi, Türkiye 

 
Özet 
 
COVİD-19 salgını tüm dünya için hem bir trajedi hem de bir kriz yönetim testi olarak 
görülebilir. İşin trajedi boyutunu bir tarafa bırakıp bu krizin nasıl yönetildiğine 
bakacak olursak çoğu ülkede piyasa ve devlet dışında bir seçeneğin ön plana 
çıktığını görüyoruz: dayanışma. Özellikle kriz zamanlarında başvurulan, piyasa ve 
devletin yetersiz kaldığı anlarda insanlığı ayakta tutan bir olgu olarak karşımıza 
çıkan dayanışma, insan ve insan ilişkilerinin doğasına dair kavrayışımızı sorgulama 
gereğini de beraberinde getiriyor. Bu, bireyi her şeyin üstünde tutan ve onun 
“toplumsallığını” görmezden gelen hâkim iktisat anlatısının da sorgulanması 
anlamına geliyor. Bu hâkim anlatıya göre; rasyonel ve kişisel çıkarının peşinde 
koşan bireylerin oynadığı rekabet oyununda kapitalist piyasaların boş bıraktığı 
ekonomik alanlar devlet tarafından doldurulur. Bu sistemin çoğunluk için yarattığı 
eşitsizlik, yoksulluk ile belli bir azınlığa sunduğu aşırı kârlar “hak edilen” 
sonuçlardır, düzeltilmesine gerek yoktur.  
İnsan topluluklarının ihtiyaçlarını karşılamasının ve yaratıcı yaşam alanları 
oluşturmasının alternatif yolları üzerine kafa yoran dayanışma ekonomisi çok 
temel bir inançtan yola çıkıyor: insanlar karşılaştıkları ekonomik problemlere kendi 
çözümlerini bulabilecek kapasite ve yaratıcılığa sahip varlıklardır. Başka bir deyişle, 
ekonomik sorunların çözümü için devlet-piyasa dikotomisinin ötesine geçip 
yaşamlarımızın gerçek öznesi olabiliriz. Bu çalışmada, Covid-19 salgını boyunca, 
Türkiye özelinde yaşanan sorunlara bulunan yaratıcı ve dayanışmacı çözüm 
örneklerini ele alınarak, bu çözümlerin kalıcılığı üzerine tartışılması 
amaçlanmaktadır. COVİD-19 salgını pek çok şeyin sorgulamasına neden olmasının 
yanında, dayanışma ruhunu inşa etmenin önemini hatırlatmıştır. Dayanışma 
ruhundan asıl kastedilenin, formel kurumsal mekanizmalar işlemediğinde 
çoğunlukla ilk akla gelen, sivil toplum girişimleri, hayır kurumları ve geleneksel 
dayanışma mekanizmaları olmadığı ise bu çalışmada vurgulanmak istenilmektedir. 
 
Anahtar kelimeler: Covid-19, Dayanışma, Türkiye ekonomisi. 

 

 

 

 



-International Fenerbahçe Conference on Covid-19 Studies in Social Sciences- 

-FBU European Studies Application and Research Center & İKSAD- Abstract 

Book- 

 

COVID-19’DA AŞILAMANIN ÖLÜM SAYISIYLA İLİŞKİSİNİN FONKSİYONEL 
DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ 

 
İstem Köymen Keser 

Doç. Dr., İİBF, DEÜ, Türkiye 
İpek Deveci Kocakoç 

Prof. Dr., Ekonometri Bölümü, İİBF, DEÜ, Türkiye 
 
Özet 
 
Pandemi; dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve 
etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel 
isimdir.  Çin'in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde Aralık 2019 tarihinde başlayarak 
tüm dünyaya yayılan COVID-19 pandemisi de halen tüm dünyada önemli ölçüde 
etkisini göstermeye devam etmektedir. Pandemiyi sonlandırmanın tek yolu 
toplumu bağışık hale getirmektir. Bu bağışıklığı sağlamanın da en etkili yolu 
aşılamadır. Toplum sağlığı açısından belirli bir toplumsal bağışıklık kazanılabilmesi 
için toplumun ortalama olarak %75’inin aşılanması gerekmektedir. Ancak böylece 
vaka sayılarında ve ölüm sayılarında azalma olması beklenmektedir. Aşılama yüzde 
yüz korumamakla birlikte hastalığı ağır geçirme riskini önemli derecede 
azalttığından aşılama sayısı ile hastalıktan dolayı gerçekleşen ölüm sayıları arasında 
bir ilişki olması beklenmektedir. 
Dünyada farklı teknolojilerle geliştirilmiş birçok aşı kategorisi bulunmaktadır. Tüm 
aşılar, vücudun bağışıklık sistemine COVID-19 virüsünü güvenli bir şekilde tanımayı 
ve ortadan kaldırmayı öğretmek için tasarlanmıştır. İçerik ve geliştirme yöntemine 
göre farklı aşı türleri inaktive aşılar, canlı atenüe aşılar, protein bazlı aşılar, viral 
vektör aşıları ve m-RNA ve DNA aşıları şeklinde sıralanabilir. Gelişmiş ülkeler 
geliştirilmiş aşıları Aralık 2020 tarihinden itibaren kullanmaya başlamışlardır. Bu 
çalışmada aşılamanın COVID-19’dan dolayı ölüm sayıları üzerindeki etkisini ölçmek 
amaçlanmaktadır. Bu amaçla, Oxford Üniversitesi katkılarıyla yayınlanan Our 
World in Data web sitesindeki veriler kullanılmış ve yüz kişi başına tam aşılıların 
oranı değişkeni bağımsız, milyon kişi başına yeni ölüm sayısı değişkeni de bağımlı 
değişken olarak ele alınmıştır. Burada aşı çeşidi şeklinde farklı bir sınıflandırma 
yapılmamıştır. Aşılamanın etkilerinin görülmesi bir iki ay alabileceğinden ve 
gelişmiş ülkelerin düzenli kullanımı Mayıs ayını bulabileceğinden çalışmada Mayıs 
2021-Eylül 2021 tarihleri arasındaki verilere fonksiyonel doğrusal regresyon analizi 
uygulanmış ve bu zaman aralığında aşılamanın özellikle ölüm sayılarında önemli bir 
etkisi olduğu gözlenmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: COVID-19, aşılama, ölüm oranı, fonksiyonel regresyon analizi. 
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SAVUNMASIZ AMA DAYANIKLI: KÖRFEZ ÜLKELERİNİN KOVİD-19'A YANITI 
 

Huzeyfe Altıok 
Yüksek Lisans Öğrencisi, Katar Üniversitesi, Katar 

Hamdullah Baycar 
Doktora Öğrencisi, Exeter Üniversitesi, İngiltere 

 
Özet 
 
Kovid-19 birçok alanda olduğu gibi uluslararası ilişkilerde de olağandışı durumlara 
sebebiyet vermiştir. Diplomatik ilişkilerin sekteye uğradığı, sınırların kapatıldığı 
vize anlaşmalarının önemini kaybettiği durumlar hastalık sebebiyle makul 
karşılanmıştır.  Bu süreçte ülkelerin normal zamanlarda uygulayamayacağı 
kısıtlamalar küçük devletler olarak tabir edebileceğimiz Körfez ülkelerini de 
derinden etkilemiştir. Uluslararası arenada kendisine yer bulmak isteyen ve 
geçtiğimiz on yılda çok aktif bir politika izleyen KİK üyeleri de bu kısıtlamalardan 
en fazla etkilenen ülkelerin başında gelmektedir. Kovid-19 salgınının neden olduğu 
kısıtlamaların ekonomi ve ulaşımdaki etkileri düşünüldüğünde varlığını turizm, 
yabancı işgücü varlığı ve petrol ve doğalgaz gelirlerine doğrudan bağlılık temeline 
oturtan bu devletlerin hastalığa karşı aldığı önlemler ve normalleşme stratejileri 
önem arz etmektedir. Altı üyeden oluşan KİK ülkeleri, başlangıçta sadece 
enfeksiyona maruz kalma açısından değil, ekonomik ve sosyal olarak da Kovid-
19'dan en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldı. Devletlerin karakteristik 
özellikleri, yabancıların çokluğu, turizm merkezleri, nüfus yoğunluğu, gaz ve 
petrole doğrudan bağımlılık, İran ve Çin’le olan ilişkiler, devletlerin insani ve 
ekonomik maliyetini artıran özelliklerden sadece bazılarıdır. Bu özellikler bu 
devletleri Kovid-19'a karşı savunmasız hale getirirken, ilk dönemden sonra onları 
güçlendiren birçok özelliğe sahiptir. Küçük bir devlet olmaları (Suudi Arabistan 
hariç hepsi 10 milyondan az), otoriter yönü ile oldukça zengin olması, kısıtlamanın 
daha kolay uygulanmasını sağlıyor. Zenginlikleri, aşının hem miktar hem de tür 
olarak alınmasında daha da önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışma, KİK 
devletlerinin Covid-19'a verdiği mücadelenin zayıf ve güçlü yönleriyle 
incelemektedir. Bunu yaparak, bu çalışma, KİK devletlerinin pandeminin 
üstesinden gelmek için avantajları kullanıp kullanmadığı sonucuna varmayı 
amaçlamaktadır. İlk bulgular, Kovid-19'un erken evresinin KİK ülkelerinin güvendiği 
turizm, hidrokarbon ekonomisine bağlılık, havayolları ve gayrimenkul gibi önemli 
sektörlerini etkilediği için KİK'i olumsuz etkilediğini gösteriyor. Orta ve uzun 
vadede ise özellikle aşı geliştirmeden sonra pandeminin etkisini azaltan ilk 
devletler arasında yer aldılar. Bu çalışma, medya analizlerinin yanı sıra devletler ve 
uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlara dayanmaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: Körfez ülkeleri, Kovid-19, küçük ülkeler, yumuşak güç. 
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COVID-19 SONRASI DÖNEMDE AB-TÜRKİYE TİCARET İLİŞKİLERİ 
 

Selminaz Adıgüzel 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 

Harran Üniversitesi, Türkiye 
 
Özet 
 
Dünya yaratıldığından beri salgınlarla mücadele edilmektedir. Salgın hastalıklar, 
toplumu eğitim sağlık, ekonomi gibi birçok alanda etkilediğinden salgın 
hastalıkların etkileri ve sonuçları konusunu ele alan geleceğe ışık tutacak bilimsel 
araştırmalar, son derece önemlidir.    
Avrupa Birliği’ne üyelik sürecini yaşayan Türkiye’nin uluslararası ticaretinde Avrupa 
Birliği ile ilgili ithalat ve ihracatı, bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır.  
Bu araştırma Covid-19’un başladığı dönemle sınırlandırılmış olup Avrupa Birliği’ni 
(AB) pandemi sonrası Türkiye ile ticari sözleşmeleri, Avrupa Birliği’nin Türkiye ile 
ilgili aldığı ticari kararlar, Avrupa Birliği’nin  Covid sonrası yaşadığı ticari  sorunlar ve 
sorunlara karşı aldığı çözüm önerileri , birlik içerisindeki çözülmeler ve riskli 
durumlara karşı aldıkları proaktif önlemler,  araştırmada ele alınmıştır. Bu 
araştırmanın Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde bir yol haritası olması 
amacıyla süreç değerlendirilmiştir.  
Türkiye’nin AB’ye entegrasyonunda önemli adımlar atılmışken aniden ortaya çıkan 
pandemi sonrası,  ekonomik ticari ilişkilerin  AB-Türkiye ilişkileri ele alınacak ve yeni 
dönemde ortaya çıkması olası zorluk ve fırsatlar tartışılacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Covid-19, Pandemi, Türkiye, Uluslararası 
Ticaret, ticari sözleşmeler.  
 
 

EU-TURKEY TRADE RELATIONS IN THE POST-COVID-19 PERIOD 
 
Abstract 
 
Epidemics have been struggling since the world was created. Since epidemics 
affect the society in many areas such as education, health and economy, scientific 
research that will shed light on the effects and consequences of epidemics is 
extremely important. 
Import and export related to the European Union in the international trade of 
Turkey, which is in the process of membership to the European Union, is the 
subject of this research. 
This research is limited to the period when Covid-19 started, and the commercial 
agreements of the European Union (EU) with Turkey after the pandemic, the 
commercial decisions taken by the European Union regarding Turkey, the 
commercial problems and the solutions taken by the European Union after the 
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Covid-19 recommendations, dissolution in the union and proactive measures they 
take against risky situations are discussed in the research. 
In order for this research to be a roadmap for Turkey's membership process to 
the European Union, the process has been evaluated. 
After the pandemic, which suddenly emerged while important steps were taken in 
Turkey's integration with the EU, the economic and commercial relations 
between the EU and Turkey will be discussed and the possible difficulties and 
opportunities that may arise in the new period will be discussed. 
 
Keywords: European Union, Covid-19, Pandemic, Turkey, International Trade, 
commercial contracts. 
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Gİ DE MOPASSANIN SİYASİ VƏ DİNİ BAXIŞLARI 
 

Gülnara Hacıyeva 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, müəllim 

 
Xülasə 
 
Məqalədə Gi de Mopassanın siyasi və dini baxışları nəzərdən keçirilir. Mopassanın 
vətənindəki siyasi duruma, mövcud üsuli-idarəyə olan münasibəti onun 
məqalələrində və bədii əsərlərində, yaxınlarına, qələm yoldaşlarına yazdığı 
məktublarda öz əksini tapıb.  Yazarın Fransanın siyasi həyatı ilə, dinlə və din 
xadimləri ilə bağlı fikir və mülahizələri həmin mənbələr əsasında araşdırılır.   Gi de 
Mopassanın  siyasətlə və dinlə bağlı fikirlərinin aydın ifadəsini tapdığı “Gəzintidə 
keçən həyat” və “Günəşin altında” adlı fəsəfi düşüncələrindən ibarət yol qeydləri,  
din xadimlərinin obrazlarının yer aldığı “Gonbul” novellası, “Həyat”  romanı və 
“Əziz dost” romanları  məqalənin tədqiqat obyektləri sırasındadır. Mopassan 
Fransanın hakim dairələrinin ölkənin daxilində və xaricində yürütdüyü siyasətdən 
narazı idi. Müharibənin əzablarını öz üzərində yaşamış gənc yazıçı hakim siniflərin 
militarist siyasətini kəskin tənqid edirdi.  Mopassan üçüncü Respublikanın 
hakimiyyətinin güclənməsini və burjua respublikaçı-opportunistlərin hakimiyyətə 
gəlişini və fəaliyyətini ölkəsi üçün fəlakət hesab edirdi. Buna baxmayaraq o, həyatı 
boyu heç zaman aktiv siyasi mübarizə aparmayıb, müstəqilliyini itirməmək üçün 
heç bir təşkilata üzv olmayıb.  
Gi de Mopassan hələ uşaqlıqdan təmasda olduğu din xadimlərinin ədalətsizliyinə, 
cahilliyinə və riyakarlığına qarşı öz etirazını bildirirdi. Bu etiraz sonralar da yazarın 
yaradıcılığında öz əksini tapdı. 
 
Açar sözlər: Gi de Mopassan, siyasi, dini, məktub, yol qeydləri, novella, roman. 
 
 

GUY  DE MAUPASSANT’S POLITICAL AND RELIGIOUS VIEWS 
 
Abstract 
 
The article examines Guy de Maupassant's political and religious views. 
Maupassant's attitude to the political situation in his homeland and the current 
system of government is reflected in his articles and works of art, as well as in his 
letters to relatives and colleagues. The author's views and opinions on French 
political life, religion and clergy are studied on the basis of these sources. The 
travel writings "The wandering life" and "To the Sun" in which Guy de 
Maupassant's  philosophical thoughts about the politics and religion are reflected, 
the short story "Ball of  Fat", the novels "Life" and "Dear Friend" where the 
images of religious figures are presented are among the research objects of the 
article.  Maupassant was dissatisfied with the policies of the French ruling circles 
inside and outside the country. The young writer, who experienced the sufferings 
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of the war, sharply criticized the militaristic policies of the ruling classes. 
Maupassant considered the strengthening of the power of the Third Republic and 
the coming to power and activity of the bourgeois Republican opportunists a 
disaster for his country.  Nevertheless, he never fought actively in his life and was 
not a member of any organization in order not to lose his independence. 
Guy de Maupassant protested against the injustice, ignorance and hypocrisy of 
the clergy with whom he had been in contact since childhood. This protest was 
later reflected in the author's work. 
 
Keywords: Guy de Maupassant, political, religious, letter, travel writing, short 
story, novel. 
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NİJERYA’DA TERÖR SORUNU: BOKO HARAM ÖRNEĞİ 
 

Besra Toktaş 
Yüksek Lisans Öğrencisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim 

Dalı, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye 
 
Özet 
 
1960 yılında İngiliz müstemlekesine karşı bağımsızlık savaşı kazanan Afrika’nın 
kalbi ve petrol zengini Nijerya 2000’li yıllarda terör örgütlerinin kolayca faaliyete 
bulunabileceği bir ülke haline gelmiştir. Bu örgütlerden biri de ülkede konuşulan 
etnik dillerden biri olan Hausa dilinde “Batılı eğitim haramdır” anlamına gelen 
Boko Haram terör örgütüdür. Örgütün resmi ismi adı ise “Jama’atu Ahlus-Sunnah 
Liddda’Awati Wal Jihad” yani “Ehl-i Sünnet Davet ve Cihat Cemaati”dir.  Bu 
çalışmada da 2002 yılında Nijerya’nın Borno eyaletinde Muhammed Yusuf 
tarafından kurulan şeriat yanlısı radikal İslamcı örgüt olan Boko Haram terör 
örgütünün doğuşu, örgütsel yapısı, ideolojisi ve eylem ile stratejilerine değinilerek 
örgütün eğitim ve sosyal yaşam üzerinde nasıl bir etki yaratığına değinilecektir. 
Ayrıca Nijerya’nın kısaca özelliklerine değinilerek Nijerya’nın sosyo-ekonomik ve 
politik yapısının örgütün ülkede faaliyet alanı bulmasında nasıl bir rol oynadığı ele 
alınacaktır. Özellikle barışçıl faaliyetler sürdürmek amacıyla ortaya çıkan Selefi-
cihatçı bir hareketin ülkenin kuzeyinde yoksulluk, işsizlik ve gelir dağılımında 
adaletsizliğin artmasıyla birlikte ülkedeki zafiyetleri fırsata çevirerek amacından 
uzaklaşıp nasıl bir terör örgütüne evrildiği konu alınarak bu konular bağlamında da 
sonuca ulaşılmaya çalışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Boko Haram Terör Örgütü, Nijerya, Örgütün Etkileri. 
 

 
TERROR PROBLEM IN NIGERIA: THE EXAMPLE OF BOKO HARAM 

 
Abstract 
 
The heart of Africa and oil-rich Nigeria, which won a war of independence against 
British independence in 1960, became a country where terrorist organizations 
could easily operate in the 2000s. One of these organizations is Boko Haram, 
which means "Western education is forbidden" in Hausa, one of the ethnic 
languages spoken in the country. The official name of the organization is 
"Jama'atu Ahlus-Sunnah Liddda'Awati Wal Jihad", or "Ehl-i Sunnah Invitation and 
Jihad Community". In this study, the birth, organizational structure, ideology and 
actions and strategies of the Boko Haram terrorist group, a radical sharia Islamist 
organization founded by Mohammed Yusuf in Borno, Nigeria in 2002, will be 
discussed and how it affects education and social life. In addition, nigeria's socio-
economic and political structure will be briefly addressed and how the 
organization plays a role in finding a place of activity in the country. Especially 
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with the increase of poverty, unemployment and injustice in the distribution of 
income in the north of the country, a Salafist-jihadist movement that emerged 
with the aim of maintaining peaceful activities will be tried to reach a conclusion 
in the context of these issues by turning the weaknesses in the country into 
opportunities and how it has evolved into a terrorist organization. 
 
Keywords: Boko Haram Terrorist Organization, Nigeria, Its Influences. 
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OLMAK YA DA OLMAMAK: COVID-19 VE TERÖRİZM 
 

Zeynep Selçuk 
Milli Savunma Üniversitesi, ATASEREN, Türkiye 

 
Özet 
 
Covid-19 salgını tüm dünyayı etkisine alan ve  uluslararası ilişkiler ve tüm bileşenleri 
değişim yeni koşullara uymaya sevk eden  bir tehdit olmuştur. Bu tehdit ve tehditle 
mücadele eden uluslararası ilişkilerin temel aktörü devlettir. Devlet dışı 
örgütlenmeler ise yeni durum ve koşullara kendi imkan ve kapasiteleri dahilinde 
cevap vermiştir. Terör örgütleri bu süreçte kendilerini gözden geçirerek yeni 
yaşamsal kararlar almıştır. Bu çalışmada ilk olarak terör örgütlerinin covid-19 
sürecinden nasıl etkilendiği tartışılacaktır. İkinci olarak terör örgütlerinin bu 
süreçle başa çıkma yöntemlerine değinilecektir. Son olarak, bu çalışmanın temel 
sorunsalı olan covid-19 terör örgütlerinin eleman temini, propaganda ve eylem 
düzenleme yöntemleri üzerinde kalıcı bir değişiklik yaratıp yaratmayacağı 
tartışılacaktır. Bu çalışmanın temel argümanı ise covid-19 sürecinin bir kırılma 
noktası olacağı ve bundan sonra terör örgütlerinin eski yöntem ve uygulamalara 
geri dönmeyeceği yönündedir.  
 
Anahtar kelimeler: Terör Örgütleri, Pandemi, Uluslararası Güvenlik. 
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KÜRESEL PANDEMİNİN GÖÇ DİNAMİKLERİ VE MÜLTECİ SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİNİ TARTIŞMAK 

 
Özlem Özdemir 

Doç. Dr., Fenerbahçe Üniversitesi, Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü, Türkiye 

Tolga Tellan 
Bil. İşletmeni, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 

 
Özet 
 
Sahip olduğu coğrafi konumuyla Türkiye, dünya genelindeki göç rotalarının en 
önemlilerinden birini topraklarında barındırmaktadır. Yazılı insanlık tarihi boyunca 
birbirinden farklı insan topluluklarının göçlerine tanıklık eden, topraklarına 
sığınanlara ve yeni bir yaşam arayışındakilere ev sahipliği yapan ülkemiz, yirmi 
birinci yüzyılda ise sosyo-kültürel yapısıyla Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan AB 
ülkelerine yönelen düzensiz göçmen ve mülteci akışının kilit noktası haline 
gelmiştir. Günümüzde Anadolu coğrafyası eş zamanlı olarak, göç veren, göç alan, 
transit ve bağlantı noktası olan yapısıyla bir ‘uluslararası göç ülkesi’ karakteri 
sergilemektedir. Sanayileşmiş ‘Kuzey’ dünyasının ülkelerine Türkiye üzerinden 
ulaşma hayalleri, mülteci hareketliliklerinin nirengi noktası haline gelmiştir. 
Ortadoğu coğrafyasının ekonomik, politik, güvenlik ve kültürel bakımdan en 
istikrarlı ülkesi olma özelliğini halen sürdüren Türkiye’nin çok geniş bir hinterland 
da beklentileri ve hayalleri karşılayan topraklar olarak nitelendiği görülmektedir. 
Bu durum Avrupa’ya doğru transit geçiş amacıyla gelen mültecilerin Türkiye’yi 
hedef ülke olarak kabul etmelerine ya da yerleşik olma niyetiyle gelenlerin, 
Türkiye’nin Batı ile yoğun ilişkilerini deneyimlemeleri sonrasında, yeni coğrafyalara 
yönelmelerine neden olmaktadır.    
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2020 Mart ayında ilan edilen küresel 
salgının (Sars Cov-2), küreselleşme dinamiklerinin hızlanmasına bağlı olarak 
insanlık üzerinde şiddetli bir tehdide dönüştüğü görülmektedir. Salgınlar, tarihsel 
bakımdan yeni olmamakla birlikte küresel insan hareketliliğine bağlı olarak 
sıklaşma ve yaygınlaşma eğilimine girmiş durumdadır. Bu bağlamda artan küresel 
salgın eğilimi, sınır güvenliği, sağlık güvenliği, ulaşım-taşımacılık ve göç politikaları, 
hijyen kontrolü, iç güvenlik-dış güvenlik ilişkisi, kamu kurumlarının acil durum 
eylem planları gibi farklı konuların yoğun biçimde tartışılmasını gerektirmektedir. 
Küresel pandemi, toplumun tüm kesimlerini olduğu kadar göçmen ve mültecileri 
de doğrudan etkilemekte, hatta zaman zaman (barınma mekanlarının kötülüğü, 
vaka tespit çalışmaları ile filyasyon sürecinin güçlüğü, tedavi ve bakım 
hizmetlerinin yetersizliği gibi nedenlerle) daha da olumsuz koşulların 
gözlemlenmesine neden olmaktadır. Göç sürecinin, bireysel düzlemde travmalar, 
yeni yaşam koşullarına adaptasyon sorunları, temel sağlık hizmetlerine erişim 
güçlükleri ile ilişkilendirilmesi ise küresel pandeminin yayılımı ile mücadelenin 
önündeki engeller olarak sıralanmaktadır. Bu kapsamda, çalışmada, özellikle 
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ülkemizdeki geçici koruma altındaki bireylerin pandemi koşullarında sağlık 
haklarından ne düzeyde yararlandıkları ve küresel pandeminin göç hareketlilikleri 
üzerinde ne gibi sonuçlar doğurduğunun tartışılması amaçlanmaktadır. Salgınlarla 
mücadelede hedeflere ulaşılmasının ancak küresel stratejiler geliştirilmesi ve 
toplumdaki tüm tarafların halk sağlığı sisteminin kapsamına dahil edilmesi ile 
mümkün olacağı ifade edilebilecektir.    
 
Anahtar kelimeler: Küresel pandemi, Göç koşulları, Mülteci sağlığı, Erişim hakkı.  
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PANDEMİ DÖNEMİNDE DEĞİŞEN YATIRIMCI DAVRANIŞLARI VE KONUNUN 
SERMAYE PİYASASI HUKUKU ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Ahmet Tok 

Başuzman Hukukçu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye 
 
Özet 
 
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn./Kanun) 1 inci maddesi 
çerçevesinde, sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve 
rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve 
menfaatlerinin korunması için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesi 
amacıyla faaliyet gösteren Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK/Kurul), Kanun’un 
muhtelif maddelerinde çok geniş yelpazede yetkiler tanınmıştır. Suç duyurusunda 
bulunma, muhtelif konularda dava açma, lisans iptali, imza yetkisinin kaldırılması, 
internet sitelerine erişimin engellenmesi talebinde bulunma, idari para cezası ve 
sair idari yaptırım uygulama, işlem yasağı, brüt takas vs. gibi farklı tedbirler 
uygulama bu kapsamda zikredilebilir.   
Pandemi nedeniyle evde kalmanın da etkisiyle yatırımcıların sermaye piyasalarına 
ilgisinin artması, teknolojik gelişmeler neticesinde finansal sisteme erişim kolaylığı 
ile düşük faiz ortamında yüksek getiri isteği birçok yatırımcının bu dönemde 
borsaya yönelmesini sağlamıştır. Halka arzların da fazlalaştığı bu süreçte, özellikle 
yüksek getiri arayışıyla paralel olarak piyasadaki fiyat hareketlerinden 
mağduriyetler de söz konusu olmaktadır.  
Öte yandan özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımların da etkisiyle, bir dönem 
yüksek getiri sağlayan bir hissede çok ciddi oranda kayıpların da görüldüğü 
müşahede edilmektedir. Özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarda, pay fiyatlarının 
manipüle edilerek bireysel yatırımcıların mağduriyetlerine sebebiyet verildiği de 
gözlenmektedir.  
Günümüzde sermaye piyasası faaliyetleri internet ve sosyal medyanın gelişmesi ile 
genellikle internet siteleri veya sosyal medya hesapları üzerinden yapılmaktadır. 
Anılan hesaplar ve siteler ile muhtelif uygulamalar üzerinden, sermaye piyasası 
araçları ve ihraççıları hakkında yorum ve tavsiyelerde de bulunulmaktadır. Kurulan 
internet siteleri herkese açık olabildiği gibi sosyal medya üzerinden whatsupp 
grupları vb. ile belirli gruplara hizmet de sunulabilmektedir.  
Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde farklı platformlar ve siteler ile uygulamalar 
üzerinden gerçekleştirilen özellikle yatırım danışmanlığı gibi sermaye piyasası 
faaliyetlerinin etkin bir şekilde denetim ve gözetiminin yapılmasının, Kurul’un iş 
yükünü önemli ölçüde artıracak olsa da, Kanun’un, yatırımcıların hak ve 
menfaatlerinin korunması ve piyasanın sağlıklı işleyişine dair amacı ve bu 
kapsamdaki fonksiyonu dikkate alındığında yerinde bir yaklaşım olacağı 
kanaatindeyiz.      
SPK tarafından da zaman zaman basın duyuruları yoluyla, Kurulca yapılan gözetim 
ve denetim faaliyetleri neticesinde, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları 
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ile Whatsapp, Telegram vb. iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplar 
üzerinden, aralarında haklarında daha önce SPK tarafından piyasa dolandırıcılığı, 
güveni kötüye kullanma suçu dâhil pek çok suç fiilinden dolayı suç duyurusunda 
bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de bulunduğu, Kurulca 
yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni 
olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik 
eylemlerin devam ettiğinin tespit edildiği belirtilerek yatırımcılar uyarılmaktadır.  
Son olarak belirtmek gerekir ki, SPK’nın denetim faaliyetlerinde, sosyal medya 
üzerinden gerçekleştiren fiillerin, SPKn. md. 107 ve 109/2 hükümleri kapsamında 
piyasa dolandırıcılığı ve izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçlarını mı teşkil ettiği, 
hangi suçun unsurlarının somut olayda gerçekleştiği, tek bir fiille birden fazla 
hükmün mü ihlal edildiği yoksa ayrı ayrı fiillerin mi söz konusu olduğu, suç 
unsurlarının tespit edilememesi halinde hangi düzenleme kapsamında idari 
yaptırım uygulanacağı hususlarının ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmasının, işlenen 
fiillere uygulanacak yaptırımların belirlenmesinde etkili ve önemli olacağı 
söylenebilecektir.   
 
Anahtar kelimeler: Sermaye Piyasası Kanunu, pandemi ve yatırımcı, denetim ve 
gözetim, izinsiz sermaye piyasası faaliyeti, piyasa dolandırıcılığı. 
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COVID-19 PANDEMİSİNİN ÖRGÜTSEL ALANA YANSIMALARI 
 

Nurettin GÜRCAN 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Doktora 

Programı, Ege Üniversitesi, Türkiye 
 
Özet 
 
Salgın hastalıklar tarihin her döneminde toplumlar üzerinde çeşitli etkiler 
yaratmıştır. Günümüzün önemli salgın hastalıklarından biri haline gelen Covid-19 
pandemisi, genel olarak toplumların gündeminde olduğu gibi örgütsel yapıları da 
çeşitli şekillerde etkilemiştir. Yaşanan salgın süreciyle birlikte örgütler ve örgütsel 
alanın temsilcileri de kendi içerisinde farklı dönüşümler yaşamışlardır. Bu süreçte 
örgütlerin çalışma şekilleri, kriz yönetim şekilleri, insan kaynakları politikaları gibi 
birçok süreç değişime uğramıştır. Örgütsel ortamda yaşanan bu değişimlerin yanı 
sıra işgörenler de çalışma şekilleri ile ilgili çoklu dönüşümlere şahitlik etmişlerdir. 
Bu anlamda çalışmanın amacı, örgütsel alanda Covid-19 pandemi sürecinin etkileri 
ile ilgili artış gösteren çalışmalarda ele alınan bazı önemli konuların alana sunduğu 
katkıları incelemektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Örgütler, Örgütsel Ortam, Covid-19’un 
Etkileri. 
 
 

REFLECTIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC TO THE ORGANIZATIONAL FIELD 
 
Abstract  
 
Epidemics have had various effects on societies in every period of history. The 
Covid-19 pandemic, which has become one of the most important epidemic 
diseases of today, has affected the organizational structures in various ways, as 
well as on the agenda of societies in general. Along with the epidemic process, 
organizations and representatives of the organizational field have also 
experienced different transformations within themselves. In this process, many 
processes such as the way organizations work, crisis management styles, and 
human resources policies have changed. In addition to these changes in the 
organizational environment, employees have also witnessed multiple 
transformations regarding the way they work. In this sense, the aim of the study 
is to examine the contributions of some of the important issues discussed in the 
increasing studies on the effects of the Covid-19 pandemic process in the 
organizational field. 
 
Keywords: Covid-19, Pandemic, Organizations, Organizational Environment, 
Effects of Covid 19. 
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COVID-19 PANDEMİSİ ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNİ ETKİLİYOR MU? 
Gizem AKALP 

Öğretim Görevlisi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Programı, Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye 

Gülşen Çetin AYDIN 
Dr. Öğretim Üyesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Karamanoğlu 

Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye 
Serpil AYTAÇ 

Prof. Dr., İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Fenerbahçe 
Üniversitesi 

Özet 
 
İş dünyası, küresel virüs pandemisinden derinden etkilenmiştir. Halk sağlığına 
yönelik tehdide ek olarak ekonomik ve sosyal bozulma milyonlarca insanın uzun 
vadeli geçim kaynaklarını ve refahını tehdit etmiştir.  
Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi ile çalışma yaşamında önemli 
değişiklikler yaşanmıştır. Bu yaşanan değişikliklerin bir kısmı kalıcı bir kısmı ise 
geçici olacak şekilde çalışanları etkilemiştir. COVID-19 pandemisi ile çalışma şekli, 
saatleri, iş ve özel yaşam dengesi, mesafeler değişirken bunun yanında iş sağlığı ve 
iş güvenliği standartları açısından yeni önlemler ve salgına özel tedbirler çalışma 
yaşamına hızlı bir şekilde girmiştir. Yaşanan bu değişimlere paralel olarak çalışma 
yaşamı kalitesinde farklı boyutlarla değişimler meydana gelmiştir. Kısacası salgının 
etkisini göstermeye başladığı dönemden günümüze çalışma yaşamının ve çalışma 
ilişkilerinin bir dönüşüm süreci içerisinde bulunduğu ve bu dönüşümün bütün 
dünyada etkisini göstermekte olduğunu söylenebiliriz. Bu noktada pandeminin 
gerek toplumsal gerek ekonomik yapı ile olan ilişkisi göz önüne alındığında çalışma 
yaşamının da bu dönüşümden etkilenmesi kaçınılmaz bir sonuçtur.   
 Bu çalışmada da COVID-19 pandemisinin çalışma yaşamı kalitesi üzerine etkisinin 
araştırılması amaçlanmıştır. Çevrim içi olarak iş dünyasına yönelik bir networking 
sitesi olan Linkedin aracılığı kişilere ulaşılmış ve bu çalışma kapsamında kamu ve 
özel sektörde çalışan 512 kişi , araştırmacılar tarafından hazırlanan beşli likert tipi 
anketi cevaplamıştır. Anket formu COVID-19 pandemisi sürecinde çalışanların 
çalışma koşulları, demografik bilgiler ve çalışma yaşamı kalitesi bölümlerinden 
oluşmaktadır. Bu çalışmada “Türkiye’de pandemi nedeniyle alınan tedbirler, 
çalışma yaşamının kalitesinde değişikliklere sebep olmuş mu, değişiklik olduysa 
hangi konularda değişiklik yaşanmış” sorusuna cevap aranmaya çalışılmıştır. 
Dolayısıyla çalışanlarla yapılan anket sonucu elde edilen verilerle pandemi süreci ile 
çalışma yaşamı kalitesi arasındaki bağlılık ilişkilendirilmiştir. SPSS 24 ile yapılan 
analizler sonucunda çalışanların pandemi süresince hem işyerinde hem de uzaktan 
çalışma şeklinde çalıştıkları, pandemi sürecinde çalışma yaşamı kalitelerinde düşüş 
algıladıkları ve çalışma hayatında yaşadıkları olumsuzlukların çalışma yaşamının 
kalitesinin yanı sıra, kişilerin yaşam kalitesini de negatif yönde etkilediği 
sonuçlarına ulaşılmıştır.  
 
Anahtar kelimeler: COVID-19 Pandemisi; Çalışma Yaşamı Kalitesi; Yaşam Kalitesi; 
Çalışma şartları. 
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COVID-19 SÜRECİNDE DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISINA 
ETKİSİ 

 
Zübeyir ÖZÇELİK 

Dr., Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı / TÜİK Uzmanı 
 
Özet 
 
2019 yılı sonunda Çin'de ortaya çıkan Covid-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına 
almıştır. İşletmelerde kriz zamanlarında hızlı karar alan ve uygulayan liderlere 
ihtiyaç bulunmaktadır. Tüm Dünyada büyük bir krize dönüşen salgın sürecinde de 
hiç şüphesiz karar alıcı pozisyonunda olan liderlerin kararları daha da önemli hale 
gelmiştir. Bu çalışmada salgın sürecinde dönüşümcü liderliğin örgütsel adalet 
algısına etkisine yönelik ilişki, alt boyutları ile incelenmiştir. Dönüşümcü liderlik, 
örgütsel adalet algısı ve alt boyutlarını açıklamak için regresyon analizleri 
kullanılmıştır. Dönüşümcü liderliğin alt boyutları ile örgütsel adalet algısının alt 
boyutları arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişkiler bulunmuştur. 
 
Anahtar kelimeler: Covid 19, Dönüşümcü liderlik, örgütsel adalet. 
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COVID-19 SÜRECİNDE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ DUYGUSAL EMEĞE ETKİSİ 

 
Gaye Mat Çelik 

Dr., Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı / İstatistikçi 
 
 
Özet 
 
Dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgın sürecinde çalışanların örgütsel adalet 
algısı ve sergiledikleri duygusal emek davranışları örgütler açısından giderek önem 
kazanmaktadır. Bu çalışmada çalışanların örgütsel adalet algılarının duygusal emek 
davranışları üzerindeki etkisi incelenmektedir. Değişkenlerin birbiri ile ilişkilerinin 
hipotez testleri ile incelendiği çalışmada örgütsel adaletin duygusal emek 
üzerindeki etkisi çoklu regresyon analizleri ile karşılaştırılmıştır. Araştırmanın 
sonucunda örgütsel adalet algısı ile duygusal emek arasındaki ilişki duygusal 
emeğin ve örgütsel adaletin tüm alt boyutları ele alınarak incelenmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: Covid 19, örgütsel adalet, duygusal emek. 
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COVID-19 PANDEMİSİNDE İŞİN DEĞİŞEN DOĞASI: İŞLETMELERİN İŞ 
SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMADA EĞİTİM, FİNANS, SAĞLIK VE MEDYA İLETİŞİM 

SEKTÖRLERİNDE BİR ARAŞTIRMA 
 

Fatma Zehra Köker 
Doktora Öğrencisi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara Üniversitesi, Türkiye 

 
Özet 
 
Covid-19 pandemisiyle uzaktan çalışma işin değişen doğasının ayrılmaz bir parçası 
haline gelmiştir. Değerli insan kaynağının korunması, yeni iş modellerinin 
geliştirilmesi ve mevcut iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi önemli örgütsel 
gereksinimler olarak ortaya çıkmıştır. İşletmeler bu yeni normlara uyum sağlamak 
ve iş sürekliliğini sağlamak için çeşitli tedbirlere ve desteklere ihtiyaçlar 
duymaktadır. Bunların belirlenmesi ve önceliklendirilmesi içinde bulunduğumuz 
olağan dışı bir dönemde yani Covid-19 pandemisini yaşadığımız koşullarda son 
derece önem kazanmıştır. Zira iş sürekliliğini sağlamada sektörlerin ihtiyaç 
duydukları tedbirler ve destekler farklılık göstermektedir. Bu çalışma bilgi ve 
teknoloji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin iş sürekliliğini 
sağlamada ihtiyaç duydukları en önemli gereksinimin insan kaynakları yönetimi 
sistemini dijitale taşımak olduğunu iddia etmektedir. Araştırma evreni eğitim, 
finans ve sağlık ve medya-iletişim gibi bilgi ve teknoloji yoğun sektörlerdir. Türkiye 
çapında 31 ildeki 59 eğitim, finans, sağlık ve medya-iletişim işletmeleri 
çalışanlarından elde edilen örneklem üzerinden görgül bir araştırma yapılmıştır. 
Veri toplama aracı ILO’nun yayımladığı “Covid 19 Krizi Döneminde İşletme 
Araştırması Şablon Anketi” nin kısmi ilaveler yapılmış versiyonudur. Bu anket ile 
elde edilmiş olan veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilecek ve 
değerlendirilecektir. 
 
Anahtar kelimeler: Covid-19 krizinde işletme araştırması, dijital dönüşüm, insan 
kaynakları yönetimi sistemi, bilgi ve teknoloji yoğun sektörler. 
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COVID-19 SONRASI DİJİTAL ÇAĞDA YENİ YÖNETİM VE SENİZM: ZEKİ, ÇEVİK VE 
ETİK (ZCE) YÖNETİŞİM MODELİ TASARIM ÖNERİSİ 

 
Erdal Şen 

Doç. Dr., İİSBF, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Fenerbahçe Üniversitesi, 
Türkiye 

 
Özet 
 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 pandemisinin ilan edildiği 11 Mart 2020 
tarihinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan sağlık krizi ve ilgili süreçlerle 
birlikte, yaşamın tüm alanlarında gerçekleşmekte olan değişim ve dönüşüm sosyal 
bilimler alanında da birçok yeni çalışmaya temel oluşturmaktadır. Özellikle 1990’lı 
yılların ortalarından itibaren, teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte iletişim, üretim, 
ulaşım ve benzeri birçok alanda dönüşen süreç, yapı ve sistemlerin varlığından söz 
edilmektedir. Gelir dağılımı, sermaye-emek ilişkisi, ekonomik büyüme ve refah gibi 
temel ekonomi-politik konu başlıklarındaki araştırmalarda dijital dönüşümün etkisi 
yadsınamaz biçimde artmaktadır. Bu çalışma COVID-19 pandemisinin sağlık 
alanındaki etkilerinin sönümleneceği dönem ve sonrasında dijital dönüşümün 
birey, örgüt ve sistemler üzerindeki etkilerini yeni bir yönetişim model tasarımı 
önerisi ile değerlendirmeyi amaçlamaktadır.  
Çalışmada önerilen model tasarımının kapsamında üç temel değişken yer 
almaktadır. Bu değişkenler zeka, çeviklik ve etik olarak belirlenmiştir. İlgili 
değişkenlerin analizi ve uygulanması birbiriyle ilişkili üç boyutta 
gerçekleştirilmektedir: (1) Mikro boyut (bireysel düzey), (2) Mezo boyut 
(organizasyonel/örgütsel düzey) ve (3) Makro boyut (sistem düzeyi). Bireysel 
boyutta bireysel yönetişim, örgütsel boyutta kurumsal yönetişim ve sistemsel 
boyutta da politik/siyasal yönetişim ile değerlendirme çerçevesi belirlenmiştir.  
Bireyler için benlik algısı, özyönetim, bireysel yönetişim, kendini gerçekleştirme, 
sevgi, bağlılık, korku ve kaygı yönetimi, mutluluk, duygu yönetimi, farkındalık, 
gerçeklik, hakikat, motivasyon, gönüllülük, ait olma/hissetme gibi bireysel 
göstergeler mikro boyut kapsamında yer almaktadır. Örgütsel boyutta yönetim ve 
strateji ile birlikte kurumsal yönetişimin dört temel ilkesi olan şeffaflık, hesap 
verebilirlik, sorumluluk ve adillik temel göstergeler olarak irdelenmektedir. Aynı 
zamanda bu dört ilkenin bireysel yönetişim için de kullanılabilmesi 
düşünülmektedir. Modelde üçüncü boyut olan siyasal/politik yönetişim boyutunda 
ise gücün kaynakları ve dağılımı, sürdürülebilirlik, adalet, iklim eylemi, çevresel 
ekonomi, ekoloji yönetimi, yeşil yönetim, insan hakları, eşitlik, katılım, temsiliyet, 
sürdürülebilir kalkınma ve siyasal yönetişim gibi göstergeler temel 
oluşturmaktadır. Bunlarla birlikte şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk ve adillik 
ilkelerinin politik yönetişim için de kullanılabilmesi düşünülmektedir.  
Modelde yer alan birey, örgüt ve sistem boyutlarının; zeka, çeviklik ve etik 
değişkenleri ile ölçülmesi tasarlanmaktadır. Bu çalışmanın kavramsal çerçevesi 
Senizm kuramından ortaya çıkarılmış ve ölçeği geliştirilme aşamasındadır.  
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Dijital devrim ile birlikte zeka, çeviklik ve etik kavramlarının giderek daha fazla 
önem kazanacağı öngörülebilmektedir. Dünyanın "göreli olarak rekabetçi küresel 
ekonomisi" ve buna bağlı yeni ekonomi, yeni yönetim modellerinin ortaya 
çıkmasına temel oluşturabilecektir. Geleceğin dünyasında “Dijital Devrim” ile yeni 
yönetişim modelleri; birey, örgüt ve sistem boyutlarında; zeka, çeviklik ve etik 
değişkenleri ile değerlendirilmesi bu modelin en önemli değer önerisi olarak öne 
çıkmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Zeka, Çeviklik, Etik, Yönetişim, Senizm. 
 
 

NEW MANAGEMENT AND SENISM IN THE POST-COVID-19 DIGITAL AGE: 
INTELLIGENT, AGILE AND ETHICAL (IAE) GOVERNANCE MODEL DESIGN 

PROPOSAL 
 
Abstract 
 
As of March 11, 2020, COVID-19 pandemic was declared by the World Health 
Organization. Along with the health crisis and related processes that have 
affected the whole world, the change and transformation that take place in all 
areas of life also constitute the basis of many new studies in the field of social 
sciences. Especially since the mid-1990’s, the existence of processes, structures 
and systems that have been transformed in many areas such as communication, 
production, transportation and so on with the rapid development of technology is 
mentioned. The impact of digital transformation is undeniably increasing in 
researches on basic political economy topics such as income distribution, capital-
labor relationship, economic growth and welfare. This study aims to evaluate the 
effects of digital transformation on individuals, organizations and systems during 
and after the period when the effects of the COVID-19 pandemic in the field of 
health will be dampened with a new governance model design proposal.  
There are three basic variables within the scope of the model design proposed in 
the study. These variables were determined as intelligence, agility and ethics. The 
analysis and implementation of the relevant variables are carried out in three 
interrelated dimensions: (1) Micro dimension (individual level), (2) Meso 
dimension (organizational/corporate level) and (3) Macro dimension (system 
level). The evaluation framework was determined with individual governance in 
the individual dimension, corporate governance in the organizational dimension 
and political governance in the systemic dimension.  
Individual indicators such as self-perception, self-management, individual 
governance, self-realization, love, commitment, fear and anxiety management, 
happiness, emotion management, awareness, reality, truth, motivation, 
volunteering, commitment are included in the micro dimension. Transparency, 
accountability, responsibility and fairness, which are the four basic principles of 
corporate governance together with management and strategy in the 
organizational dimension, are examined as basic indicators. At the same time, it is 
thought that these four principles can be used for individual governance. Whereas 
in the third dimension of political governance in the model, the sources and 
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distribution of power, sustainability, justice, climate action, environmental 
economy, ecology management, green management, human rights, equality, 
sustainable development, political representation and participation constitute the 
basis. In addition to these, it is thought that the principles of transparency, 
accountability, responsibility and fairness can also be used for political 
governance.  
It is designed to measure the dimensions of individuals, organizations and 
systems in the model with intelligence, agility and ethical variables. The 
conceptual framework of this study has been revealed from Senism theory and its 
scale is in the development stage. With the digital revolution, it can be predicted 
that the concepts of intelligence, agility and ethics will gain more and more 
importance. The world's "relatively competitive global economy" and the related 
new economy may re-form the basis for the emergence of new management 
models. In the world of the future, evaluation of new management and 
governance models with "Digital Revolution" with intelligence, agility and ethical 
variables in the dimensions of individuals, organizations and systems stands out as 
the most important value proposition of this model.  
 
Keywords: COVID-19, Intelligence, Agility, Ethics, Governance, Senism. 
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ÇİNİ SANATINDA UYGULANAN GELENEKSEL MOTİFLERİN ÇİZGİSEL TEKNİKLE 
UYGULANMASI 

 
Kifayet Özkul 

Öğretim Görevlisi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 
 
 
Özet 
 
Türk çini sanatı uygulanan birçok teknikle, birbirinden özgün ve zengin örneklerle 
günümüze kadar gelmiş, geçmişe ve geleceğe ışık tutmuştur. Motiflerin zenginliği, 
renklerin ahengi, bezeme olarak uygulandıkları alanlara kattıkları değer ile 
yüzyıllardır hayatın içindedir. Çini sanatı açık hava müzesi olarak bilinen bütün 
camilerde, müze ve saraylarda sergilendiğinden dolayı hem sanatçının hem de 
zanaatkârın örneklerine kolay ulaşılabileceği durumdadır. Özellikle 2020-2021 yılları 
arasında ortaya çıkan pandemi sürecinde eve kapanan insan, kendini daha fazla 
sanata vererek psikolojik olarak kendi kendini tedavi etmiştir. Sanatın insanı bu 
iyileştirici gücü de düşünüldüğü zaman sanatsız bir toplumun varlığı da söz konusu 
dahi olmamaktadır. Pandemi sürecinde sanata yönelen sanatseverler ile çevrimiçi 
olarak yapılan derslerde çini sanatına ait teknikler anlatılıp, uygulama yöntemleri 
gösterilerek öğretilmiştir. Bu çalışmada çini sanatı, uygulanılan motifler ve bu 
motifleri temel sanat eğitiminde kullanılan çizgi tekniği ile birleştirerek yeni bir 
uygulama yöntemi sonucu ortaya çıkan ürünler incelenecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Çini Sanatı, Motif, Çizgi, Renk, Geleneksel. 

 
TRADITIONAL MOTIFS APPLIED IN TILE ART APPLICATION WITH LINEAR 

TECHNIQUE 
 
Abstract 
 
Turkish tile art has come to the present day with many unique and rich examples, 
and shed light on the past and the future. It has been in life for centuries with the 
richness of motifs, the harmony of colors and the value they add to the areas 
where they are applied as decorations. Since tile art is exhibited in all mosques, 
museums and palaces known as open-air museums, examples of both the artist 
and the craftsman are easily accessible. Especially in the pandemic process that 
occurred between 2020-2021, the person who was closed at home, gave himself 
to more art and treated himself psychologically. When this healing power of art is 
considered, the existence of a society without art is out of question. In the online 
lessons with art lovers who turned to art during the pandemic process, the 
techniques of tile art were explained and taught by showing the application 
methods. In this study, the art of tile, the applied motifs and the products that 
emerged as a result of a new application method by combining these motifs with 
the line technique used in basic art education will be examined. 
 
Keywords: Tile Art, Motif, Line, Color, Traditional. 
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PANDEMİ KOŞULLARINDA DİNSELLİK, GELENEKSEL YAPI VE YENİ ARAYIŞLAR 
 

Emel Çokoğullar 
Dr., İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye 
 
 
Özet 
 
Covid-19, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde bulunduğumuz şu günlerde insan hayatını 
büyük ölçüde tehdit ettiği ve tüm dünyada ölümlere neden olduğu gibi toplumsal 
ve kültürel dokular üzerinde de değişime neden olmuştur. Özellikle de geleneksel 
yapısal özellikler gösteren toplumlar açısından bu değişim çok daha radikal 
boyutlarda yaşanmıştır. Gündelik hayatının önemli bir bölümünü dinin kolektif 
ritüalistik taleplerine ayıran toplumlar açısından pandeminin neden olduğu 
karantina koşulları yeni sorun alanları yaratmıştır. Bu sürecin yaklaşık olarak iki yılı 
aşkın bir süredir devam ediyor olması, dinî belirlenimleri önceleyen toplumlar ve 
bireyler açısından travmatik sonuçlara neden olmuştur. Dinî olanın yaşamında başlı 
başına belirleyici olması, o bireyin kendisini mutsuz ve rahatsız hissederek eksiklik 
ve suçluluk duygusuyla karşı karşıya kalması sonucunu ortaya çıkarmıştır. 
Muhafazakâr eğilimlerin de baskın olduğu bu toplumlarda ve birey yaşantılarında, 
dinin ve geleneğin merkezi konumu söz konusu bu eksikliğin gerekçeler sunularak 
sıradanlaştırılmasına da engel olmuştur. Bulaşmanın önlenmesi ve sosyal 
mesafenin korunması adına dinin âdeta yalnızca ev ortamında ve 
bireyselleştirilerek yaşanması, dinselliğin de farklı yorumlamalarını beraberinde 
getirmiştir. Bu koşullarda da dinsel olana ait taleplerin yerine getirilmesinin 
mümkün olabileceği yönündeki açıklamaların dinî otoriteler tarafından yapılması, 
bireyselleşmenin ve dinin kamusallıkla ilgili yorumlamalarının da yeniden ele 
alınmasına yol açmıştır. Bu çalışmada da öncelikle dinin ve geleneksel öğelerin 
pandemiden nasıl etkilendiği üzerinde durulmakta, olaylar ve örneklere yer 
verilmektedir. Tarihsel süreç içerisinde yaşanan salgın hastalıkların ortaya çıkardığı 
sorunlara da değinilmekte ve geçmiş ile günümüz arasında verilerden yararlanarak 
karşılaştırma yapılmaya çalışılmaktadır. Dinsel kimliğini önceleyen bireylerin 
üzerinde oluşan baskı hissinin ve pandeminin yarattığı olağanüstü koşullarda 
dinselliğin seyrinin incelenmesi ise çalışmanın amacını oluşturmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Din, Dinsellik, Gelenek. 
 
 

RELIGIOUS, TRADITIONAL STRUCTURE AND NEW SEEKING IN PANDEMIC 
CONDITIONS 

 
Abstract 
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Covid-19, in the first quarter of the 21st century, has caused a change in social and 
cultural fabrics as well as threatening human life to a great extent and causing 
deaths all over the world. Especially in terms of societies with traditional 
structural features, this change has been experienced in much more radical 
dimensions. The quarantine conditions caused by the pandemic have created new 
problem areas for societies that devote a significant part of their daily life to the 
collective ritualistic demands of religion. The fact that this process has been going 
on for more than two years has caused traumatic consequences for societies and 
individuals who prioritize religious determinations. The fact that the religious one 
is the determining factor in his life has resulted in that individual feeling unhappy 
and uncomfortable and faced with a sense of deficiency and guilt. The central 
position of religion and tradition in these societies, where conservative 
tendencies are also dominant, and in individual lives, has also prevented this 
deficiency from being ordinary by presenting justifications. In order to prevent 
contamination and protect social distance, the fact that religion is practiced only 
in the home environment and individualized has brought different interpretations 
of religiousness. The explanations that it would be possible to fulfill the demands 
of the religious under these conditions, by the religious authorities, led to the 
reconsideration of individualization and the interpretations of religion about 
publicity. In this study, it is primarily focused on how religion and traditional 
elements were affected by the pandemic, and events and examples are given. The 
problems caused by epidemics in the historical process are also mentioned and a 
comparison is made between the past and the present by using the data. The aim 
of the study is to examine the feeling of pressure on individuals who prioritize 
their religious identity and the course of religiosity in the extraordinary conditions 
created by the pandemic. 
 
Keywords: Covid-19, Religion, Religiosity, Tradition. 
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COVID 19’UN TARİH YAZIMINDAKİ YERİ 
 

Ömer Faruk Kırmıt 
Dr., Polatlı F.E.F. Tarih Bölümü, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye 

 
Özet 
 
Tarih, geçmişteki insanların yaşantısı ve meydana gelen olayları inceler. Tarihi 
süreç içerisinde meydana gelen olaylar, birbirinden kopuk değildir.  Yani bir olay 
kendinden önceki bir olayın sonucu veya kendinden sonraki bir olayın nedeni 
olabilmektedir. Bu nedenle yaşanılmış olan ve etkileri hala devam eden her olay da 
tarih bağlamında değerlendirilebilmektedir. 2019’un Aralık ayında Çin’in Wuhan 
kentinde ortaya çıkan, bir Koronavirüs çeşidi olarak nitelendirilen COVID-19’un 
bütün dünyayı aynı anda etkileyen bir salgın hastalık olmasından dolayı, tarihte 
yerini alacağı aşikardır. COVID-19’un, ortaya çıkardığı etkilerin kendinden önce 
meydana gelmiş olan salgın hastalıklardan çok daha fazla bir tesir 
oluşturduğundan dolayı, şu an en büyük salgın hastalık olarak bilinmektedir. Bizde 
bu bildiride COVID-19’dan önce dünyada meydana gelmiş salgın hastalıklar 
hakkında bilgi vererek, COVID-19 salgınını ve bunun tarih bilimi içerisinde nasıl yer 
alacağı hakkında değerlendirmeler yaparak sosyal bilimler alanına katkı sağlamayı 
amaçladık. 
 
Anahtar Kelimeler:  
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE PANDEMİ KOŞULLARINA KARŞI TARİHSEL ARKA 
PLANDA ALINAN ÖNLEMLER 

 
Yüksel Güngör 

Dr. Öğretim Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye 
 
Özet 
 
Dünyada 21. yüzyılın ilk çeyreğine dünya coğrafyasını etkisi altına alan Covid 19 
virüsüne karşılık, Dünya Sağlık Örgütü  (WHO)  2020 yılı içinde   Pandemi  sürecine 
geçilmiş oldu. 
Dünya geneline yayılan Covıd-19 salgınının Türkiye'deki ilk tespit edilen vakası 
Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart günü açıklandı. Ülkedeki virüse bağlı ilk ölüm ise 
15 Mart 2020'de gerçekleşti. 1 Nisan 2020'de koronavirüs vakalarının tüm 
Türkiye'ye yayılmış olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından vurgulanmasıyla yeni bir 
sürecin içine girildi.  Salgın Türkiye'de sosyal, ekonomik, siyasi, iktisadi, idari, 
hukuki, askerî, dinî ve kültürel alanlarda birçok önemli etkilere ve sonuçlara neden 
olan radikal kararlar alınmasına neden oldu. 
Salgının sosyal boyutlarına ışık tutabilmek üzere 19. yüzyılın ortalarından itibaren 
dünyada ve Osmanlı yaşanan kara veba, kolera, tifo başta olmak üzere yaşanan 
salgınlardan  Cumhuriyet dönemine uzanan süreçte yaşanmış olan Pandemi 
vakalarında  ortaya çıkan sonuçlar üzerinden değerlendirip.  ortaya çıkan 
sonuçlarıyla paylaşmak üzere kurgulanmış bir çalışmadır.  
Sonuç olarak; Aralık 2019'da Çin Vuhan kökenli korona virüsün, ilerleyen 
zamanlarda Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik'te yer alan çeşitli ülkelere 
yayılmıştır. Salgın, 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandamı 
ilanıyla alınan önlemler ile  bağlantılı olarak değerlendireceğimiz bir çalışma 
olacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Pandamı, Covıd-19,  Osmanlı, Avrupa, Sağlık Konferansları. 
   
 
PRECAUTIONS TAKEN ON THE HISTORICAL BACKGROUND AGAINST PANDEMIC 

CONDITIONS FROM PAST TO PRESENT 
 
Abstract 
 
In response to the Covid 19 virus, which affected the world's geography in the 
first quarter of the 21st century, the World Health Organization (WHO) entered 
the Pandemic process in 2020. 
The first detected case of the COVID-19 outbreak in Turkey, which has spread 
throughout the world, was announced by the Ministry of Health on 11 March. The 
first death due to the virus in the country occurred on March 15, 2020. On April 1, 
2020, a new process was entered with the emphasis by the Ministry of Health that 
the coronavirus cases had spread all over Turkey. The epidemic caused radical 
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decisions to be taken in Turkey that had many important effects and 
consequences in the social, economic, political, economic, administrative, legal, 
military, religious and cultural fields. 
In order to shed light on the social dimensions of the epidemic, we will evaluate 
the results of the Pandemic cases experienced in the period from the middle of 
the 19th century in the world and in the Ottoman Empire, especially the black 
plague, cholera, typhoid, to the Republican period. It is a study designed to share 
the results with the results. 
As a result; In December 2019, the corona virus, which originated in China Wuhan, 
later spread to various countries in Europe, North America and Asia-Pacific. The 
epidemic will be a study that we will evaluate in connection with the measures 
taken by the World Health Organization on March 11, 2020, with the declaration of 
Panda. 
 
Keywords: Pandami, Covid-19, Ottoman, Europe, Health Conferences. 
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TEK PARTİ DÖNEMİNDE KÖYÜ DÖNÜŞTÜRME ÇABASININ BİR ARACI OLARAK 
KÖY ENSTİTÜLERİ VE PAZARÖREN KÖY ENSTİTÜSÜ 

 
Murat KARATAŞ 

Öğr. Gör. Dr., Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü, Abdullah Gül Üniversitesi, 
Kayseri/Türkiye 

 
Özet 
 
Bu çalışma, özünde erken cumhuriyet döneminde pratiğe dökülen Köy Enstitüsü 
denemesinin köyü ve köylüyü dönüştürme aracı olarak değerlendirilmesini 
amaçlamaktadır. 1940-1954 yılları arasında faaliyet gösteren enstitüler, tek parti 
yönetiminin ideolojik hedeflerinin yanı sıra, belirli iktisadi, kültürel ve toplumsal 
hedefler taşımıştır. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte 
Mustafa Kemal Atatürk ve onu takip eden Kemalist kadroların karşı karşıya kaldığı 
ciddi sorunlardan biri en yoğun nüfusa sahip köylülerin eğitimi ve buna bağlı olarak 
köylüye medeniyetin nimetlerini ulaştırmak idi. Bu amaçların gerçekleştirilmesi köy 
enstitülerinin açılmasıyla doruk noktasına erişmiştir. Uygulamalı eğitim sistemine 
dayalı olan enstitülerde hedef, köy çocuklarının eğitilmesi olmuştur. Bu sebeple 
söz konusu okullara köy çocukları alınmış ve bu eğitim kurumlarında kültür, iş ve 
meslek eğitimi alarak mezun olan öğretmenler köylerde görevlendirilmişlerdir. 
Köy Enstitüleri, faaliyette bulundukları dönemde kuruluş amaçlarının çok üstünde 
bir başarı göstermişlerdir. Köyün ve köyde yaşayanların sorunlarını ortaya koyan 
aydın bir neslin yetişmesini sağlamışlardır. Bu enstitülerden birisi de Pazarören Köy 
Enstitüsüdür. Çalışmamızda Pazarören Köy Enstitüsü örnek alınarak genel 
anlamda köy enstitülerinin amaç, hedef ve oluşumlarına tarihi bilgilerle dikkat 
çekerek günümüz eğitim sistemi içinde faydalı görünen faaliyetlere yer verilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Tek Parti, Köy Enstitüsü, Köy Eğitimi, Pazarören Köy 
Enstitüsü, Uygulamalı Eğitim. 
 

VILLAGE INSTITUTES AND PAZAROREN VILLAGE INSTITUTE AS A TOOL OF THE 
VILLAGE CONVERSION EFFECT IN SINGLE PARTY PERIOD 

 
Abstract 
 
This study aims to evaluate the Village Institute experiment, which was originally 
put into practice in the early republican period, as a means of transforming the 
village and the peasantry. The institutes operating between 1940 and 1954 aimed 
at specific economic, cultural and social goals as well as the ideological goals of 
the single-party administration. In this sense, one of the important issues that 
Mustafa Kemal Atatürk and Kemalist cadres faced with the establishment of the 
Turkish Republic was the training of densely populated villages and brought the 
possibilities of civilization to the villagers accordingly. The realization of these 
goals reached its peak with the opening of village institutes. The target of the 
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institutes based on the applied education system was to educate the peasant 
children. For this reason, peasant children were taken to the mentioned schools 
and the teachers who graduated from these educational institutions by receiving 
culture and vocational education were assigned to the villages. Village Institutes 
showed more success than establishment goals during their activities. They 
ensured the raising of an enlightened generation that revealed the problems of 
the village and its inhabitants. One of these institutes is Pazarören Village 
Institute. In our study, the activities that seem useful in today's education system 
are included by drawing attention to the aims, objectives, and formations of 
village institutes in general, by taking the example of the Pazarören Village 
Institute. 
 
Keywords: Single Party, Village Institute, Village Education, the Pazarören Village 
Institute, Applied Education. 
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COVID 19 SÜRECİNDE İNSAN HAKLARI VE ÇEVRESEL BOZULMA İLİŞKİSİ: YERLİ 
HALKLAR VE AMAZON ÖRNEĞİ 

 
Cansu Atılgan Pazvantoğlu 

Dr. Öğretim Üyesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Hukuk Ana Bilim Dalı, 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye 

 
Özet 
 
Bu çalışmanın amacı Brezilya’nın Amazonas bölgesinde yaşayan yerli halkların 
COVID 19 sürecinde yaşadıkları insan hakları ihlallerinin bölgede süregiden çevresel 
bozulma ile ilişkisini bölgesel ve uluslararası hukuk düzenlemeleri çerçevesinde 
çözümlemektir. Amazon ormanları bölgesi, sömürge dönemlerinden beri birçok 
ölümcül tehditle yüzleşmektedir. Çok sayıda etnik gruba ev sahipliği yapan ve 
biyoçeşitlilikte dünyanın önemli bir yüzdesini oluşturan bölge, izinsiz madencilik, 
arazilerin gasp edilmesi gibi yasa dışı eylemler nedeniyle ciddi oranda çevresel 
bozulmayla karşı karşıya kalmaktadır. Bu çevresel bozulma doğrudan etkileriyle 
birlikte çatışmalara yol açarak ve ciddi güvenlik sorunları yaratarak da insan 
hayatını tehdit etmektedir. Söz konusu eylemler, su kirliliği, biyoçeşitliliğin 
azalması gibi sonuçlarla ekosistemler için yaşamsal önem taşıyan ögeleri zarara 
uğratmaktadır. Orman yangınlarının etkilerini güçlendiren bu bozulmayla birlikte 
gelişen hava kirliliği ve benzeri sorunlarla birlikte ortaya çıkan sağlık sorunları 
hâlihazırda COVID 19 salgınıyla tıkanan sağlık sistemine erişimi olanaksız 
kılmaktadır. Doğal kaynakları işgal etmek amacıyla bölgeye giren kişilerdeki artış 
hastalığın bulaşma riskini artırmaktadır. Çevreye verilen zararlar yeni hastalıkların 
ortaya çıkmasına da zemin hazırlamaktadır. Bu çevresel bozulmanın beraberinde 
getirdiği sorunlar bölgede yaşayan hassas grupların salgınla mücadelesini olumsuz 
etkilemektedir. Bölgedeki insan hakları ihlallerinde var olan ve süregiden çevresel 
bozulmanın etkileri yadsınamaz boyuttadır. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ve 
Uluslararası Çevre Hukuku alanlarının kesişim noktasında güncelliğini koruyan bu 
gibi örneklerin çözümlenmesi, iklim değişikliğinin etkisiyle daha büyük felaketlerin 
yaşanmasının kaçınılmaz noktaya geldiği bu süreçte önem taşımaktadır. Amazon 
örneğiyle görüleceği üzere, çevresel bozulmaların önüne geçen ve insan haklarını 
koruyan düzenlemelerin etkileşimlerinin çözümlenerek, etkinliklerinin artırılması 
COVID 19 süreci ve sonrasında iyileşmeyi sağlayacak önlemlerin başında 
gelmektedir.  
 
Anahtar kelimeler: İnsan Hakları, Çevresel Bozulma, COVID 19, Amazon, Yerli 
Halklar, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, Uluslararası Çevre Hukuku. 
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COVID-19 VE YENİLENEBİLİR ENERJİ: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ 
ÇEVRESEL ETKİLERİ 

 
Emrah Atar 

Öğretim Görevlisi Dr., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi, Türkiye 

 
Özet 
 
Covid-19 pandemisi ile beraber hayat durma noktasına gelmiş olsa da insanlar artık 
bu salgın ile beraber yaşamaları gerektiği konusunda büyük bir ilerleme 
kaydetmiştirler. Aslında bu salgın insanları bir yol ayrımına getirdi de diyebiliriz. 
Birçok alanda hayat durma noktasına geldi ve hükümetler için oldukça çetin ve 
üstesinden gelinmesi oldukça zor bir dönem ortaya çıkmış oldu. Bu zorlu süreçte 
uygulanan sokağa çıkma yasakları ve sanayi imalatlarının durdurulması gibi başlı 
nedenlerden dolayı çevresel sorunlarda oldukça azalma olduğu görülmektedir. 
Ancak hayatın normal akışına dönmesi ile beraber şehirlerimiz ve doğal yaşam 
alanlarımız tekrardan her türlü çevresel sorun ile karşı karşıya kalmaktadır. 
Bütün bunlara beraber, halihazırda politika odağı olan yenilenebilir enerji 
kaynakları etkisini pandemi döneminde de göstermiştir. Pandeminin  başlaması ile 
beraber yenilenebilir enerjideki artış tesadüfi değildir. Hükümetlerin bu dönem 
içerisinde, eylemlerinin ilk dalgasının mevcut enerji kaynaklarını ve teknolojilerini 
korumayı amaçladığını açıkça görülmekle beraber artan Covid-19 etkisi ile beraber 
bu politikaları askıya alma tehlikesi ile karşı karşıya olması da ekosistemimiz için 
sorun teşkil etmektedir. Ancak, COVID-19, fosil yakıtlardan enerji üretimini kırılma 
noktasına getirdi. COVID-19 ile beraber ortaya koyulan politikalar nedeni ile 
beraber küresel enerji talebi 70 yılda görülmeyen düzeylerde düşüşler yaşamıştır. 
Örneğin; Uluslararası Enerji Ajansı, 2020 için toplam enerji talebinin %6 daralacağını 
ve enerji ile ilgili emisyonların %8 azalacağını tahmin etmekle beraber bu yıl için 
petrol talebinin %9 ve kömür talebinin %8 düşmesini beklemektedir. 
Yenilenebilir enerjinin kullanımındaki artış aynı zamanda çevresel sorunlarında 
azalmasına yardımcı olacaktır. Covid-19 döneminde bunu açıkça tecrübe etmiş 
bulunmaktayız. Günümüzde ticari sektörde kullanım alanı bulan enerji 
kaynaklarından hidrolik enerji, jeotermal enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, 
biokütle enerjisi ve hidrojen enerjisi gibi kaynaklar sayesinde özellikle iklim 
değişikliği ve hava kirliliği gibi çevresel sorunlarla mücadelede önemli adımlar 
atılmaktadır. Bu doğrultuda, bu çalışmanın amacı, Covid-19 döneminde 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve çevresel etkilerinin analiz 
edilmesidir. Ek olarak, çalışmamız yenilenebilir enerji kaynaklarının çevresel 
sorunlardan olan küresel ısınma, kirlilik, hava kalitesi, çevresel güvenilirlik ve 
dayanıklılık, çevresel sorunlardan kaynaklanan sağlık sorunları gibi temel vakalar 
üzerindeki etkisi tartışılacaktır. Ayrıca, bu çalışma özelinde yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımının avantaj ve dezavantajları ile beraber güçlü yönleri, zayıf 
yönleri, elde ettiği fırsatları ve karşılaştığı tehtidleri de Covid-19 özelinde analiz 
edeceğiz.   
 
Anahtar kelimeler: Covid-19, yenilenebilir enerji, çevresel sorunlar, çevre kirliliği. 
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