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Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen 

 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online 
(video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 

 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or 
Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 

 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları 

gerekmektedir. 
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur. 

 
Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER 

 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 
 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 
 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait 

ID numarası gönderilecektir. 
 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 

 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 

 

 
IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “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. 
 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time. 
 All congress participants can connect live and listen to all sessions. 
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of 

the session. 
 

Points to Take into Consideration - 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. 

 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress 
program. 

 

 

 

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number, 
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SESSION-1 HALL-1 

25.12.2020 

 

MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Melike ÖZER KESKİN 
AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Hamide BAĞÇECİ Kadir Has University 

RIGHT OF ACCESS TO HEALTH CARE 
SERVICES DURING THE COVID-19 

PANDEMIC 

Manotar TAMPUBOLON 
Christian University of 

Indonesia (UKI) 
Jakarta 

IMPOVERISHMENT OF THE POOR AND 
DEROGATION OF HUMAN RIGHTS 

DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN 
INDONESIA: TESTING THE EMERGENCY 

MEASURE AND SIRACUSA PRINCIPLES IN 
LARGE-SCALE SOCIAL RESTRICTION 

Asst. Prof. Dr. Pelin 
KARAASLAN 

Eskişehir Osmangazi 
University 

MARKA VE REKLAM HUKUKU 
PERSPEKTİFİNDEN “CORONA/COVID-19” 

FİKRİ İLE PAZARLAMA 

Asst. Prof. Dr. Ahmet Cemal 
RUHİ 

Gaziantep Hasan 
Kalyoncu University 

COVID-19 TEDBİRLERİNİN 
MİLLETLERARASI USUL HUKUKUNDA 

İSTİNABE UYGULAMALARINA ETKİLERİ 

Mamta ANAND 
Indira Gandhi National 

Open University 

ADOPTING TO UNFAMILIAR 
TECHNOLOGY IN ONLINE CLASSES 

DURING COVID-19 PANDEMIC: SPECIAL 
REFERENCE TO TEACHERS AND EWS 

CATEGORY STUDENTS IN THE SCHOOL 
EDUCATION IN DELHI 

Mohammed MUQTADIR                                                 
Assist. Prof. Bhumika 

SHARMA                                                        
Dr. Ruchi RAMESH                                                        

Prof. Dr. Nandan SHARMA                                                       
Akash BHATI 

M.M.Public School, 
Pasonda, India                                                      

Jagran School of Law, 
Dehradun, India                                                    

R.K.M.V., Shimla, India                                                                    
Shoolini University of 

Biotechnology and 
Management Sciences, 

Solan, India                                                                                               
Escorts Ltd., Faridabad, 

India 

GREEN VEHICLES FOR SUSTAINABLE 
FUTURE: MORE NEED IN POST-COVID 

TIMES 

Seyit Meriç SEZGİN                                                        
Ebru ARIKAN ÖZTÜRK 

Gazi University 

COVID-19 DÖNEMİNDE ELEKTRONİK 
DENETLEME SİSTEMLERİYLE KESİLEN 

CEZALARIN İNCELENMESİ 

Asst. Prof. Dr. Ahmet Cemal 
RUHİ 

Gaziantep Hasan 
Kalyoncu University 

COVID 19 TEDBİRLERİNİN YARGILAMA 
HUKUKU AÇISINDAN ULUSLARARASI 

ÇOCUK KAÇIRMA VE ÇOCUĞUN 
KAÇIRILDIĞI ÜLKEYE İADESİ 

KONUSUNA ETKİLERİ 

 

Ankara Time 

09:30-11:30 

India Time 

12:00-14:00 

Indonesia Time 

13:30-15:30 



SESSION-1 HALL-2 

25.12.2020 

 

MODERATOR: Dr. Mustafa Latif EMEK 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assist. Prof. Fatih ASLAN                                              
Çağlar ÖKTEM 

Alaaddin Keykubat 
University  

Alanya Education and 
Research Hospital 

EVALUATION OF PATIENTS PRESENTING 
TO THE OPHTHALMOLOGY DEPARTMENT 

OF A TERTIARY HOSPITAL FOR 
NONEMERGENCY REASONS DURING THE 

COVID-19 PANDEMIC 

Dr. Hüseyin Sancar 
BOZKURT 

Maltepe University 

PROBIOTIC BIFIDBACTERIA AGAINST 
THE COVID19: A NEW WAY OUT FROM 

COVID19 

Onur GOKMEN                                                              
Gokhan OZGUR 

Van Yuzuncu Yil 
University  

Health Sciences 
University Samsun 

Training and Research 
Hospital 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF 
COVID-19 PANDEMIC ON THE CLINICAL 

ATTITUDES AND HABITS OF 
OPHTHALMOLOGISTS: A SURVEY STUDY 

Asst. Prof. Dr. Ibrahim Deniz 
CANBEYLI 

Kırıkkale University 

KNOWLEDGE, ATTITUDES, AND 
PRACTICES OF ORTHOPEDIC PATIENTS 

TOWARDS COVID-19 OUTBREAK 

Asst. Prof. Dr. Fakih Cihat 
ERAVCI 

Necmettin Erbakan 
University 

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON 
THE SURGICAL VOLUME OF 

OTOLARYNGOLOGY, EXPERIENCE OF A 
TERTIARY REFERRAL CENTER 

Anıl ÇUBUKÇU 
Lisansüstü Eğitim 
Enstitüsü, İstanbul 
Gedik Üniversitesi 

COVID-19 SALGINI NEDENİYLE 
İŞYERLERİNDE KARŞILAŞILAN BULAŞ 

RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 
YAPILACAK DÜZENLEMELER: BİR 

OTOMOTİV FABRİKASI ÖRNEĞİ 

Lütfiye KÜÇÜK 
Lisansüstü Eğitim 
Enstitüsü, İstanbul 
Gedik Üniversitesi 

İŞYERLERİNDE COVID-19 BULAŞININ 
AZALTILMASI İÇİN ALINACAK 

TEDBİRLER, UYGULAMA VE KAİZEN 
ÖRNEKLERİ 

Asst. Prof. Dr. Maral 
KARGIN                                          

Res. Assist. Enes ÇALIŞKAN 
Fırat University 

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA KORONAVİRÜS 
19 KORKUSU İLE MESLEKİ YORGUNLUK, 

TÜKENMİŞLİK VE TOPARLANMA 
DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Dr. Hemşire Deniz KAYA 
MERAL  

Asst. Prof. Dr. Gülcan 
KENDİRKIRAN 

Istanbul Provincial 
Health Directorate 

Haliç University 

COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE 
HEMŞİRELERDE PSİKOLOJİK SIKINTI VE 

YAŞAM KALİTESİNİN İNCELENMESİ 

Asst. Prof. Zeynep TEMİZ 
Artvin Çoruh 

University 

EXPERIENCES OF INTENSIVE CARE 
NURSES CARING COVID-19 PATIENTS: A 

QUALITATIVE STUDY 

 

  

Ankara Time 

09:30-11:30 



SESSION-2 HALL-1 

25.12.2020 

 

MODERATOR: Assist. Prof. Dr. Merve GEÇİKLİ 
AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Lecturer Büşra ŞATIR 
Hasan Kalyoncu 

University 

A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF 
QUEEN ELIZABETH II SPEECH TO THE 
NATION ON CORONAVIRUS PANDEMIC 

Gülçin OFLAZ                                                              
Fatma ADALAR 

Sivas Cumhuriyet 
University 

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 
PANDEMİ SÜRECİNDE ALDIKLARI 

UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN 
DÜŞÜNCELERİNİN BELİRLENMESİ 

Dr. Dorian ALİU                                                             
Asst. Prof. Dr. Hakkı 

ÇILGINOĞLU                                  
Asst. Prof. Dr. Armando 

ALİU 

Çanakkale Onsekiz 
Mart University                                 

Kastamonu University                                           
Cambridge University 

KOVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE 
DENTAL TURİZM PAZARININ GELİŞİMİ: 

SEKTÖRLERARASI İŞBİRLİĞİNDE 
ALGILANAN DEĞERİ ETKİLEYEN 

İLETİŞİMSEL EYLEMLER 

Halil TÜRKTEMİZ                                                          
Işık BAYRAKTAR                                                          

Halil Orbay ÇOBANOĞLU                                               
Özgür NALBANT 

Alanya Alaaddin 
Keykubat University 

SPOR SALONLARINDA EGZERSİZ YAPAN 
SPORCULARIN YENİ TİP KORONAVİRÜSE 
(COVID-19) YAKALANMA KAYGILARININ 

İNCELENMESİ 

Assist. Prof. Dr. Merve 
GEÇİKLİ 

Atatürk University 

“@” AS A TOOL OF INTERTEXTUALITY IN 
COVID-19 PANDEMIC SHARINGS OF 

CYBER DISCOURSE PLATFORMS 

Assoc. Prof. Filiz 
ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK   

 Emre BAL 

Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi, Sosyal 

Bilimler ve Türkçe 
Eğitimi Bölümü  Sosyal 

Bilimler Enstitüsü 

INVESTIGATION OF TEACHER 
CANDIDATES’ OPINIONS TOWARDS 

CHINA 

Assoc. Prof. Haluk YERGİN                                                    
Nida GÜNSAN 

Van Yüzüncü Yıl 
University 

COVID-19 GÖLGESİNDE İŞ HAYATI: 
EVDEN ÇALIŞMA MODELİ 

Hacı Ömer ŞAMLI                                                            
Doç. Dr. Zeynep 
KURTULMUŞ 

Gazi Üniversitesi, 
Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü                                        
Gazi Üniversitesi, Gazi 

Eğitim Fakültesi 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN 
COVID-19 SÜRECİ VE ÖNCESİNDE 

AİLELERLE VE ÇOCUKLARLA İLETİŞİM 
YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ 

  

Ankara Time 

12:00-14:00 

Azerbaycan Time 

13:00-15:00 

Nigeria Time 

10:00-12:00 



SESSION-2 HALL-2 

25.12.2020 

 

MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Melike ÖZER KESKİN 
AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Dr. Faiz Muhmmad SHAIKH                                              
Dr. Mumtaz JUNEJO                                                         

Dr. Anwar Ali Shah G.SYED 

SZABIST-Larkana                                                                            
Shah Abdul Latif 

University Khairpur 
Mirs                                            

IBA-University of Sindh 
Jamshoro 

IMPACT OF COVID-19 ON CONSUMER 
PRICE INDEX (CPI) IN SINDH-PAKISTAN 

BY USING CGE-ANALYSIS 

Dr. Kahkashan KHAN 

Madan Mohan 
Malaviya University of 

Technology, 
Gorakhpur, U.P., India 

IN THE WAKE OF COVID-19 PANDEMIC: 
IT’S IMPACT ON THE 

TELECOMMUNICATION SECTOR IN INDIA 

Pervaiz PANHWAR                                                          
Dr. Mumtaz JUNEJO                                                        

Dr. Faiz Muhmmad SHAIKH 

Soneri bank limited                                                                            
Shah Abdul Latif 

University Khairpur 
Mirs                                           

SZABIST-Larkana 

IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON 
HEALTH CARE PROFESSIONAL IN 
SECOND WAVE: A CASE STUDY OF 

PAKISTAN 

Hale ŞAPÇI 
Prof. Dr. Erkut AKKARTAL 

Yeditepe University 
THE INFLUENCE OF COVID-19 TO STEEL 

INDUSTRY 

Aminu Muhammad FAGGE                                             
Abdullahi MUSA 

Federal University 
Dutse, Jigawa State - 

Nigeria 

IMPACT OF COVID-19 ON THE GLOBAL 
ECONOMY: PROSPECTS AND 

CHALLENGES 

Asst. Prof. Dr. Emel 
GELMEZ 

Selcuk University 
THE EFFECTS OF COVID-19 PANDEMIC ON 

THE SUPPLY CHAIN 

Muhammadfatton DOHAE 
Aligarh Muslim 

University, Aligarh 

THE ROLE OF CIVIL SOCIETY 
ORGANISATIONS OF THAILAND DEEP 

SOUTH DURING COVID- 19 

Assoc. Prof. Meral 
ERDİRENÇELEBİ                                       
Asst. Prof. Dr. Ebru 

ERTÜRK 

Necmettin Erbakan 
University 

WORK-FAMILY LIFE (IM)BALANCE OF 
WOMEN EMPLOYEES IN COVID-19 

PROCESS 

Öğr. Gör. Dr. Kanışay 
MUKTAROVA 

Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi 

PANDEMİ DÖNEMİNE DENK GELEN 
SEÇİM VE SEÇİM KAMPANYALARI 

İNCELEMESİ: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ 

 

  

Ankara Time 

12:00-14:00 

Thailand Time 

16:00-18:00 

Nigeria Time 

10:00-12:00 



SESSION-2 HALL-3 

25.12.2020 

 

MODERATOR: Dr. Bora KALAYCIOĞLU 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Gamze Yeşim GÖKTÜRK                                                    
Ahmet DÖNMEZ                                                              

Sadiye BAŞAR                                                                
Güner ÇAKMAK 

Sakarya University, 
Training and Research 

Hospital  
Sakarya University of 

Applied Sciences 
Sakarya Youth and Sports 

Provincial Directorate 

THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL 
RESILIENCE ON INTOLERANCE TO 
UNCERTAINTY IN THE PERIOD OF 

COVID-19 PANDEMIC: A RESEARCH ON 
HEALTH WORKERS 

Res. Assist. Ayşe ÇELİK 
YILMAZ                                                       

Dilek AYGİN                                                                     
Hande Cengiz AÇIL 

Sakarya University 

DETERMINATION OF COVID-19 PHOBIA 
OF NURSES WORKING IN THE COVID-

19 PANDEMIC 

Dr. Bora KALAYCIOĞLU           Seka Public Hospital                                                                          
EARLIEST FINDINGS OF COVID-19 

WHICH WERE NOT REPORTED YET 

Dr. Akın ARSLAN 
Sakarya Training and 

Research Hospital 

AN UNEXPECTED NUMBER OF ICU 
TRANSFORMATION MOVEMENTS IN A 
CENTRAL TRAINING AND RESEARCH 
HOSPITAL. HOW WAS IT ADAPTED? 

Bora KALAYCIOĞLU                                                       
Bahattin OZKUL                                                             
Onural OZTURK 

Seka Public Hospital                                                                         
Demiroglu Bilim 

University Florence 
Nightingale Hospital 

QUANTITATIVE VOLUMETRIC CT 
ANALYSIS IN CORRELATION WITH 

BLOOD CHANGES OF COVID- 19 

Dr. Canan YILMAZ                                                        
Dr. Ümran KARACA                                                         
Dr. Ayşe BALKAYA                                                          

Dr. Filiz ATA 

Health Sciences University 
Bursa Yüksek İhtisas 

Training and Research 
Hospital 

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ VE 
AMELİYATHANE ÇALIŞANLARININ 

NORMALLEŞME SÜRECİNDE COVID- 19 
ENFEKSİYONU HAKKINDA BİLGİ 

DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Asst. Prof. Dr. Tuğba İlkem 
KURTOĞLU 

ÖZÇAĞLAYAN                                               
 Asst. Prof. Dr. Ömer 

ÖZÇAĞLAYAN 

Tekirdağ Namık Kemaş 
University 

EVALUATING THE RELATIONSHIP 
BETWEEN LABORATORY FINDING, 

DURATION OF HOSPITAL STAYS AND 
CT SEVERITY SCORE IN PCR-POSITIVE 

COVDI 19 PATIENTS 

Bora KALAYCIOĞLU                                                     
Dr. Cem Utku ÖZKAN 

Seka Public Hospital                                                                          
Gökcen aviation 

RARE ACCESSORY FISSURE 
MIMICKING COVID-19 

Onural ÖZTÜRK                                                           
Res. Asst. Seda ÖZTÜRK 

Izmit Seka Public Hospital                                                                  
Kocaeli University 

COVID-19 ASSOCIATED GBS: A CASE 
REPORT 

Dr. Bora KALAYCIOĞLU Seka Public Hospital                                                                          

FAVORABLE CHANGES OF CT 
FINDINGS IN A PATIENTS WITH COVID-

19 PNEUMONIA AFTER TREATMENT 
WITH TOCILIZUMAB WITH CT 
FINDINGS AND COMPARISION 

  

Ankara Time 

12:00-14:00 



SESSION-3 HALL-1 

25.12.2020 

 

MODERATOR: Dr. Havva KOCAYİĞİT 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Dr. Semih CANPOLAT 
Gerger District State 

Hospital 

ADIYAMAN GERGER İLÇE HASTAESİNE 
COVID-19 ENFEKSİYON ŞÜPHESİ İLE 

BAŞVURAN 0-18 YAŞ HASTALARIN KLİNİK 
ÖZELLİKLERİ 

Dr. Lect.Bülent AKKAYA 
Manisa Celal Bayar 

University 

OPERASYONEL REKABETÇİ 
YETENEKLERİNİN ÖRGÜTSEL ÇEVİKLİK 

İLE İLİŞKİSİNİN STRATEJİK YÖNETİM 
PERSPEKTİFİNDE İNCELENMESİ: COVID-
19 SÜRECİNDE ÖZEL SAĞLIK KURUMLARI 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Ahmet Fatih ÖZYILMAZ Selçuk University 

KONYA TRAINING AND RESEARCH 
HOSPITAL HYPERBARIC OXYGEN 

THERAPY 2019 COST ANALYSIS IN TERMS 
OF HEALTHCARE ENTERPRISES 

Dr. Havva KOCAYİĞİT 
Sakarya University, 

Training and Research 
Hospital 

COVID-19 ENFEKSİYONUNDA 
PERKÜTANÖZ DİLATASYONEL 

TRAKEOSTOMİ 

Res. Assist. Dr. Ramazan 
KIRAÇ                                                               

Res. Assist. Adil AYDOĞDU                                                                 
Lect. Ali GÖDE 

Kahramanmaraş Sütçü 
İmam University                                             
Selçuk University                                                                        

Hatay Mustafa Kemal 
University 

KORONAVİRÜSE (COVID-19) KARŞI 
GÜVENCE ARAYAN DAVRANIŞ: TÜRKÇE 

GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK 
ÇALIŞMASI 

Res. Assist. Dr. Hande 
ALBAYRAK                                             

Assoc. Prof. Aslıhan 
AYKARA 

Kocaeli University 
Hacettepe University 

COVID-19 PANDEMİSİNİN DEZAVANTAJLI 
GRUPLAR AÇISINDAN YARATTIĞI 

GÜÇLÜKLER: ENGELLİLİK VE MADDE 
BAĞIMLILIĞI ÖRNEĞİ 

Özge KARAKAYA SUZAN                                                
Sinem ÖZTÜRKLER                                                         

Nursan CİNAR 

Sakarya Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi                                     
Kocaeli Üniversitesi, 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

COVID-19 PANDEMİSİNDE ÇOCUKLUK 
ÇAĞI AŞILAMALARININ DURUMU 

  

Ankara Time 

14:30-16:30 



SESSION-3 HALL-2 

25.12.2020 

 

MODERATOR: Asst. Prof. Dr. Şebnem AVCI                                             
AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Asst. Prof. Dr. Şebnem AVCI                                            
Lect. Ece ACAR                                                        

Res. Assist. Büşra İNAL                                                       
Lect. Mehmet SÖNMEZ 

Bolu Abant University 
Karabük University 

Erzurum Teknik 
University 

COVID-19 PANDEMİSİNDE MÜZİSYEN 
OLMAK 

Doçent Dr. Sibel ERGÜN                                                  
Asst. Prof. Dr. Pelin PALAS 

KARACA  
Lect. Dr. Ayşe KARDAŞ                                              

Lect. Serap KAYNAK 

Balıkesir University 

THE RELATIONSHIP OF UNIVERSITY 
STUDENTS' SLEEP QUALITY WITH 

PSYCHOLOGICAL WELL-BEING IN THE 
COVID 19 OUTBREAK 

Ayşenur 
EMİRHÜSEYİNOĞLU                                        

Beyza MENDEŞ     

Bezmialem Vakıf 
University 

COVID-19’A ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM: 
ZENCEFİL 

Dr. Şenay ÖZDEMİR                                                       
Prof. Dr. Olçay ARSLAN                                                 

Dr. Yeşim GÜNEY                                                          
Asst. Prof. Dr. Fulya 

GÖKALP YAVUZ 
Dr. Yetkin TUAÇ 

Afyon Kocatepe 
University                                                                  

Ankara University                                                                               
Middle East Technical 

University 

LOGISTIC GROWTH MODELING OF THE 
TURKISH COVID-19 DATA 

Asst. Prof. Dr. Sebahat ATEŞ                                           
Asst. Prof. Dr. Havva KAÇAN                                           

Res. Assist. Azzet YÜKSEL                                                  
Lect. Fatma AYHAN 

Maltepe University                                                                         
Kastamonu University                                                                 

Bolu Abant İzzet Baysal 
University 

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDEKİ 
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN 

ANKSİYETE DURUMLARI İLE MESLEKİ 
BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELEMESİ 

Ali AVCI                                                                       
Muhammet Raşit ÖZER                                                   
Kadir KÜÇÜKCERAN                                                     

Mehmet Serkan YURDAKUL                                            
İsmail KARLUKA 

Karaman Training and 
Research Hospital,                                    

Karamanoğlu 
Mehmetbey University, 

Necmettin Erbakan 
University                      

Baskent University 
Hospital 

THE ROLE OF PCR AND CT ON THE 
DIAGNOSIS OF THE COVID-19 DISEASE 

Kadir KÜÇÜKCERAN                                                     
Mustafa Kürşat AYRANCI                                                

Zerrin Defne DÜNDAR                                                      
Muhammed İdris KEKLİK                                                 

Hülya VATANSEV 

Necmettin Erbakan 
University 

THE ROLE OF NEWS2, LACTATE AND D-
DIMER IN PREDICTING INTENSIVE CARE 

UNIT ADMISSION AND IN-HOSPITAL 
MORTALITY OF PATIENTS WITH COVID-

19 IN EMERGENCY DEPARTMENT 

 

  

Ankara Time 

14:30-16:30 



SESSION-3 HALL-3 

25.12.2020 

 

MODERATOR: Assoc. Prof. Miray GÜR 
AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Ayşen ÇELEN ÖZTÜRK                                                 
Ayşe Duygu KAÇAR 

Eskişehir Osmangazi 
University 

THE PANDEMIC PROCESS AS A 
CHALLENGE: CREATIVE STUDIO 
EXPERIENCE IN ARCHITECTURE 

EDUCATION 

Anum ZEHRA                                                                
Kinza ARSHAD                                                             

Muhammad Bin NISAR                                                   
Sana ANWAR 

Pakistan Institute of 
Engineering and 

Technology                                   
Bridge-Academy of 

Research and 
Innovation (BARI)                                    

Beaconhouse School 
System                                                               

Bahauddin Zakariya 
University 

EVOLUTION OF TEACHING TECHNIQUES 
PARTICULARLY IN MATHEMATICS, DUE 

TO COVID-19 

Assoc. Prof. Miray GÜR 
Bursa Uludag 

University 

THE EFFECT OF LIFE STYLE ON USAGE 
OF HOUSING AND HOUSING 

ENVIRONMENT AFTER COVID-19 
PANDEMIC 

Res. Assist. Dr. Abdullah 
AÇIK 

Dokuz Eylül University 

THE IMPACT OF THE COVID 19 VIRUS ON 
INTERNATIONAL TRADE: AN EVIDENCE 

FROM CONTAINER FREIGHT ROUTES 
BETWEEN CHINA AND THE USA 

Prof. Dr. Cuma AKBAY                                                                 
Diyar M. KHALİL                                                           

Naji M. ODEL 

Kahramanmaraş 
Sütçüimam University                                                 

Soran University 

THE IMPACT OF COVID-19 ON SMALL 
BUSINESSES IN THE NORTHERN REGION 

OF IRAQ 

Muhammet AYDOĞDU                                                    
Asst. Prof. Dr. Necla 

DALBAY 

İstanbul Aydın 
University 

KORONA VİRÜSÜNÜN İNŞAAT 
SEKTÖRÜNE ETKİLERİ VE İNŞAAT 

SEKTÖRÜNDE ALINAN KORONA VİRÜS 
ÖNLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Abdul Manan BHUTTO                                                
Shahnawaz BHUTTO                                                       

Dr. Muhammad Ismail 
KUMBHAR                                   

Dr. Faiz Muhammad 
SHAIKH 

Chandka Medical 
University                                                                

Shah Abdul Latif 
University Khairpur 

Mirs                                              
SAU-Tando jam                                                                                
SZABAC-Dokri 

IMPACT OF STRESS ON COVID-19 ON 
DOCTORS IN LARKANA SINDH -

PAKISTAN 

Mehmet Anıl AYGÜN                                                      
Prof. Dr. Erkut AKKARTAL 

Yeditepe University COVID-19 IMPACTS ON STEEL INDUSTRY 

  

Ankara Time 

14:30-16:30 

 

Nigeria Time 

12:30-14:30 

 

Pakistan Time 

16:30-18:30 



SESSION-1 HALL-1 

26.12.2020 

 

MODERATOR: Asst. Prof. Dr. Tuba DUMAN 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Dr. Samet YILMAZ 
Bursa Uludağ 

University 
COVID-19 AND TERRITORY: SEARCHING 

FOR A SECURE PLACE 

Asst. Prof. Dr. Tuba DUMAN 
Social Sciences 

University of Ankara 
(ASBÜ) 

EFFECTS OF COVID 19 ON 
DISADVANTAGED GROUPS 

Assist. Prof. Dr Musa GÜN 
Recep Tayyip Erdoğan 

University 

THE IMPACT OF COVID-19 ON THE 
INVESTORS’ RISK APPETITE: EVIDENCE 
FROM THE STOCK MARKET IN TURKEY 

SOLOMON Amiara                                                       
Ozioma Victoria UCHIME                                                 

Nwobi Obiora ISAAC 

Ebonyi State 
University, Abakaliki                                                    

Chukwuma Odumegwu 
Ojukwu University, 

Igbarim 

TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY 
OF INFORMATION IN NIGERIA DURING 

COVID-19 PANDEMIC: A CRITICAL 
LESSON SO FAR 

Asst. Prof. Dr. Cemile ÇETİN 
Öğr. Gör. Özlem ANUK 

Dokuz Eylül University 
İzmir KAVRAM 

Vocational School 

LONELINESS AND PSYCHOLOGICAL 
RESILIENCE IN THE COVID-19 PANDEMIC 

PROCESS: A SAMPLE OF PUBLIC 
UNIVERSITY STUDENTS 

Nilay AKKOYUN                                                               
Prof. Dr. Mahmut KARTAL 

Sivas Cumhuriyet 
University 

COMPARISON OF BANKING 
TRANSACTIONS BEFORE AND AFTER THE 

COVID-19 PANDEMIC 

Arş.Gör.Ayşe ÖZÇINAR Harran Üniversitesi 

COVID-19 (KORONAVİRÜS) 
PANDEMİSİNDE ÖĞRETMENLİK 

UYGULAMASI STAJ ÖĞRENCİSİ OLMAK 

  

Ankara Time 

10:30-12:30 

Nigeria Time 

08:30-10:30 



SESSION-1 HALL-2 

26.12.2020 

 

MODERATOR: Assoc. Prof. Mihalis KUYUCU 
AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Murat 
KOÇYİĞİT                                               
Ayşe ATEŞ 

Necmettin Erbakan 
University 

COVID–19 PANDEMİ SÜRECİNDE BOŞ 
ZAMAN FAALİYETİ OLARAK SOSYAL 

MEDYA KULLANIMI VE YEMEK KÜLTÜRÜ 
İLİŞKİSİ 

Assoc. Prof. Burçin YERSEL                                                   
Asst. Prof. Dr. Başak 

KALKAN                                         
Lrct. Dr. Arzu ÇELEN ÖZER 

Eskisehir Technical 
University 

ÇEVRİMİÇİ COVID-19: SAĞLIK 
PROFESYONELLERİNİN İNSTAGRAM 

PAYLAŞIMLARINDA COVID- 19’UN 
SUNUMU 

Assoc. Prof. Mihalis 
KUYUCU 

Yeni Birlik Newspaper. 
& Analiz Newspaper 

Columnist 

TÜRK MÜZİK ENDÜSTRİSİNDE COVID-19 
PANDEMİ DÖNEMİNDE ÜRETİLEN 

KORONA TEMALI MÜZİK ESERLERİNİN 
PSİKOLOJİK ANALİZİ 

Asst. Prof. Dr. Mustafa 
TEMEL                                        

Lect. Burak SOMUNCU 

Erciyes University  
Adana Alparslan Turkes 
Science and Technology 

University 

COVID-19 İLE DEĞİŞEN MEDYA TÜKETİM 
ALIŞKANLIKLARINA GENEL BİR BAKIŞ 

Assist. Prof. Zeynep VARLI 
GÜRER 

Kocaeli University 

AN ANALYSIS ON THE COVID 19 
PRESENTATION IN ARKA SOKAKLAR 

SERIES WITHIN THE FRAMEWORK OF 
SOCIAL LEARNING THEORY 

Assoc. Prof. Murat 
KOÇYİĞİT                                               

Melek AKTAŞ KOÇ 

Necmettin Erbakan 
University 

COVID–19 SÜRECİNDE MEDYA 
EKOLOJİSİNDEKİ DEĞİŞİMİN GÜNDEM 
BELİRLEME KURAMI ÇERÇEVESİNDE 

İNCELENMESİ 

Assoc. Prof. Çağrı GÜMÜŞ                                               
Zeynep Tuba KALAYCI 

KTO Karatay 
University 

ANALYSIS OF POSTERS FOR COVID-19 
DISEASE AND ITS SYMPTOMS 

Lect. Ece Ersoy YILAN Beykent University 

PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ SAHTE 
KORONAVİRÜS HABERLERİ İÇİN 
BİLİNÇLENDİRME UYGULAMASI 

Res. Asst. Berna 
EKMEKÇİLER                            

Assoc. Prof. Murat 
YÜCELEN 

Yeditepe University 
THE IMPACTS OF COVID-19 ON TOURISM 

REVENUES IN EUROPEAN COUNTRIES 

  

Ankara Time 

10:30-12:30 

Nigeria Time 

08:30-10:30 



SESSION-1 HALL-3 

26.12.2020 

 

MODERATOR: Prof. Dr. Filiz Namdar PEKİNER  
AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Dt. Gurbet Alev ÖZTAŞ                                          
Prof. Dr. Recep ORBAK                                                   

Res. Asst. Dt. Gülsüm DAL 
Atatürk University 

COVID-19 HASTALIĞININ DİŞ TEDAVİSİ 
ANKSİYETE DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Res. Asst. Merve ÖZARSLAN                                 
Res. Asst.  Canan ÖZDEMİR 

Akdeniz University 
Eskisehir Osmangazi 

University 

OCCUPATIONAL BURNOUT AMONG 
DENTISTS DURING COVID-19 PANDEMIC 

IN TURKEY 

Assoc. Prof. Nilüfer TUĞUT                                                   
Assoc. Prof. Faik TUĞUT                                                     
Lect. Birnur YEŞİLDAĞ 

ÇEVİK 

Sivas Cumhuriyet 
University 

SAĞLIK ALANINDA UYGULAMALI 
BİLİMLERDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN 

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE 
DURUMLUK SÜREKLİLİK KAYGI, 

ALGILANAN STRES VE BECK DEPRESYON 
DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

Assist. Prof. Dr. Betül Aycan 
UYSAL 

Bezmialem Vakıf 
University 

COVID-19 PANDEMİSİNDE ACİL 
ENDODONTİK TEDAVİLERE YAKLAŞIM 

Assist. Prof. Gaye KESER                                                
Res. Asst. İrfan ÇELİK                                            
Prof. Dr. Filiz Namdar 

PEKİNER                                             
Prof. Dr. İlknur ÖZCAN 

Marmara University, 
İstanbul University 

KNOWLEDGE AN ATTITUDE OF DENTAL 
STUDENTS TOWARDS COVID-19: A 

PRELIMINARY SURVEY 

Arslan SAY                                                                   
Demet ÇAKIR 

Sabuncuoğlu Şerefeddin 
Vocational School of 

Health Services 

COVID-19 PANDEMİSİNDE GECİKEN 
TIBBİ BAKIM SÜRECİNİN HASTALAR 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Gülay DUMANLI GÖK                                                     
Muzaffer GÜLYURT                                                         

Bülent BAYDAŞ                                                             
Koray HALICIOĞLU                                                          

Nurhan Bayındır DURNA                                                   
Gülcan KOÇAL 

Biruni University  
Uludağ University  
Atatürk University  

Beykoz Oral and Dental 
Health Center 

COVID-19 PANDEMİSİ VE KARANTİNA 
ÖNLEMLERİNİN ORTODONTİK 

HASTALARIN DEVAM EDEN TEDAVİ 
SÜRECİ ÜZERİNE ETKİSİNİN 

İNCELENMESİ 

Ahmed Aleiwi ALHASSANI                                            
Suad Gazi Jaafer Al KUFI                                                 

Hussein A KADHUM 

AL Kufa University Al-
kafeel university 

college/Iraq 

RELATIONSHIP ANALYSIS STUDY 
AMONG COVID -19 INFECTION AND 

SEVERAL BLOOD PARAMETERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara Time 

10:30-12:30 

Iraq Time 

10:30-12:30 



SESSION-1 HALL-4 

26.12.2020 

 
 

MODERATOR: Assoc. Prof. Nilgün ULUTAŞDEMİR 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Osman PETEK                                                              
Birgül ÖZÇIRPICI 

Gaziantep University 
COVID-19 VACCINE RESEARCH AND 

DEVELOPMENT 

Adalet GÖÇMEN                                                               
Gülistan ŞEYHANLI                                                       

Fikret BAKLA                                                                  
Halil AY                                                                        

Özlem ETHEMOĞLU 

Harran University 
Research Hospital 

THE IMPORTANCE OF CRITICAL ILLNESS 
MYOPATHY (CIM) AND CRITICAL ILLNESS 
NEUROPATHY (CIN) AWARENESS IN THE 

COVID-19 PANDEMIC 

Sevda UZUN                                                                  
Assoc. Prof. Nilgün 

ULUTAŞDEMİR 
Gümüşhane University 

PSYCHOSOCIAL REHABILITATION AFTER 
COVID-19 PANDEMIC 

Asst. Prof. Dr. Nermin 
EROĞLU                                      

Asst. Prof. Dr. Nurcan 
KOLAÇ 

Fenerbahçe University 
Marmara University 

THE FACTORS AFFECTING THE HEALTH 
AND SOCIAL LIVES OF TYPE 1 DIABETES 

IN THE PANDEMIA PROCESS 

Asst. Prof. Dr. İbrahim 
BOZKURT 

Res. Assist. Yakup Safa ÇALI 

Kilis 7 Aralık 
University 

INVESTIGATION OF PERCEIVED STRESS 
AND BURNOUT LEVEL OF HEALTH 

WORKERS IN THE PANDEMIC PROCESS 
IN TERMS OF SOME FACTORS 

(GAZIANTEP EXAMPLE) 

Nursen KULAKAC                                                    
Nilgun ULUTAŞDEMIR 

Gümüşhane University 
TRADITIONAL AND COMPLEMENTARY 
THERAPY USE IN COVID-19 PANDEMIC 

Dr. Hatem KAZIMOĞLU                            
Assoc. Prof. Faruk 
KÜÇÜKDURMAZ                                  
Dr. Başar AKSOY 

Sanko University 
School of Medicine 

COVID-19 APPLICATIONS: THE CASE OF 
SANKO UNIVERSITY MEDICAL FACULTY 

HOSPITAL 

Nursen KULAKAC                                                    
Nilgun ULUTAŞDEMIR 

Gümüşhane University 
NURSING EDUCATION AND DISTANCE 
LEARNING IN THE COVID-19 PROCESS 

ISLAMOĞLU Mehmet Sami Biruni University 
COVID-19 CASE PRESENTING WITH 

RHABDOMYOLYSIS 

Nurdan BORAN                                                              
Assoc. Prof. Nilgün 

ULUTAŞDEMİR 

Gümüşhane University 
Gümüşhane University 

THE COVID-19 OUTBREAK AND ITS 
EFFECT ON VULNERABLE GROUPS 

 

  

Ankara Time 

10:30-12:30 



SESSION-2 HALL-1 

26.12.2020 

 

MODERATOR: Asst. Prof. Dr. Mustafa KURT    
AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Pınar UZUNKAYA 
ÖZTOPRAK                                       

Pelin CALPBİNİCİ 

Hacettepe University, 
Nevşehir Haci Bektaş 

Veli University 

A NEW DIFFICULTY IN THE STRUGGLE 
AGAINST GENDER INEQUALITY: COVID-

19 PANDEMIC 

Dr. Murat KAYA                                                             
Dr. Murat KABAKLIOGLU 

Duzce University  
COVID-19 ENFEKSİYONLU AKUT KARIN 

ÇOCUK HASTALARIN YÖNETİMİ 

Erdoğan KOCA                                                                 
Sezen KOCA                                                                   

Burak ÜN 

University of Health 
Sciences, Adana City 

Training and Research 
Hospital   

Cukurova University  

SEVERE COVID-19 IN THIRD TRIMESTER 
PREGNANCY WITH ICU TREATMENT: A 

CASE REPORT 

Pınar UZUNKAYA 
ÖZTOPRAK                                     

Pelin CALPBİNİCİ 

Hacettepe University, 
Nevşehir Haci Bektaş 

Veli University 

AN IMPORTANT ISSUE IN ‘NEW NORMAL’ 
LIFESTYLE DESIGN SUITABLE WITH THE 

PANDEMIC PROCESS: POSTPARTUM 
DEPRESSION 

Ass. Prof. Dr. Mustafa KURT                                          
Esin TUFAN                                                         

Assoc. Prof. Dr. Cihangir 
UĞUZ 

Hitit University  
Erol Olçok Training 

and Research Hospital                                              
Bozok University  

WE KNOW THAT THE MASK PROTECTS 
FROM COVID-19. SO ARE THERE ANY 

DISADVANTAGES? 

Dr. Sabahat ÇEKEN 

Abdurrahman 
Yurtaslan Oncology 

Training and Research 
Hospital 

GERİATRİK HASTALARDA COVID-19’UN 
EPİDEMİYOLOJİSİ VE KLİNİK BULGULARI 

Nida AYDIN                                            
Ezgi BAĞRIAÇIK                                    

Ufuk KAYA 
Near East University 

COVID-19’UN KUZEY KIBRIS’TAKİ İLK 
ALTI AYI 

Güner ÇAKMAK                                                            
Barış MANTOĞLU 

Sakarya University 

DETERMINING THE DEPRESSION, 
ANXIETY AND STRESS LEVELS OF 

HEALTH WORKERS DURING THE COVID-
19 PANDEMIC PERIOD 

Assoc. Prof. Mirna FAWAZ                                                                 
Mohamad Al NAKHAL                                                     

Mohammad ITANI 

Faculty of Health 
Sciences, Lebanon 

COVID-19 QUARANTINE STRESSORS AND 
MANAGEMENT AMONG LEBANESE 
STUDENTS: A QUALITATIVE STUDY 

  

Ankara Time 

13:00-15:00 

Lebanon Time 

12:00-14:00 



SESSION-2 HALL-2 

26.12.2020 

 

MODERATOR: Prof. Dr. İsmet ÇELİK 
AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Prof. Dr. İsmet ÇELİK 
Kütahya Dumlupınar 

University 

ISINIRKEN BOŞA AKITILAN SULARIN 
GERİ KAZANIMI İÇİN GELİŞTİRİLEN 
YÜKSELTİLMİŞ ÇİFT ŞAMANDIRALI 

REZERVUAR SİSTEMİ 

Şebnem İpek ASİLTÜRK                                                  
Asst. Prof. Dr. Necla 

DALBAY 

İstanbul Aydın 
University 

ISTANBUL’UN KAĞITHANE İLÇESI 
İÇERISINDE YER ALAN TOPLU GIDA TÜKETIM 

İŞLETMELERININ (CAFE, LOKANTA VE 
RESTAURANTLARIN) PANDEMI 

TEDBIRLERINE UYUMLULUK 
DERECELERININ TESPITI 

Ahmet GÜREL                                                               
Turgay AYDOĞAN 

Süleyman Demirel 
University 

COVID-19 SİBER TEHDİTLERİ VE BİR 
OLTALAMA ÖRNEĞİ İNCELEMESİ 

Asst. Prof. Ekrem AKBULUT 
Malatya Turgut Özal 

University 

MUTATIONS IN THE SARS COV-2 MAIN 
PROTEASE RESULTED IN A REDUCTION 

IN BOCEPREVIR AFFINITY 

Asst. Prof. Sibel ARSLAN                                                             
Assoc. Prof. Celal ÖZTÜRK 

Cumhuriyet University 
Erciyes University 

TIME SERIES MODELING AND 
FORECASTING OF THE COVID-19 

PANDEMIC IN TURKEY USING MULTI 
GENE GENETIC PROGRAMMING 

Aziz Ahmet YILDIZHAN                                                 
Asst. Prof. Dr. Meral 

AKKOYUN 

Bursa Technical 
University 

ANTI-BACTERIAL PROPERTIES OF 
SILVER-ION ADDED ACRYLONITRILE 

BUTADIENE RUBBER COATED 
POLYESTER GLOVES DURING COVID-19 

PANDEMIC PROCESS 

Kadir Sinan ASLAN                                                         
Assoc.Prof. Sema FİNCAN 

Dicle University 

RT-PCR INSTRUMENT INSTALLATION, 
DEVICE TRAINING AND ITS EFFECT ON 
FIGHTING AGAINST PANDEMIC IN OUR 

REGION 

Assoc. Prof. Dr. Mehmet 
Seçkin ADAY 

Çanakkale Onsekiz 
Mart University 

EFFECT OF COVID-19 ON THE FOOD 
PACKAGING INDUSTRY 

Lect. Sırrı UYANIK 
Konya Karatay 

University 

WILL THE SHORT TIME EFFECTS OF 
COVID-19 ON ENERGY AND CLIMATE 
AREAS HAVE A LASTING IMPACT AND 

CHANGE OF POLICY ? 

Assist. Prof. Dr. Elif  
KERVANCIOĞLU DEMİRCİ               

Dr. Engin Alp ÖNEN                                                       
MsC. Hasan Serdar MUTLU                                            

Assist. Prof. Dr. Gülnaz 
KERVANCIOĞLU 

Istanbul University,                           
Kocak Pharmaceuticals, 

Istanbul Aydın 
University 

HISTOPATHOLOGIC FINDINGS IN LUNGS 
OF SARS-COV-2 INHALED BALB/C MICE 

Hülya DALKILIÇ                                                             
Aslıhan Asena KÖPRÜ                                                    

Dr. Yeşim GÜNEY                                                          
Dr. Yetkin TUAÇ                                                            

Dr. Şenay ÖZDEMİR                                                         
Asst. Prof. Dr. Fulya 

GÖKALP YAVUZ 
Prof. Dr. Olçay ARSLAN 

Ankara University                                                                            
Afyon Kocatepe 

University                                                                  
Middle East Technical 

University 

MODELING TURKISH COVID-19 DATA 
USING ARIMA MODEL 

Ankara Time 

13:00-15:00 



SESSION-2 HALL-3 

26.12.2020 

 

MODERATOR: Doç. Dr.  HASAN ÇİFTÇİ 
AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Dr. Osman ÖZÜDOĞRU                                                    
Dr. Mehmet ÜYÜKLÜ 

Siirt Training and 
Research Hospital                                                   

Siirt University Faculty 
of Medicine 

ABDOMINAL PAIN IN COVID-19 
PATIENTS: RECTUS SHEATH HEMATOMA 

Spc. Dr. Bengü ŞAYLAN                                                  
Asts. Prof. Hatice ERDOĞAN                                            

Dr. Füsun AFŞAR                                                         
Statistics Expert Özlem 

KÖKSAL 

Sultan 2. Abdülhamid 
Han Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi                        
Maltepe Üniversitesi 

Hemşirelik Yüksekokulu 

COVID-19 INFECTION AMONG 
HEALTHCARE WORKERS 

Çisel DEMİRALP                                                            
Zehra GÜÇHAN TOPCU                                                   
Beliz Belgen KAYGISIZ 

Eastern Mediterranean 
University, 

European University of 
Lefke, 

COVID-19 PANDEMİSİNDE GENÇ VE 
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ORCID ID: 0000-0002-4105-8829 

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, Türkiye 

 

    

ÖZET 

Hasta hakları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler karşısında güçsüz ve aciz hale gelen hastanın 

korunması gereği ile ortaya çıkmıştır. Ne var ki, pandeminin yarattığı olağanüstü koşullar neticesinde 

bu hakların gerçekleşmesinde özellikle sağlık hizmetlerine erişim, hasta verilerinin paylaşılması ve 

korunması, hasta mahremiyetinin sağlanması gibi alanlarda sorunlar başgöstermiştir. Sözgelimi, 

pandemi hastanelerinin oluşturularak rutin hasta randevularının iptal edilmesi, kronik hastalığa sahip 

kişilerin sağlık hizmetine geç ulaşması ve ilaçlarını temin edememesi gibi birçok konu, hastaların 

sağlık hizmetlerine erişimini aksatmıştır. Aynı yönde alınması gereken tedbirler kapsamında 

teknolojik imkânlardan da yararlanılarak hastalık teşhisi konmuş kişilerin takip edilebilmesi, kişisel 

sağlık verilerinin işlenmesiyle mümkün olmuş, bu da birtakım soruları beraberinde getirmiştir.  

Çalışmamızda içinden geçtiğimiz olağanüstü pandemi koşullarının ciddiyeti ve alınacak tedbirlerin 

aciliyeti dikkate alınarak sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlar değerlendirilmektedir.  

Anahtar kelime: Kovid-19, pandemi, sağlık hizmetine erişim hakkı 

   

 

RIGHT OF ACCESS TO HEALTH CARE SERVICES DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

   

ABSTRACT 

Patient rights have emerged for the protection of the patient who has become weak and incapacitated 

due to scientific and technological developments. However, as a result of the extraordinary conditions 

created by the pandemic, problems have emerged in the realization of these rights, especially in areas 

such as access to health services, sharing and protecting patient data and ensuring patient privacy. For 

example, many issues such as the establishment of pandemic hospitals, and cancellation or 

postponement of routine patient appointments, deprivation of health care services for people with 

chronic diseases and inaccessibility of medicines have prevented patients' access to health services. In 

addition, technological elements were also used within the scope of the measures which led to track 

diaonosed patients by processing their personal heath data also revealed some questions. In this study, 

we aimed to evaluate the problems experienced in accessing health services under the extraordinary 

pandemic conditions we are going through. 

Keywords: Covid -19, pandemics, right to access health care 
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IMPOVERISHMENT OF THE POOR AND DEROGATION OF HUMAN RIGHTS DURING 

THE COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA: TESTING THE EMERGENCY MEASURE 

AND SIRACUSA PRINCIPLES IN LARGE-SCALE SOCIAL RESTRICTION  

 

 

Manotar TAMPUBOLON 

Faculty of Law, Christian University of Indonesia, Jakarta 

 

 

ABSTRACT 

This study examines human rights restrictions in the Large-Scale Social Restrictions-PSBB during the 

COVID-19 outbreak in Indonesia that do not follow the Siracusa principle's emergency measure and 

limitation clause. Large-scale Social Restrictions resulted in a prolonged human rights crisis due to 

ineffective policies, manipulated data, and inadequate medical equipment. The author discusses the 

impact of large-scale social restrictions on socio-economic and socio-political rights and the 

government's failure to overcome the COVID-19 outbreak with an intra-disciplinary perspective. 

Findings from studies on the number contracted by COVID-19 and the higher mortality rate also 

presented. This study notes the consequences and the relationship between the ineffectiveness of 

large-scale social restrictions and human misery. 

Keywords: Restrictions of human rights; emergency measure; Siracusa Principles; proportionality; 

violations; human rights misery. 
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Fikri Mülkiyet Hukuku Anabilim Dalı  

 

 

ÖZET 

Covid-19 (Corona) pandemisi pek çok insana endişe verici bir süreç yaşatırken, bazı kişi ve kurumlar 

süreci kendi lehine kullanmasını bildi ve “corona” fikri üzerinden pazarlama faaliyetlerini yürüttü. 

Nitekim pandeminin en başından beri, “covid” ve “corona” ibarelerini taşıyan işaretler için çok sayıda 

marka tescil başvurusu gözlemlendi. Bunun yanında işletmeler, pek çok ürün reklamında bu ibareleri 

sıkça andı. Tüm bunlar, “Covid-19” gündeminde, marka ve reklam hukuku perspektifinden 

cevaplanacak sorular olduğunu gösterdi.  

Marka hukuku alanında gündeme ilişkin başlıca konu; tescil edilmek istenen ve “covid” ya da 

“corona” ibarelerini taşıyan işaretler bakımından hangi mutlak tescil engellerinin söz konusu 

olabileceğidir. Bu bağlamda ilk akla gelen, Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) m. 5/f. 1-c hükmüdür.  

Bilindiği gibi markalar soyut değil, belirli ürün veya ürünlerle ilişkili olarak tescil başvurusuna konu 

edilebilirler. Bu ürünlere yönelik olarak ayırt ediciliği zayıf olan işaretler marka olarak tescil 

edilemezler. Covid/corona ibarelerinin dezenfeksiyon ve hijyen ürünleri, sabunlar, koruyucu 

kıyafetler, sağlık ürünleri, ilaçlar, tıbbi malzemeler ve benzeri ürünler için tescil edilmek istenmesi 

buna örnektir. Ancak bu hükmün uygulanabilmesi için ayırt ediciliği zayıflatan ibarenin, tescili istenen 

markada “münhasıran ya da esas unsur olarak” yer alması gerekir. Uygulamada örneğin “CovidSera” 

ve Coranator” işaretleri, Covid ve corona ibarelerine eklenen yeni unsurlar ile ayırt edicilik engelini 

aşmış ve tescil edilebilmişlerdir. Diğer bir olası tescil engeli, mal veya hizmetin niteliği bakımından 

ortalama tüketiciyi yanıltabilecek işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğini öngören SMK m.5/1-

f hükmüdür. “Corona-off” işaretinin tescili bu hüküm kapsamında reddedilmiştir. Öte yandan, binlerce 

kişinin hayatını kaybettiği bir süreçte “Corona-Party” ifadesinin tescil edilebilirliği, genel ahlaka 

aykırılık bakımından tartışılabilir. 

Reklam hukuku açısından ise Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabet ile ilgili düzenlemeleri ve 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bir besin ya da 

ilacın “koronavirüsü önlüyor” ya da “iyileşme sürecini hızlandırıyor” sloganları ile pazarlanması, ilgili 

mevzuattaki aldatıcı reklam yasağına aykırılık gösterebilir. Keza medikal özelliği bulunmayan bir yüz 

maskesinin “Corona maskesi” olarak tanıtılması da bu şekildedir. Öte yandan toplumun ilgili 

kesiminin pandemi sürecinde yaşadığı korku ve endişenin saldırgan satış yöntemleri ile kötüye 

kullanılması da hukuka aykırıdır. Yeni pandemi tedbirlerinin kapıda bulunduğu, bu nedenle ürünün 

kısa süre sonra stoklarda yer almayacağı fikrini aşılayarak tüketicinin ürünü satın almasına yönelik 

karar özgürlüğünü etkilemek buna örnektir.  

Anahtar Sözcükler: Covid-19, Corona, Marka, Reklam, Pazarlama 

 

MARKETING WITH "CORONA/COVID-19" IDEA THROUGH TRADEMARK AND 

ADVERTISING LAW PERSPECTIVE 

 

ABSTRACT 

While the Covid-19 (Corona) pandemic put many people into an alarming process, some people and 

institutions knew how to use the process to their advantage and carried out marketing activities 

through the idea of "corona". Thus, from the very beginning of the pandemic, numerous trademark 
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registration applications were observed for signs bearing the phrases "covid" and "corona". Besides, 

enterprises referred often to these phrases in many product advertisements. All of these facts showed 

that there are questions to be answered from the perspective of trademark and advertising law on the 

"Covid-19" agenda. 

The main issue on the agenda in the field of trademark law is about which absolute registration 

obstacles may be involved in terms of signs that are to be registered and bear the phrases "covid" or 

"corona". In this context, the first thing that comes to mind is the provision 5/f. 1-c of the Law on 

Industrial Property (SMK). As it is known, brands are not abstract; they may be subject to an 

application for registration in relation to certain product or products. Concerning these products, signs 

with low distinctiveness cannot be registered as trademarks.  An example of that case is the 

covid/corona inscriptions to be registered for disinfectant and hygiene products, soaps, protective 

clothing, health products, medicines, medical supplies, and etc. However, for this provision to be 

implemented, the inscription that weakens the distinctiveness should be "exclusively or as a basic 

component” included in the trademark for which the registration is requested. For example, in practice, 

the "CovidSera" and Coranator" signs overcame the distinctiveness barrier and were registered with 

new elements added to covid and corona phrases. Another possible registration barrier is the provision 

of 5/1-f of the SMK, which stipulates that signs that may mislead the average consumer in terms of the 

nature of goods or services cannot be registered as trademarks. The registration of the "Corona-off" 

sign was rejected under this provision. On the other hand, the registration of the phrase "Corona-Party" 

in a process, in which thousands of lives were lost, can be discussed in terms of immorality. 

In terms of advertising law, the regulations of the Turkish Commercial Code regarding unfair 

competition and the provisions of the Law on Consumer Protection should be taken into account. The 

fact that food or medication is marketed with slogans such as "It prevents coronavirus" or "It speeds 

up the healing process" may be illegal according to the deceptive advertising ban in the relevant 

legislation. The same thing applies when a face mask without medical properties is introduced as a 

"Corona mask". On the other hand, misuse of the fear and anxiety experienced by the relevant segment 

of society during the pandemic process by aggressive sales methods is also against the law. 

Influencing consumer freedom of decision to purchase the product by inducing the idea that new 

pandemic measures are about to be realized, so the product will not be available in stock any time 

soon could be an example.  

Keywords: Covid-19, Corona, Trademark, Advertising, Marketing  
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ORCID ID: 0000-0002-0434-5896 
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Anabilim Dalı 
 

 

Egemenlik prensibi çerçevesinde Türk mahkemelerinin yargı yetkisi, Türkiye ile sınırlıdır. 

Yabancı mahkemeler Türkiye’de faaliyette bulunamayacaklarından Türk mahkemeleri de 

yabancı bir ülkede faaliyette bulunamazlar. Bir mahkemenin kendi yargı sınırları dışında bir iş 

yapmak zorunda ise, kendi yargı çevresi dışına çıkamayacağından, o işlemi yapacak olan 

yabancı ülke yetkili makamlarından yardım ister. Bu nedenle mahkemeler yabancı ülke 

mahkemelerinden yargı alanı karşılıklı olarak milletlerarası adli yardımlaşma talebinde 

bulunurlar.  

İstinabe eden mahkeme, istinabe olunan mahkemeye bir istinabe talebi gönderir. İstinabe 

talebinde yapılması istenen husus açıkça belirtmelidir. İstinabe olunan mahkeme, istinabe 

talebinde bulunan mahkemenin talebine göre işlem yapar. İstinabenin yapılabilmesi için gerekli 

hususlar yerine getirilmiş olmak kaydı ile, istinabe talebi talep olunan mahkeme tarafından en 

kısa zamanda usulüne uygun olarak yerine getirilir. İstinabe talebi adli yardımlaşma 

çerçevesinde yerine getirilir. 

Milletlerarası istinabe talepleri her ülke tarafından belirlenen merkezi makamlar aracılığı ile 

yerine getirilmektedir. Bugün için Covid 19 pandemi nedeniyle ülkelerin almış olduğu tedbirler 

çerçevesinde yüz yüze teması gerektiren bir milletlerarası istinabe işlemleri belli bir süre için 

yerine getirilmeyerek, Covid 19 etkilerinin kontrol altına alınması için belli bir süreliğine yerine 

getirilmeyerek ertelenmiş, bu taleplerin o ülkede alınan kısıtlamalar sona erdikten sonra talep 

edilmesi istenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Milletlerarası, istinabe, egemenlik, yargı yetkisi, Covid 19 

 

 

EFFECTS OF COVID-19 MEASURES ON RECRUPTING PRACTICES IN 

INTERNATIONAL PROCEDURE LAW 

 

 

Within the framework of the principle of sovereignty of jurisdiction of Turkish courts is limited 

to Turkey. Foreign courts may not able to find any activity in the Turkish courts in a foreign 

country operating in Turkey. If a court is obliged to do business outside its jurisdiction, since it 

cannot go outside its jurisdiction, it seeks assistance from the competent authorities of the 

foreign country that will do that. For this reason, the courts request international legal assistance 

from the courts of foreign countries. 

The rooting court sends a rogatory request to the referenced court. It must clearly indicate the 

subject requested to be made in the request for rogatory. The appealed court takes action 

according to the request of the court requesting rogatory. Provided that the necessary matters 

have been fulfilled for the appeal, the appeal request is duly fulfilled by the requested court as 

soon as possible. The request for rogatory is fulfilled within the framework of legal assistance. 

International rogatory requests are fulfilled through central authorities determined by each 

country. For today, within the framework of the measures taken by countries due to the Covid 
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19 pandemic, an international rogatory process that requires face-to-face contact has not been 

fulfilled for a certain period of time, not fulfilled for a certain period of time in order to control 

the effects of Covid 19, and these requests are requested after the restrictions taken in that 

country has been requested. 

Keywords: International, rogatory, sovereignty, jurisdiction, Covid 19 

I. Genel Olarak 

İlk olarak 2019 yılı sonlarına doğru Çin Halk Cumhuriyetinin Hubei eyaletinde bulunan Wuhan 

kentinden ortaya çıkan ve Covid-19 olarak adlandırılan bu virüs, 2020 yılının başından itibaren 

tüm dünyada yayılmaya başlandı. Kişiden kişiye bulaşabilen bu virüsün önlenemeyen yayılması 

sonucunda Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın pandemi olarak ilan edildi. Türkiye 

Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Sayın Doktor Fahrettin Koca tarafından 10 Mart'ı 11 Mart'a 

bağlayan gece Türkiye’deki ilk Covid-19 vakası tespit edildiği bildirildi. Covid-19 küresel 

salgını beraberinde sosyal, ekonomik, hukuki birçok alanda etki gösterdi.  

Bunun üzerine hukuk sisteminde de birçok tedbir alındı. Bu kapsamda, 25.03.2020 tarih ve 

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun geçici 1. maddesine göre, 

Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak 

kayıplarının önlenmesi amacıyla; Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, 

bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de 

dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 

13.03.2020 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren 30.04.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur.  

7226 sayılı Kanun’un Geçici 1. madde ile Cumhurbaşkanı’na verilen yetki kapsamında, 2480 

Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile durma süresi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen 

zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç olmak üzere 01.05.2020 tarihinden itibaren 

15.06.2020 tarihine kadar (salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması 

halinde yeniden değerlendirilmek üzere) uzatılmıştır. 

25.08.2020 tarih 2020/11 sayılı Covid 19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler 

konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan 

veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği, bu yöntemlere dair 

usul ve esasların genelgede de belirtildiği üzere söz konusu kamu kurum ve kuruluşlarının 

idarecileri tarafından belirlenebileceği, dönüşümlü çalışan personelin fiilen görece gelmedikleri 

günlerde idari izinli sayılacakları belirtilmiştir. 

Medeni usul hukukuna ilişkin ilkelerden bir tanesi yargılama ve yargılama ile ilgili usulü 

işlemlerin doğrudan doğruya davaya bakan mahkeme tarafından yapılmasıdır. Asıl olan 

yargılamanın araya başka bir makam veya kişi girmeden karar verecek olan mahkeme 

tarafından yapılması işlemidir. Uyuşmazlık hakkında karar verecek olan mahkeme, taraf 

işlemlerini ve delilleri üçüncü bir kişi ve merci araya girmeden bizzat temin eden, inceler ve 

dinler. Bununla yargılamanın sağlıklı bir şekilde yapılması ve adil bir sonuca ulaşılması 

amaçlanır
1
. 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 197. maddesinde “delillerin incelenmesi ve istinabe” başlığı 

altında doğrudanlık ilkesi ile ilgili önemli bir düzenleme bulunmaktadır. Buna göre, kanunda 

belirtilen hâller dışında, deliller davaya bakan mahkeme huzurunda, mümkün olduğu kadar 

birlikte ve aynı duruşmada incelenir. Doğrudanlık ilkesinin çok katı yani istisnasız olarak 

uygulanması, bazen yargılamayı uzatabilir, daha pahalı bir yargılamaya neden olabilir. Bu 

                                                 
1
 Arslan, Aziz Serkan: Medeni Usul Hukukunda Delillerin Toplanması ve Doğrudanlık İlkesi, 

Ankara 2012, s. 5, 115 vd. 
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şekilde bir uygulamada usul ekonomisine aykırı olur. Bu nedenle, gerektiğinde doğrudanlık 

ilkesinden ayrılarak istinabe yoluna müracaat etmek gerekebilir
2
. 

Medeni yargılama hukukuna ilişkin ilkelerden bir tanesi de usul ekonomisi ilkesidir. Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesine göre mahkemeler makul süre içinde karar vermek 

zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 141. maddesine göre, Devlet, yargılamanın 

basit, çabuk ve ucuz gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak zorundadır. Yargıtay bir 

kararında, Yasa koyucunun temel amacı, eksik kalan giderin yatırılmasını ve davaların Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesinin 6/3. maddesi hükmüne göre makul sürede sonuçlandırılmasını 

sağlamaktır. Somut olayda, celse talikine uğramadan gider avansı yatırılmıştır. Davanın 

uzamasının engellenmesi davaların ucuz, basit ve çabuk sonuçlandırılması gerekir
3
. 

Bu konu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 30. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, hâkim, 

yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider 

yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür. Kısaca usul ekonomisi yargılamanın etkinliğine hizmet 

eden araçlardın birisidir
4
. 

Yargılamanın doğrudan yapılması temel bir ilke olmakla birlikte, yargılamanın basit, hızlı ve 

ucuz bir yargılama olabilmesi için kanunun izin verdiği hallerde ve ihtiyaca binaen yerli ve 

yabancı diğer mahkemelerle yardımlaşmak ve işbirliği yapmak gerekebilir. Bu durumda 

istinabeye olan ihtiyacı ortaya koyar
5
. 

Her mahkemenin yargı yetkisi, yargı çevresi ile sınırlıdır. Bu yargı çevresi mahkemenin 

bulunduğu ilçenin idari sınırları ile belirlenir. Kısaca mahkemeler yargı yetkisini ancak kendi 

yargı çevresinde kullanabilirler
6
. İstinabe, bir mahkemenin yargı çevresi dışında yapılması 

gerekli usul hukuka ilişkin bir işlem için bu usuli işlemi yapacak başka bir mahkemeden yardım 

talep etmesidir
7
. 

Bir mahkeme ancak kendi yargı çevresinde işlem yapabilir. Kendi yargı çevresi dışında işlem 

yapamaz. Kendi yargı çevresinde işlem yaparsa yetkisini aşmış olur. Bu şekilde yetkisini aşarak 

işlem yaparsa bu işlem usul ve yasaya aykırılık teşkil eder. Bu nedenle esasında istinabe bir 

zorunluluktur. Davaya bakan mahkeme, yargı çevresi dışında bulunan kişinin veya şeyin asıl 

davaya bakan mahkemeye kadar getirilmesi imkânsız, çok güç veya önemli zaman kaybına ve 

önemli bir harcama yapılmasına neden olacak ise o zaman istinabe yoluna başvurulur. 

İstinabe talebini yerine getirecek olan mahkeme Türkiye’deki bir mahkeme olabileceği gibi 

“yurt içi istinabe”, yurt dışındaki bir mahkeme de olabilir ki buna “yurt dışı istinabe” denir. 

İstinabe talebinde bulunan mahkemeye “istinabe talep eden mahkeme” denir. Kendisinden 

istenilen işlemi yapan mahkemeye ise “istinabe talep olunan mahkeme” denir
8
. 

Devletlerin yargı yetkileri kendi ülkeleri ile sınırlıdır. Bunun sonucu kural olarak bir devlet 

mahkemesi yabancı bir devlet topraklarında yargı yetkisini kullanamaz
9
. Bir devlet 

                                                 
2
  Görgün, L. Şanal/Börü, Levent/Toraman, Barış/Kodakoğlu, Mehmet: Medeni Usul 

Hukuku, 9. Baskı, Ankara 2020, s. 188 vd. 
3
 Yargıtay 3. HD., Esas No: 2012/14257, Karar No: 2012/19405, Tarih: 20.09.2012. Adalet 

Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı UYAP sisteminden temin edilmiştir. 
4
 Yılmaz, Ejder: “Usul Ekonomisi”, (Prof. Dr. Necip Bilge’nin Anısına Armağan), Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 57, Sayı 1, Ankara 2008, s. 245 vd. 
5
 Şimşek, Kemal: “Uluslararası Adli Yardımlaşma Konusunda Uygulamada Karşılaşılan 

Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Adalet Dergisi, Ankara 2013, s. 147 vd. 
6
 Boşça, Süleyman: Medeni Usul Hukukunda İstinabe, Ankara 2008, (YYLT), s. 5 vd. 

7
 Toker, Ali Gümrah: Milletlerarası Özel Hukukta İstinabe, 1. Baskı, Ankara 2015, s. 38 vd. 

8
 Aslantaş, Mete: Milletlerarası Hukukta İstinabe, Konya 2011, s. 15 vd. 

9
 Erdem, Bahadır B.: “Milletlerarası Özel Hukukta İstinabe”, Milletlerarası Hukuk ve 

Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Cilt 9, Sayı 2, İstanbul 1989, s. 121 vd. 
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mahkemesinin yabancı bir devletin sınırları içinde yargı yetkisini kullanabilmesi için öncelikle o 

devlet hukukunun buna müsaade etmesi, ayrıca yetki kullanacak olan devlet mahkemesinin de o 

devletin yetkili makamlarından izin alması gerekir. 

Milli mahkemelerin gerek kendiliğinden ve gerekse tarafların talebi üzerine yabancı ülkelerde 

bulunan delillere ulaşabilmeleri, prensip olarak delillerin bulunduğu ülke ile yapılan adli yardım 

sözleşmeleri çerçevesinde yapılmaktadır. Bugün yaygın olarak yabancı devlet yetkili mercilerinden 

istinabe yolu ile yardım istemektedir
10

. 

Örneğin yurt dışında bulunan bir tanığın dinlenmesi, yurt dışında bulunan tarafa yemin teklif 

edilmesi, yurt dışında bulunan bir belgenin temin edilmesi, yurt dışında meydana gelen bir olay 

ile ilgili inceleme ve keşif yapılması, yabancı hukuk hakkında yurt dışındaki yetkili 

makamlardan bilgi istenilmesi ve sair bir çok konuda istinabe gerekebilir
11

. 

II. Türk İç Hukukunda İstinabe 

1. Genel Olarak 

Her mahkemenin bir yargı çevresi vardır. Bu yargı çevresini mahkemenin bulunduğu ilçenin 

idari sınırları belirler. Mahkemeler kendi yargı çevrelerinde kalan usul işlemlerini yapabilirler. 

Bir mahkemenin kendi yargı sınırları dışında bir iş yapmak zorunda ise, kendi yargı çevresi 

dışına çıkamayacağından, o işlemi yapacak olan mahkemeden yardım ister. Bu işleme iç 

hukukta istinabe denir
12

. 

Bir dava sırasında, tanık ve bilirkişilerin dinlenmesi, tebliğ, keşif, yemin ve sorgu gibi 

yargılamanın gerektirdiği işlemlerin yapılması için davaya bakan mahkemenin başka yerdeki bir 

mahkemeye tarafından bu işlemlerin yapılması hususuna istinabe denir
13

. İstinabe yerine 

mahkemeler arası hukuki yardım teriminin kullanılması daha doğru olur
14

. Uygulamada istinabe 

yerine talimat kelimesi de kullanılmaktadır. Hiçbir mahkeme başka bir mahkemeye talimat 

veremeyeceği için bu istinabe yerine talimat kelimesinin kullanılması doğru değildir
15

. 

Türk hukukunda istinabeyi genel olarak düzenleyen bir hüküm bulunmayıp, Hukuk 

Muhakemeleri Kanununda çeşitli hükümler bulunmaktadır. Örneğin isticvap (HMK. md. 

172/1), delillerin incelenmesi (HMK. md. 197), yemin (HMK. md. 236/1), tanık dinleme 

(HMK. md. 259/4), keşif (HMK. md. 289/1), ön inceleme (HMK. md. 320/3) bölge adliye 

mahkemesinde inceleme (HMK. md. 354) istinabe yolu ile yapılabilir
16

. Bunlar sınırlı (tahdidi) 

değildir. 

2. Kanunda Düzenlenmiş İstinabe Olunan Bazı Hususlar 

a. Tarafların İstinabe Yolu İle İsticvabı 

Tarafların isticvabına ilişkin hükümler, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 169 ila 175. 

maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bir tarafın kendi aleyhine olan belli bir veya birkaç vakıa 

                                                 
10

 Balzer, Chirstian: Beweisaufname und Beweiswürdinung im Zivilprozess, 2. Auflage, Berlin 
2005, s. 462 vd. 

11
 Nussbaumm, Artur: Deutsches Internationales Privatrecht, Aalen 1974, s. 384 vd. 

12
  Akkan, Mine: Pekcanıtez Usul, Medeni Usul Hukuku, Cilt: 1, 15. Baskı, İstanbul 2017, s. 

330 vd. 
13

 Arslantaş, Mete: Milletlerarası Özel Hukukta İstinabe, Konya 2010, (YYLT), s. 3; Yılmaz, 
Necla: Yargı Muafiyeti ve İstinabe, Ankara 1999, (YYLT), s. 63 vd. 

14
  Kuru, Baki/Aydın, Burak: İstinaf sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders 

Kitabı, 7251 Kanun Değişiklikleri İşlenmiş 4. Baskı, Ankara 2020, s. 97 vd. 
15

  Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/Taşpınar Ayvaz, Sema/Hanağası, Emel: Medeni Usul 
Hukuku,  6. Baskı, Ankara 2020, s. 248. 

16
  Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Sungurtekin Özkan, Meral/Özekes, Muhammet: Medeni 

Usul Hukuku Ders Kitabı, 8. Baskı, İstanbul 2020, s. 60 vd. 
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hakkında mahkeme tarafından sorguya çekilmesine isticvap denir. Taraf, mahkemenin yargı 

çevresi dışında bulunuyorsa istinabe yolu ile isticvap edilir
17

. 

b. Tarafın İstinabe Yolu İle Yemin Etmesi 

Tarafların yeminine ilişkin hükümler, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 225 ila 239. maddeleri 

arasında düzenlenmiştir. Davanın çözümü ile ilgilendiren vakıaların doğruluğu hakkında 

kanunda öngörülen usullere uyarak tarafların mahkemeye yaptıkları sözlü açıklamaya yemin 

denir
18

. Yemin edecek olan taraf, mahkemenin yargı çevresi dışında bulunuyorsa istinabe yolu 

ile yemin eder. 

c. Tanıkların İstinabe Yolu İle Dinlenmesi 

Tanıkların dinlenmesine ilişkin hükümler, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 240 ila 265. 

maddeleri arasında düzenlenmiştir. Tanık, bir davada vakıalar hakkında bilgi sahibi olan ve bu 

bilgiyi hâkime aktaran kişiye tanık denir. Tanık olay hakkında bildiklerini ve gördüklerini 

anlatır. Tanık, mahkemenin yargı çevresi dışında bulunuyorsa istinabe yolu ile dinlenir
19

. 

d. İstinabe Yolu İle Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması 

Bilirkişiye ilişkin hükümler, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 275 ila 286. maddeleri arasında 

düzenlenmiştir. Bir davada çözüme kavuşturulması özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy 

ve görüşüne başvurulan kişilere bilirkişi denir. Bilirkişi, mahkemenin yargı çevresi dışında 

bulunuyorsa istinabe yolu ile rapor alınır
20

. 

e. İstinabe Yolu İle Keşif Yapılması 

Keşfe ilişkin hükümler, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 288 ila 292. maddeleri arasında 

düzenlenmiştir. Keşif, hâkimin uyuşmazlık konusu şeyi mahallinde bizzat inceleyerek doğrudan 

o şey hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Keşfe konu olan şey, mahkemenin yargı çevresi dışında 

bulunuyorsa istinabe yolu ile keşif yapılır
21

. 

III. Milletlerarası Hukukta İstinabe 

Egemenlik prensibi gereğince Türk mahkemelerinin yargı yetkisi, Türkiye ile sınırlıdır. Yabancı 

mahkemeler Türkiye’de faaliyette bulunamayacaklarından Türk mahkemeleri de yabancı bir 

ülkede faaliyette bulunamazlar. Bir mahkemenin kendi yargı sınırları dışında bir iş yapmak 

zorunda ise, kendi yargı çevresi dışına çıkamayacağından, o işlemi yapacak olan yabancı ülke 

yetkili makamlarından yardım ister. Bu nedenle mahkemeler yabancı ülke mahkemelerinden 

yargı alanı karşılıklı olarak milletlerarası adli yardımlaşma talebinde bulunurlar
22

.  

İstinabe eden mahkeme, istinabe olunan mahkemeye bir istinabe talebi gönderir. İstinabe 

talebinde yapılması istenen husus açıkça belirtmelidir. İstinabe olunan mahkeme, istinabe 

talebinde bulunan mahkemenin talebine göre işlem yapar. İstinabenin yapılabilmesi için gerekli 

hususlar yerine getirilmiş olmak kaydı ile, istinabe talebi talep olunan mahkeme tarafından en 

kısa zamanda usulüne uygun olarak yerine getirilir. İstinabe talebi adli yardımlaşma 

çerçevesinde yerine getirilir. Görülmekte olan dava ile ilgili delil yurt dışında bulunuyorsa 

taraflardan birinin talebi üzerine veya kendiliğinden yurt dışında bulunan delillin istinabe yolu 

                                                 
17

 Tercan, Erdal: Medeni Usul hukukunda Tarafların İsticvabı, Ankara 2001, s. 120 vd.  
18

 Yılmaz, Ejder: (Medeni Yargılama Hukukunda) Yemin, 2. Baskı, Ankara 2012, s. 43 vd. 
19

 Ertanhan, Mesut: Medeni Yargılama Hukukunda Tanık ve Tanıklık, 1. Baskı, Ankara 2005, 
s. 12 vd.  

20
 Çayan, Gökhan: Medeni Usul Hukukunda Bilirkişilik Müessesesi, 1. Baskı, İstanbul 2013, s. 

15 vd.  
21

 Albayrak Açı, Zeynep: Medeni Usul Hukukunda Keşif, 1. Baskı, Ankara 2019, s. 65 vd. 
22

  Kuru, Baki: Medeni Usul Hukuku El Kitabı, Cilt: 1, Ankara 2020, s. 264 vd. 
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ile temin edilmesine karar vermiş ise, ya gerekçesi belirtilerek bu ara kararından dönülmeli ya 

da bu ara kararı yerine getirilmelidir
23

.  

Yargıtay bir kararında, 20.11.2008 tarihli oturumda verilen ara kararı ile tanınması istenilen 

yabancı ilamın kesinleşip kesinleşmediğinin tespiti ile buna ilişkin belgenin aslının ya da 

tasdikli suretinin istinabe yoluyla istenmesine karar verilmiş, yazılan istinabe evrakı eksiklikler 

nedeniyle Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce 

25.12.2008 tarihinde mahkemesine geri çevrilmiştir. İstinabe evrakındaki eksik hususlar ikmal 

edilerek yeniden yazı yazılmadığı gibi, buna dair ara kararından da dönülmemiştir. Mahkemece 

ara kararı uyarınca işlem yapılmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru 

değildir
24

. 

Mahkemeler, kural olarak bulundukları ülkenin dışında yargısal işlem yapamayacakları için bu 

işlemleri gerçekleştirebilmek için yabancı ülkelerde bulunan mahkemelerden yardım talep 

etmek zorundadırlar. Buna milletlerarası usul hukukunda milletlerarası istinabe denir
25

. Yurt 

dışında yapılacak olan isticvap, yemin, tanık dinleme, bilirkişi incelemesi, keşif vs milletlerarası 

istinabe yolu ile yerine getirilir. 

Yargıtay bir kararında, Yemin eda edecek kimsenin yurt dışında bulunması halinde yukarıda da 

belirtildiği üzere yemin edasının istinabe yoluyla o ülke adli makamlarından adli yardımlaşma 

hükümlerine göre istenmesi gerekmektedir. Türkiye, 1954 tarihli Hukuki ve Ticari Konularda 

Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkındaki Lahey Sözleşmesinin (Lahey Hukuk Usulü 

Sözleşmesi) tarafıdır. Aynı sözleşmeye dâhili davalıların bulunduğu Almanya ülkesinin de taraf 

olduğu gözetildiğinde, bu sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin Adalet Bakanlığı 

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce hazırlanan genelge hükümlerine göre, 

istinabe yoluyla dâhili davalıların bulunduğu Almanya ülkesindeki yetkili adli makamlarca 

usulüne uygun şekilde yeminleri eda ettirildikten sonra hâsıl olacak sonuca göre karar verilmesi 

gerekir
26

. 

Yargıtay başka bir kararında, Kesin mehilin amacı gereksiz ertelemeye sebebiyet vermeden 

yargılamayı makul sürede sonuçlandırmaktır. Davacı vekilinin delil listesinde göstermiş olduğu 

tanıklar yurt dışında olduklarından, delil listesi ara kararında tanınan kesin süre zarfında 

verilmiş olsa dahi, yurt dışı istinabe giderleri için ilave masraf gerektiği gibi, tanıkların yurt 

dışından istinabe yoluyla dinlenmeleri de esasen zaman alacağından davacının delil listesini 

süresinde vermeyerek celse talikine sebebiyet verdiği kabul edilemez. Öyleyse davacı vekilinin 

gösterdiği tanıklar, usulünce dinlenmeli, dava dilekçesinde sözü edilen 10 Nisan Polis 

Karakolundaki soruşturma evrakı da getirtilip, tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna 

göre karar verilmelidir
27

. 

Türk hukukunda milletlerarası adli yardımın kapsamı aralarında teminat, tebligat, yabancı 

hukuk hakkında bilgi edinme, yabancı ülkelerden delil temini gibi konularda olabilir. Davaya 

bakan mahkemeler, yabancı ülkelerde bulunan delillere ulaşabilmek için delillerin bulunduğu 

                                                 
23

 Akcan, Recep: “Hukuk Mahkemelerinde Hukuki Yardım (İstinabe) ve Naip Tayini 
(Atanması)”, Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, İstanbul 2002, s. 79 vd. 

24
 Yargıtay 2. HD., Esas No: 2009/21321, Karar No: 2010/428, Tarih: 13.01.2010. Adalet 

Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı UYAP sisteminden temin edilmiştir. 
25

 Geimer, Ewald: Internationale Beweisaufnahme, München 1998, s. 5 vd. 
26

  Yargıtay 3. HD., Esas No: 2016/17751, Karar No: 2018/7504, Tarih: 03.07.2018. Adalet 
Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı UYAP sisteminden temin edilmiştir. 

27
  Yargıtay 2. HD., Esas No: 2009/9003, Karar No: 2010/10323, Tarih: 27.05.2020. Adalet 

Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı UYAP sisteminden temin edilmiştir. 
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devletin yardımına ihtiyaç duyarlar. Adli yardımın kapsamı dar olarak ele alındığında esas 

itibariyle yabancı ülkeden delil teminine ilişkin olup, milletlerarası istinabe yolu ile elde edilir
28

.  

Yargıtay bir kararında, Davacıların istinabe giderlerini yatırarak, istinabe işlemelerini ve 

tercümelerini yerine getirerek ve yurt dışında istinabe makamına bizzat başvurarak üzerilerine 

düşen yükümlülükleri yerine getirdiği, ancak istinabe makamının gerekli işlemleri yapmadığı 

dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Kesin süre içinde davacıların ortopedik muayenelerinin 

yapılması ve grafilerinin çekilmesi davacılar tarafından bizzat yerine getirilebilecek işlemler 

olmayıp kesin sürede istenilen ve davacılarca yerine getirilebilecek olan hususların davacılar 

tarafından yerine getirildiği, istinabe kararında belirtilen işlemlerin istinabe makamınca yerine 

getirilmediği, ara kararda belirtilen eksikliklerin davacıların elinde olmayan nedenlerle 

tamamlanamadığı gözetildiğinde davacıların kesin süreye aykırı davrandığı, davayı 

sürüncemede bıraktığı da söylenemez
29

. 

Birçok devlet, delil temininin önemini dikkate alarak çalışmalar yapmışlar, ikili sözleşmeler 

imzalamışlar ve çok taraflı sözleşmelere taraf olmuşlardır. Yabancı ülkelerdeki delillerin temini 

konusundaki çalışmalar 12.09.1893 tarihi ile 27.09.1893 tarihleri arasında yapılan La Haye 

Milletlerarası Özel Hukuk Konferansının birinci oturumu ile başlamıştır
30

. 

23.06.1894 tarihi ile 13.07.1894 tarihleri arasında ise ikinci oturum yapılmış ve 14.11.1896 

tarihinde “Milletlerarası Özel Hukuk Hakkında La Haye Sözleşmesi” imzalanmıştır
31

. 

Uluslararası düzeyde yapılan bu çalışmalar göstermiştir ki, yargılamayı yapan mahkeme ile 

delilin farklı ülkede bulunması durumunda istinabe bir zorunluluktur. 

İstinabe pasif ve aktif yardım şeklinde gerçekleşir. Örneğin bir delilin temin edilmesi 

gerekiyorsa, delilin bulunduğu devlet, ülkesindeki delil temini işlemine sadece izin veriyorsa 

buna “pasif yardım”, delilin bulunduğu ülkenin yetkili makamları, delil temin edilmesinde fiilen 

yardımcı oluyorsa buna da “aktif yardım” denmektedir
32

. 

Milletlerarası istinabe kavramı, milletlerarası hukukta geniş ve dar anlamda olmak üzere iki 

şekilde kullanılmaktadır. Geniş anlamda milletlerarası istinabe, istinabe işleminin işlemin 

yapılacağı ülkede yabancı devlet makamları tarafından yapılmasıdır. Dar anlamda milletlerarası 

istinabe ise, yabancı ülke makamlarının aktif yardımının talep edilmesi yani işlemin yetkili 

yabancı ülke makamları tarafından yapılmasıdır
33

. 

Yabancı devletlerden istinabe talep edilmesi halinde; öncelikle o devlet ile Türkiye arasında iki 

taraflı veya çok taraflı sözleşme olup olmadığına bakılır. Eğer iki taraflı veya çok taraflı 

sözleşme varsa istinabe söz konusu iki taraflı veya çok taraflı sözleşme hükümlerine göre yerine 

getirilir. Şayet her hangi bir sözleşme bulunmuyorsa bu durumda milletlerarası yardımlaşma ve 

nezaket kuralları çerçevesinde yerine getirilir
34

. 

                                                 
28

  Can, Hacı/Tuna, Ekin: Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku, Temel Bilgiler, 1. Baskı, 
Ankara 2020, s. 357 vd. 

29
  Yargıtay 17. HD., Esas No: 2016/13146, Karar No: 2019/6228, Tarih: 16.05.2019. Adalet 

Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı UYAP sisteminden temin edilmiştir. 
30

 Blaschczok, Hedwig Christine: Das Hager Übereinkommen über die Beweisaufnahme im 
Ausland in Zivil-oder Handelssachen, Hamburg 1986, s. 3 vd. 

31
 Trittmann, Rolf, Anwendungsprobleme des Haager Beweisübereinkommens im 

Rechtshilfeverkehr zwischen der Bundesrepublik und den Vereinigten Staaten vo Amerika, 
Frankfurt am Main 1989, s. 125 vd. 

32
 Nagel, Heinrich: Nationale und internationale Rechtshilfe im Zivilprozess: das europaeische 

Model, Baden Baden 1971, s. 45 vd. 
33

 Ataman-Figanmeşe, İnci: Milletlerarası Usul Hukukunda Delillerin Temini, (YDT), 
İstanbul 2005, s. 38 vd. 

34
 Ergül, Ergin: “Cezai Konularda Uluslararası Karşılıklı Adli Yardım ve Fransız Hukukunda 

Düzenlenişi”, Adalet Dergisi, Yıl 93, Ocak 2002, Sayı 10, Ankara 2002, s. 11 vd. 
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Milletlerarası istinabede bir ülke mahkemesi tarafından yabancı ülke mahkemesinden talep 

edilen işlemler, işlemin yapıldığı ülke mahkemesinin usul kurallarına tabidir. Milletlerarası 

istinabe, lex fori’ye yani istinabe edilen mahkemenin hukukuna tabidir
35

. Usul işlemlerinin o 

ülkenin kendi usul hukukuna tabi olması, kamu düzeni ile ilgilidir
36

. 

Yargıtay bir kararında, Mahkemece resen araştırma ilkesi gereğince; Azerbaycan Sosyal 

Güvenlik Kurumu’na dava konusu dönemde davacı adına davalı şirketin iddia edilen şubesi 

işyerinden hizmet bildiriminin yapılıp yapılmadığı Azerbaycan’dan istinabe yoluyla ilgili 

yurtdışı belgeleri celbedilerek belirlenmeli ve devamında anılan Türkiye ile Azerbaycan 

arasında ikili sosyal güvenlik sözleşmesi ve özellikle 7. maddesi kapsamında hizmet tespitine 

ilişkin değerlendirme yapılarak, elde edilecek sonuca göre hüküm kurulmalıdır
37

. 

Son zamanlarda devletlerarasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde artan ilişkiler, bu ilişkilere 

bağlı olarak yabancı unsurlu davalarda büyük artışlara neden olmuş, böylece delil temini 

konusunda farklı ülke mahkemeleri arasında işbirliğini zorunlu hale getirmiştir
38

. 

IV. Delil ve Delil Sağlama Yardımı 

1. Genel Olarak 

Yargılamanın sağlıklı olarak yapılabilmesi ve adaletli bir karar verilebilmesi için delillerin 

hâkim huzurunda sergilenmesi gerekir. Esas itibariyle öne sürülen gerçeğin varlığından kendisi 

için hak çıkaran tarafın bunu ispatlaması gerekir. 

Hukuk yargılamasında delil sunmanın taraflara bırakıldığı müzakere prensiplerine göre bu temel 

ilke sınırsızdır. Buna karşı re’sen hareket usulünün hâkimiyeti altında yargıcın gerçeği kanunen 

araştırması ve buna uygun delilleri temin etmesi için çabalaması gerekir. Fakat müzakere 

prensiplerinin geçerli olduğu durumda da ispat yükünü taşıyan taraf, mahkemenin yardımına 

muhtaç olabilir
39

. 

Delillerin teminine yardımcı olma davayı yürüten hâkimin en önemli görevlerindendir. Eğer 

bazı deliller mahkemenin yargı alanı dışında bulunuyor ve gönüllü olarak davayı yürüten 

mahkemenin hududuna getirtilemiyorsa, böyle bir durumda adli yardım yoluna gidilmesi 

gerekir. Delillerin yurtdışında temin edilmesi amacıyla yapılan adli yardım, delil sağlama 

yardımı olarak tanımlanır
40

. 

2. Delil Sağlama Yardımının En Önemli Şekilleri 

Yurtdışında delil sağlama için esas olarak üç şekilde ayırım yapılması gerekir: Başvuru yazısı, 

diplomatik veya konsoloslukta görevli temsilci vasıtasıyla delil sağlama ve mahkeme tarafından 

görevlendirilmiş kişi vasıtasıyla delil sağlanma ve son olarak da teknolojideki gelişmelere 

paralel olarak video konferans sistemi ile delil sağlanmasıdır. 

                                                 
35

 Ekşi, Nuray: “Milletlerarası İstinabe”, 75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, 
Ankara 2004, s. 359. 

36
 Ferid, Murad: Internationales Privatrecht, 3. Auflage, Frankfurt am Main 1986, s. 70 vd; 

Bäumer, Annette: Die Ausländische Rechtshängigkeit und ihre Auswirkungen auf das 
internationale Zivilverfahrensrecht, Köln 1999, s. 16 vd; Kegel, Gerhand/ Schuring, Klaus: 
Internationales Privatrecht, 9. Auflage, München 2004, s. 1055 vd. 

37
  Yargıtay 10. HD., Esas No: 2016/18457, Karar No: E. 2019/3605, Tarih: 17.04.2019. Adalet 

Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı UYAP sisteminden temin edilmiştir. 
38

 Ekşi, Nuray: “Türkiye’nin Taraf Olduğu Milletlerarası Andlaşmalara Göre Hukuki ve Ticari 
Konularda Yabancı Ülkelerden Delil Temini”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel 
Hukuk Bülteni, Cilt 25, Sayı 1-2, İstanbul 2005-2006, s. 129. 

39
 Guldener, Max: Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 1979, s. 168 vd. 

40
 Volken, Paul: Internationale Rechtshilfe in Zivilsachen heute und morgen, ZbJV 1982, s. 443 vd. 
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Başvuru yazısı durumunda davayı yürüten (başvuru yapan) mahkeme, delilin “bulunduğu 

yerdeki” yerel yetkili (başvuru yapılan) mahkemeye yazılı ve şekli olarak müracaat eder ve bu 

mahkemeye kendi egemenlik alanında gerçekleştiği sanılan fakat başvuru yapan mahkeme 

sürecinde verilecek karar için önemli olabilecek gerçeklerin açıklanması için rica eder. Başvuru 

yazısı olağan adli yardım yolunda yürütülür. Bu, klasik ve en azından Avrupa’daki işlemlerde 

en fazla kullanılan yurtdışı delil sağlama şeklini ifade eder. 

Diplomatik veya konsoloslukta görevli temsilci vasıtasıyla delil sağlama, sözleşmelere dayanır. 

01.03.1954 tarihli La Haye Usul Hukuku Sözleşmesi’nin 15. maddesine göre bir devlet 

başvurularını dolaysız olarak kendi diplomatik veya konsolosluk temsilcisi vasıtası ile yerine 

getirilir. 18.03.1970 tarihli La Haye Delil Sağlama Sözleşmesi’nin 15. ve 16. maddelerinde 

diplomat ve konsolosların bu imkânı daha da genişletilmiştir. 

Eğer delil temini, örneğin bir taraf veya tanığın sorgulanması, diplomatik veya konsolosluk 

temsilcileri vasıtasıyla gerçekleşirse, bu böylece sevk eden devletin muhakeme usul hukukuna 

göre, yani davayı yürüten mahkemenin lex fori ilkesine uygun yapılır. Temsilci adeta davayı 

yürüten mahkemenin uzun kolu tesirini gösterir. Şüphesiz bu tür delil temini yalnızca, eğer 

sorgusu yapılacak kişiler gönüllü olarak gelir ve zor kullanma olmaksızın ifade vermek için 

hazırsa uygun olur. 

a. Başvuru yazısı 

Yurtdışında delil sağlama için yapılan başvuru adet olduğu gibi başvuru yazısı şeklindedir. 

Başvuru yazısının konusu ispatın bütün çeşit ve şekli, kısaca esas davanın ispat sürecinde 

gerçeği bulmaya destek olmak için uygun olan bütün faaliyetler olabilir. Fiilen en fazla 

karşılaşılanlar ise ifade alma başvurusu ve evrak ibrazı talebidir. Ancak kan tahlili yapılması, 

bilgi ve belge temini veya bilirkişi tayini veya görevi üzerine başvurular da söz konusudur
41

. 

La Haye Delil Sağlama Sözleşmesi’nin 1. maddesine göre, icra ve infaz konusundaki ara 

kararların bu sözleşme kapsamında olmadığı belirtilmektedir. Lisan hususu haricinde başvuru 

yazısının şekli ve içerik olarak biçimlendirilmesi üzerine esas itibariyle serbestlik söz 

konusudur. La Haye Delil Sağlama Sözleşmesi’nin 3. maddesinde başvuru yazısının içeriği 

ayrıntısıyla tanımlanmıştır. Bununla birlikte burada yenilikçi bir hükümden daha ziyade 

açıklama gerektirmeyen bilgilerin bir listesi bulunmaktadır. 

Başvuru yazısının ayrıntılı olarak başvuru yapan ve başvuru yapılan resmi makamın ve taraflar 

ile onların temsilcilerinin isim ve adreslerini bildirmesi gerekir. Ayrıca hukuki davanın çeşit ve 

konusunu belirtmesi, gerçek olayın kısa bir tasvirini yapması ve talep edilen delil temin 

eylemini göstermesi gerekir. 

Bundan başka başvuru yazısından sorguya çekilecek kişinin adı ve adresinin, ona sorulması 

gereken soruların ve üzerinde sorgu yapılacak gerçeklerin anlaşılması gerekir. Aynı zamanda 

sorgulamanın yemin veya yemin yerine geçen bir beyan vasıtasıyla onaylanıp 

onaylanmamasının veya başvurunun özel bir şekilde yapılmasının gerekip gerekmediğinin 

bildirilmesi lazımdır. 

b. Konsolos veya Diplomatik Temsilciler Yolu İle yapılan İşlemler 

Yabancı bir ülkeye görevli olarak gönderilmiş konsolos ve diplomatik temsilciler, temsil 

ettikleri ülke adına birçok faaliyette bulunurlar. Konumuzla ilgili faaliyetlerine gelince, yapılan 

faaliyetler iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. 

Birincisi, konsolos ve diplomatik temsilcinin kendi ülkesinden gelen talebi bizzat kendisinin 

yerine getirmesidir. Buna müteferrik işlemi denmektedir. Müteferrik, sadece Türk vatandaşları 

için söz konusudur. Bunlar; belge ve bilgi istenmesi, ekonomik ve sosyal durum araştırması, 

nüfus kayıt örneği istenmesi gibi konulardır. 

                                                 
41

 Sumampouw, Mariano: Les nouvelles conventions de La Haye. Leur application par les 
juges nationaux, Leyden 1976, s. 15-17. 
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Bunun için öncelikle Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan Tebliğ’de belirtilen masrafın 

yatırılması sağlanmalıdır. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne 

gönderilecek olan evraklar muhakkak fiziki olarak da gönderilmesi, müteferrik işlem 

taleplerinde müzekkere ekinde yurt dışında bulunan kişinin nüfus kayıt bilgilerinin ve 

muhatabın bilinen en son adresinin belirtilmesi, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının adres 

tespitinin ilgili mahkeme tarafından UYAP üzerinden yapılması gerekmektedir. 

İkincisi, konsolos ve diplomatik temsilcinin kendi ülkesinden gelen talebi görev yaptığı ülkede 

o ülkenin yetkili makamlarına iletmesi ve temin edeceği sonucu kendi ülkesinin yetkili 

makamlarına bildirmesi şeklinde olmaktadır. Buna istinabe işlemine aracılık etmek 

denmektedir. 

Örneğin, adres tespiti (yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi), bazı hususların tespiti, belge ve 

bilgilerin istenmesi, bilirkişi incelemesi, davanın taraflarının dinlenmesi, delil araştırması, DNA 

testi, ekonomik ve sosyal durum araştırması, kan alınması, keşif yapılması, nüfus kayıt örneği 

istenmesi, sağlık raporu alınması, tanık ifadesi, yemin bunlardan bazılarıdır. Belirtilen hususlar 

tahdidi değildir. Belirtilen hususlar dışındaki hallerde de, kişinin veya şeyin mahkemeye kadar 

getirilmesi imkânsız veya güç veyahut da önemli zaman kaybına ve gider yapılmasına neden 

olacak ise, istinabe yoluna başvurulur. 

c. Mahkemenin Görevlendireceği Kişi Vasıtasıyla Delil Temini 

Mahkemenin görevlendirdiği kişi (Commissioners) vasıtasıyla delil temin etmeden özellikle 

Anglo-Amerikan uygulaması yararlanır. Diplomatik veya konsolosluk temsilcileri vasıtasıyla 

delil temin etme gibi benzeri koşul ve şartlara bağlıdır, yani devlet sözleşmesi vasıtasıyla veya 

özel somut durumda hususi bir müsaadeyle izin verilmeli ve ilgili kişilerin kendi istekleriyle 

katılmaları gerekir. Delil sağlama bundan sonra davayı yürüten mahkemenin usul hukuku 

ilkelerine göre gerçekleşir. 

d. Video Konferans Sistemi İle Delil Sağlama 

Anayasa Mahkemesi (AYM), duruşmaya bizzat katılma talebi yerel mahkeme tarafından 

reddedilerek cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı 

kurulmaya çalışılmasında, sanığın "duruşmada hazır bulunma hakkı"nın ihlal edildiğine 

hükmetti
42

. 

22.07.2020 tarih ve 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanunun
43

 17. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ses ve 

görüntü nakledilmesi yoluyla veya başka yerde duruşma icrası başlığını taşıyan 149. 

maddesinde şu şekilde bir düzenleme yapılmıştır. 

 (1) Mahkeme, taraflardan birinin talebi üzerine talep eden tarafın veya vekilinin, aynı anda ses 

ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri 

yapabilmelerine karar verebilir. 

(2) Mahkeme re’sen veya taraflardan birinin talebi üzerine; tanığın, bilirkişinin veya uzmanın 

aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesine karar 

verebilir. 

(3) Mahkeme, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri dava ve işlerde ilgililerin, 

aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesine re’sen karar 

verebilir. 

(4) Mahkeme, fiilî engel veya güvenlik sebebiyle duruşmanın il sınırları içinde başka bir yerde 

yapılmasına, yargı çevresi içinde yer aldığı bölge adliye mahkemesi adalet komisyonunun 

uygun görüşünü alarak karar verebilir. 

                                                 
42

  Şehrivan Çoban Başvurusu: Anayasa Mahkemesi, Başvuru Numarası: 2017/22672, Karar 
Tarihi: 06.02.2020. Resmi Gazete: Tarih: 23.06.2020, Sayı: 31164. 

43
  Resmi Gazete: 28.07.2020, Sayı: 31199. 
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(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirlenir. 

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 149. maddesinde değişiklik yapıldı. Yapılan 

değişiklik ile kişilerin bulundukları yerden duruşmalara katılmaları ile uygulama genişletildi. 

Duruşmada hazır olamayan kişilerin SEGBİS aracılığı ile dinlenebilecekleri düzenlendi
44

. 

Teknik yetersizlikler, tarafların konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmamaları, eski alışkanlıklar 

sistemden yeterli kadar yararlanılmasına engel teşkil etmektedir
45

. 

Alman Hukuk Yargılama Usul Kanunu’nun 175. maddesine göre, deliller video konferans 

sistemi ile temin edilebiliyorsa bu durumda istinabeye müracaat edilmez. Video konferans 

sistemi ile temin edilemiyorsa bu durumda istinabe yoluna başvurulabilir. Yabancı bir ülkede 

video konferans yöntemi ile delil temin edebilmek için o ülkenin buna izin vermesi ve teknik 

imkânlarının da buna müsait olması gerekir
46

. 

e. Delil Sağlama Yardımının Uygulanması 

Delil temini için yardımda bulunulan resmi makamın ilk önce adli yardım talebinin lüzumlu 

şekli ve maddi koşullara kâfi geldiğini denetlemesi gerekir. Başvurunun doğru resmi makama 

yapılması gerekir. Bu husus her şeyden önce resmi makamlar arasında dolaysız işlemlerde 

önemlidir. 

Eğer delil temin yardımı kabulünün koşulları yerine gelmişse, bunun uygulanması esas 

itibariyle başvuru yapılan mahkemenin (lex fori) usul hükümlerine göre gerçekleşir. Daha 

önceden bahsedildiği gibi ispat ve ispat hukuku üzerine ulusal usul kanunları arasında kısmen 

önemli farklılıklar bulunur. Bunun sonucu ise başvuru yapan mahkemenin başvuru yapılan 

devletin hukukuna göre gerçekleşemeyen ispat talebinde bulunması veya başvuru yapılan 

mahkemenin esas davada faydasız olan delilleri tedarik etmesi olabilir. 

Bu tür hadiselerle karşılaşmak için yeni tarihli adli yardım anlaşmaları, başvuru yapılan devletin 

zorlayıcı kuralları buna karşı gelmediği takdirde
47

, başvuru yapan mahkemenin başvuru yazısının 

belirli bir delil düzenlemesi veya delil temin etmede belirli bir sürece riayet etmenin uygun olması 

gerektiğine hükmeder. Buna benzer hükümler birçok ulusal muhakeme usul kanunlarında bulunur
48

. 

V. Milletlerarası Sözleşmeler Çerçevesinde Yapılan İstinabe 

Milletlerarası Usul Hukukunda istinabe uluslararası bir adli yardımlaşmadır. Bir devletin yetkili 

mahkemeleri, diğer bir devletin yetkili mahkemelerinden (hukuk ve ceza), yetkili makamlar 

aracılığı ile yapılır
49

. Bunun temeli ikili veya çok taraflı sözleşmelere dayanır. Sözleşme 

                                                 
44

  Dursun, Gizem: “Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı ve Bu Kapsamda sesli ve 
Görüntülü Bilişim Sisteminin (SEGBİS) Değerlendirilmesi”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Bayı: 142-143, Temmuz-Ağustos 2016, İstanbul 2016, (s. 127-
157), s. 127 vd. 

45
  Gayretli Aydın, Seda: “Medeni Yargılama Hukukunda Ses ve Görüntü Nakli Yoluyla 

Duruşmaya Katılma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref 
Ertaş’a Armağan, Cilt 19, Özel Sayı 2017, İzmir 2017, (s. 2101-2126), s. 2101 vd. 

46
 Nissen, Ulf Andreas: Die Online - Videokonferenzen im Zivilprozess, Frankfurt am Main 

2004, s. 21 vd; Schlutzy, Hendrik: “Videokonferenzen im Zivilprozess” Neue Juristische 
Wochenschrift 2003, s. 313 vd. 

47
 Hâlihazırda 1954 tarihli La Haye Usul Hukuku Sözleşmesi 14. maddesi 2. fıkrası böyle 

söylüyor; Aynı anlamda 1970 tarihli La Haye Delil Sağlama Sözleşmesi 9. maddesi 2. 
fıkrası; Keza aynı anlamda 1978 tarihli Avrupa Bilgi ve Delil Sağlama Sözleşmesi 20. 
maddesi 2. fıkrasına bakınız. 

48
 Karş. Alman Medeni Hukuk Adli Yardım Usulü 83. madde 1. fıkra, Avusturya Mahkemeler 

Uygulaması Normu 39. madde 2. fıkra, İsveç Adli Yardım Yasası 8. madde 2. fıkrana 
bakınız. 

49
  Bu çalışmaya katkıda bulunan Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel 

Müdürlüğü İstinabe ve Müteferrik Bürosundan Sayın Hâkim Özgür KARACA, Şube 
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olmayan ülkeler arasında yapılan adli yardımlaşma ise, milletlerarası hukuk karşılıklı 

yardımlaşma ve nezaket kuralları çerçevesinde yapılır
50

.   

1. Türkiye Cumhuriyetinin Yapmış Olduğu İki taraflı Sözleşmeler 

a. İki Taraflı Sözleşme Yapılan Ülkeler 

Almanya ile (Resmi Gazete: Tarih: 04.06.1930, Sayı: 1511), Arnavutluk ile (Resmi Gazete: 

Tarih: 09.11.1997, Sayı: 23165), Avustralya ile (Resmi Gazete: Tarih: 05.07.1932, Sayı: 2142), 

Avusturya ile (Resmi Gazete: Tarih: 23.09.1991, Sayı: 21000), Azerbaycan ile (Resmi Gazete: 

Tarih: 23.03.2004, Sayı: 25411), Bulgaristan ile (Resmi Gazete: Tarih: 24.05.1978, Sayı: 

16296), Cezayir ile (Resmi Gazete: Tarih: 21.05.1991, Sayı:  20877), Çek Cumhuriyeti (Resmi 

Gazete: Tarih: 09.07.1932, Sayı: 2145), Çin Halk Cumhuriyeti (Resmi Gazete: Tarih: 

12.11.1994, Sayı: 22109). Fas ile (Resmi Gazete: Tarih: 08.09.1991, Tarih: 20985), Gürcistan 

ile (Resmi Gazete: 24.09.1997, Tarih: 23090), Hırvatistan ile (Resmi Gazete: Tarih: 24.05.2000, 

Sayı: 24058), Hindistan ile (Resmi Gazete: Tarih: 23.07.1990, Sayı: 20583), Irak ile (Resmi 

Gazete: Tarih: 02.08.1992, Sayı: 21303), İngiltere ile (Resmi Gazete: Tarih: 05.07.1932, Sayı: 

2142), İran ile (Resmi Gazete: Tarih: 10.03.2011, Sayı: 27870), İsviçre ile (Resmi Gazete: 

Tarih: 04.07.1934, Sayı: 2743), İtalya ile (Resmi Gazete: Tarih: 03.03.1929, Sayı: 1133), 

Kanada ile (Resmi Gazete: Tarih: 05.07.1932, Sayı: 2142), Karadağ ile (Resmi Gazete: Tarih: 

04.01.1936, Sayı: 3197), Kazakistan ile (Resmi Gazete: Tarih: 12.11.1997, Sayı: 23168), 

Kuveyt ile (Resmi Gazete: Tarih: 30.05.2000, Sayı: 24064), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 

(Resmi Gazete: Tarih: 13.02.1989, Sayı: 20079), Litvanya ile (Resmi Gazete: Tarih: 

20.04.2004, Sayı: 25439), Macaristan ile (Resmi Gazete: Tarih: 23.07.1990, Sayı: 20583), 

Makedonya ile (Resmi Gazete: Tarih: 14.05.2000, Sayı: 24049), Mısır ile (Resmi Gazete: Tarih: 

23.07.1990, Sayı: 20583), Moğolistan ile (Resmi Gazete: Tarih: 04.05.2004, Sayı: 25452), 

Moldova ile (Resmi Gazete: Tarih: 28.05.2000, Sayı: 24062), Özbekistan ile (Resmi Gazete: 

Tarih: 07.11.1997, Sayı: 23163), Pakistan ile (Resmi Gazete: Tarih: 31.07.1982, Sayı: 17768), 

Polonya ile (Resmi Gazete: Tarih: 23.07.1990, Sayı:  20583), Romanya ile (Resmi Gazete: 

Tarih: 10.02.2008, Sayı: 26783), Sırbistan ile (Resmi Gazete: Tarih: 04.01.1936, Sayı: 3197), 

Slovakya ile (Resmi Gazete: Tarih: 10.05.2008, Sayı: 26872), Slovenya ile (Resmi Gazete: 

Tarih: 04.01.1936, Sayı: 3197), Suudi Arabistan ile (Resmi Gazete: Tarih: 31.05.1930, Sayı: 

1507), Suriye ile (Resmi Gazete: Tarih: 11.11.2010, Sayı: 27756), Tacikistan ile (Resmi Gazete: 

Tarih: 30.05.2000, Sayı: 24064), Tunus ile (Resmi Gazete: Tarih: 17.03.1983, Sayı: 17990),  

Ukrayna ile (Resmi Gazete: Tarih: 22.12.2003, Sayı: 25324) ve Ürdün ile (Resmi Gazete: Tarih: 

05.09.1975, Sayı: 15347) istinabe konularını de içeren adli yardımlaşma sözleşmeleri 

imzalamıştır.  

b. İki Taraflı Adli Yardımlaşma Sözleşmesi Bulunması Hali 

İki taraflı adli yardımlaşma anlaşmasına göre, yabancı devlet yetkili makamlarına gönderilecek 

istinabe talebine esas olmak üzere, yapılması istenen işlemlerin belirtildiği, ilgili adli makamın 

imza ve mührünü taşıyan bir istinabe talep yazısı düzenlenir. Ayrıca, istinabe işlemi yerine 

getirilirken hazır bulunma talebi varsa, istinabenin yapılacağı yer ve tarihin bildirilmesi istenir.  

Talep yazısı ile eklenecek evrakın Türkçe aslı veya onaylı örneklerinin yabancı devletin dilinde 

yapılmış tercümeleri ile birlikte ikişer takım halinde hazırlanarak Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler 

ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü İstinabe ve Müteferrik Bürosuna gönderilmesi gerekir. 

                                                                                                                                               
Müdürü Sayın Hatice BİLGİÇ’e, Şef Sayın Mine TOPAL’a teşekkürlerimi sunarım. İleride 
birçok paragrafta dipnot olmamasının sebebi, anlatılan tecrübelerin not halinde tutularak 
çalışmaya alınmasından kaynaklanmaktadır.  

50
  Aydın, Uğur: “Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi ve Türk Hukukunda 

Uygulanması”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 102, Şubat 2015, Ankara 2015, (s. 14-
24), s. 14 vd. 
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İki taraflı adli yardımlaşma anlaşmasına göre, istinabe talebi ancak, talep edilen devlette 

istinabenin yapılması adli makamların yetkisi dışında kalıyorsa veya bu devletin kamu 

düzenine, egemenliğine ya da güvenliğine aykırı görülmekte ise reddedilebilecektir.  

c. İkili Anlaşma veya Çok Taraflı Sözleşme Bulunmaması Hali 

İstinabe yapılacak devlet ile Türkiye arasında bu konuda bir anlaşma veya sözleşme yoksa, 

istinabe karşılıklılık esasları çerçevesinde uluslararası adli yardımlaşma kurallarına göre yerine 

getirilir. Türkiye Cumhuriyeti ile iki taraflı sözleşme yapmış ülkeler aynı zamanda çok taraflı 

sözleşmeye taraf iseler istinabe taleplerinin hangi sözleşme hükümleri dikkate alınarak 

yapılacaktır? Bu sorunun cevabı ileride istinabe taleplerinin devletlere göre uygulanması başlığı 

altında açıklanmıştır. 

Yabancı devlet yetkili makamlarına gönderilecek istinabe talebine esas olmak üzere, yapılması 

istenen işlemlerin belirtildiği, ilgili adli makamın imza ve mührünü taşıyan ilgili genelge ekinde 

Ek (1)’de yer alan talep yazısı düzenlenir. Ek 1 örnek olarak verilmiştir. Bu şekilde olması 

zorunlu değildir. Söz konusu talep yazısında, ayrıca davacı ve davalı ile dinlenecek tanıkların 

isim ve adresleri, kısaca davanın konusu, tanıklara sorulacak sorular ile istinabe konusu diğer 

hususlar maddeler halinde belirtilir. 

Talep yazısı ile eklenecek evrakın Türkçe aslı veya onaylı örneklerinin, gönderilecek yabancı 

devletin dilinde yapılmış tercümeleri ile birlikte ikişer takım halinde hazırlanarak Adalet 

Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü İstinabe ve Müteferrik Bürosuna 

gönderilir. 

2. Çok Taraflı Sözleşmeler 

a. Genel Olarak 

İstinabe konusu ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti adli yardımlaşma ile ilgili olarak çok 

taraflı uluslararası sözleşmelere taraf bulunmaktadır. Bu sözleşmeler; 01.03.1954 tarihli Usul 

Hukukuna Dair Sözleşmesi
51

, 20 Haziran 1956 tarihli Nafaka Alacaklarının Yabancı 

Memleketlerde Tahsili İle İlgili New York Sözleşme
52

, 24.04.1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri 

Hakkında Viyana Sözleşmesi
53

 ve 18.03.1970 tarihli Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı 

Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşmeye
54

 taraf bulunmaktadır
55

. 

b. 01.03.1954 tarihli Usul Hukukuna Dair Sözleşme 

aa. Genel Olarak 

01.03.1954 tarihli Usul Hukukuna Dair Sözleşme, Türkiye açısından 11.07.1973 tarihi itibariyle 

Türkiye açısından yürürlüğe girmiştir. 1954 tarihli Usul Hukukuna Dair Sözleşme; milletlerarası 

tebligat, milletlerarası istinabe, teminat ve adli yardıma ilişkin olmak üzere dört temel konuyu 

düzenlemektedir. 1954 tarihli Usul Hukukuna Dair La Haye Sözleşmesi 7 bölüm ve 33 

maddeden oluşmaktadır. 

                                                 
51

 Resmi Gazete: Tarih: 23.05.1972, Sayı: 14194. 
52

 Resmi Gazete: Tarih: 18.03.1971, Sayı: 13782. 
53

 Resmi Gazete: Tarih: 27.09.1975, Sayı: 15369. 
54

 Resmi Gazete: Tarih: 15.06.2004, Sayı: 25493. 
55

 Sözleşmenin uygulanmasını sağlamak amacı ile Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış 
İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 16.11.2011 tarih ve 63/2 numaralı Hukuki Konularda 
Uluslararası İstinabe Taleplerine Uygulanacak Esaslara Dair bir genelgesi bulunmaktadır. 
Geniş bilgi için bu genelgeye bakınız. 
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bb. Sözleşmeye Taraf Olan Ülkeler 

1954 tarihli Usul Hukukuna Dair La Haye Sözleşmesine taraf olan devletler şunlardır
56

: 

Almanya (01.01.1960), Arjantin (09.07.1988), Arnavutluk (13.12.2010), Avusturya 

(12.06.1957), Belarus (Beyaz Rusya) (25.08.1991), Belçika (23.06.1958), Bosna-Hersek 

(06.03.1992), Çek Cumhuriyeti (01.01.1993), Çin (sadece Makau Özerk Bölgesi), Danimarka 

(18.09.1958), Ermenistan (29.01.1997), Fas (14.09.1972), Finlandiya (12.04.1957), Fransa 

(22.06.1959), Hırvatistan (08.10.1991), Hollanda (27.06.1959), İspanya (19.11.1961), İsrail 

(19.08.1968), İsveç (19.02.1958), İsviçre (05.07.1957), İtalya (12.04.1957), İzlanda 

(31.07.2009), Japonya (26.07.1970), Kıbrıs (01.03.2001), Kırgızistan (14.08.1997), Letonya 

(12.09.1993), Litvanya (17.07.2003), Lübnan (07.01.1975), Lüksemburg (12.04.1957), 

Macaristan (18.02.1966), Makedonya (17.09.1991), Mısır (16.11.1981), Moldova (03.11.1993), 

Norveç (20.07.1958), Özbekistan (02.12.1996), Polonya (13.03.1963), Portekiz (31.08.1967), 

Romanya (29.01.1972), Rusya Federasyonu 826.07.1967), Sırbistan (27.04.1192), Slovakya 

(01.01.1993), Slovenya (25.06.1991), Surinam (07.09.1977), Türkiye (11.07.1973), Ukrayna 

(24.08.1991) ve Vatikan (17.05.1967)’dır. 

c. 18.03.1970 tarihli Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması 

Hakkında Sözleşme 

aa. Genel Olarak 

18.03.1970 tarihli Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması 

Hakkındaki Sözleşme, hukuki veya ticari işlerde sınırları aşan delil toplama ile ilgilidir. Hukuki 

veya ticari işlerde yurtdışında delil toplanması yardımı ile ilgili olan 01.03.1954 tarihli Hukuk 

Usulüne Dair Sözleşmesinin 8 ila 16 maddelerini yenilemek ve noksan olan hususları 

tamamlamak üzere yapıldı. 

Sözleşme, adli yardım taleplerinin iletilmesi, yapılan taleplerin yerine getirilmesini 

kolaylaştırmak, bu konu ile ilgili olarak kullanılan çeşitli süreç ve şekilleri birbirleri ile uygun 

hale getirmek ve böylece mahkemeler arasında işbirliğini daha etkili olarak biçimlendirmeyi 

amaç edinir. 

Bu sözleşme ile işlem yolu (merkezi resmi makam), içerik olarak biçimlendirme ve başvuru 

yazılarının usulüne uygun ele alınması ile ispatla ilgili kişilerin hukuki konumlarını (ifade 

vermeyi reddetme hakkı) yeniden düzenlendi. Diğer taraftan diplomat, konsolos veya mahkeme 

tarafından atanan görevliler (commissioner) vasıtasıyla delil toplanmasına yönelik düzenlemeler 

getirildi. 

bb. Sözleşmeye Taraf Olan Ülkeler 

Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşmeye taraf olan 

devletler şunlardır
57

: Almanya (26.06.1979), Amerika Birleşik Devletleri (07.10.1972), Arjantin 

(07.07.1987), Arnavutluk (14.09.2010), Avustralya (22.12.1992), Barbados (04.05.1981), Belarus 

(Beyaz Rusya) (06.10.2001), Bosna Hersek (15.08.2008), Bulgaristan (22.01.2000), Çek Cumhuriyeti 

(01.01.1993), Çin Halk Cumhuriyeti (06.02.1998), Danimarka (07.10.1972), Ermenistan 

(26.08.2012), Estonya (02.04.1996), Fas (23.05.2011), Finlandiya (06.06.1976), Fransa (06.10.1974), 

Güney Afrika Cumhuriyeti (06.09.1997), Hırvatistan (30.11.2009), Hindistan 808.04.2007), Hollanda 

(07.06.1981), Birleşik Krallık (İngiltere) ve Kuzey İrlanda (14.09.1976), İsrail (17.09.1979), İspanya 

(21.07.1987), İtalya (21.08.1982), İsveç (01.07.1975), İsviçre (01.01.1995), İzlanda (09.01.2009), 

Karadağ (16.03.2012), Kıbrıs (14.03.1983), Kolombiya (13.03.2012), Kore Cumhuriyeti 

(12.02.2010), Kuveyt (07.07.2002), Letonya (27.05.1995), Liechtenstein (11.01.2009), Litvanya 

(01.10.2000), Lüksemburg (24.09.1977), Macaristan (11.11.2004), Makedonya (18.05.2009), Malta 

(25.04.2011), Meksika (25.09.1989), Monako (18.03.1986), Norveç (07.10.1972), Polonya 

(13.04.1996), Portekiz (11.05.1975), Romanya (20.10.2003), Rusya Federasyonu (30.06.2001), 

                                                 
56

 (http://www.hcch.net/e/status/servshte.html). 
57

 (http://www.hcch.net/e/status/servshte.html). 

 
 III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES                           DECEMBER 25-27, 2020 

 

                 www.covid19conference.org                               Ankara/Turkey 18



 

Seyşeller (07.03.2004), Sırbistan (31.08.2010), Singapur (26.12.1978), Slovakya (01.01.1993), 

Slovenya (17.11.2000), Sri Lanka (30.10.2000), Türkiye (12.10.2004), Ukrayna (01.04.20019, 

Venezuela (31.12.1993) ve Yunanistan (19.03.2005)’dır
58

. 

VI. Yurt Dışı İstinabede Uygulama 

1. Yabancı Devletlerde Bulunan Vatandaşlarımızın Adres, Ekonomik ve Sosyal 

Durumlarının Araştırılması 

Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasında imzalanan 19.12.2009 tarihli Veri Erişim, 

Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol uyarınca; öncelikle, yabancı devletlerde bulunan 

vatandaşlarımızın Konsolosluk-net sisteminde kayıtlı adreslerine adli mercilerimizce UYAP 

üzerinden ulaşılır. 

Konsolosluk-net sisteminde adres bulunmaması halinde, hazırlanacak istinabe evrakı ile yabancı 

ülke yetkili adli makamlarından adresin tespiti talep edilir. 

Özellikle; Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyine üye devletlerde ikamet eden vatandaşlarımızın 

adreslerinin tespitine ilişkin taleplerde, bilgi isteyen adli makamın ismi ile, görülmekte olan 

davanın türü, tarafları, içeriği, adresi istenen kişinin açık kimlik bilgileri ve davada hangi sıfatla 

bulunduğu, verilmiş bir mahkeme kararı söz konusu ise kararın içeriği hakkında bilgiler yer alır. 

Adli makamlarımız, Türk ya da yabancı uyruklu şahısların yurda giriş veya çıkışlarına ilişkin 

bilgileri –bu veriler Valilikler bünyesinde mevcut bilgi işletim sistemlerine işlendiğinden- 

bulunduğu yer Valiliğinden (Emniyet Müdürlüğünden) talep eder. 

Vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal durumlarının araştırılması ile ücret tespiti, yurtdışı 

temsilciliklerimiz aracılığıyla yapılabileceği gibi 1970 tarihli Sözleşme uyarınca istinabe evrakı 

düzenlenmek suretiyle de istenebilir. 

Buna göre; 

a. Bu tür taleplere ilişkin olarak Bakanlığımıza gönderilecek mahkeme müzekkerelerine, ilgili 

kişinin yurt dışında bilinen en son açık adresinin, şehir kod numarası ile birlikte ve orijinal 

yazılış şekliyle tam olarak yazılması, karışıklığa ve yanlışlığa yer verilmemesi için ilgilinin anne 

ve baba adının, doğum yerinin, ay, gün ve yıl olarak doğum tarihinin de belirtilmesi 

gerekmektedir. Bakanlığımızla yapılan yazışmalarda cevap için posta pulu eklenmesine gerek 

bulunmamaktadır. 

b. 1970 tarihli Sözleşmenin “İstinabe Talebi” başlıklı 1 ilâ 14. maddelerinde istinabe talebinin 

düzenlenmesi usulü uyarınca, yabancı devlet yetkili makamlarına gönderilecek bu tür istinabe 

talebinde, yapılması istenen işlemlerin belirtildiği, ilgili adli makamın imza ve mührünü taşıyan 

bir istinabe talep yazısı düzenlenir. Ek (1) Talep yazısı ile eklenecek evrakın Türkçe aslı veya 

onaylı örneklerinin yabancı devletin dilinde yapılmış tercümeleri ile birlikte ikişer takım halinde 

düzenlenerek Bakanlığımıza gönderilir. 

2. İstinabe İçin Gerekli Masrafın Yatırılması 

Öncelikle aşağıda belirtilen masrafların yatırılmasının temin edilmesi gerekir. 

(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 50 TL posta gideri alınması, ilgilisince Hazine ve 

Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması, istinabe evrakına 

pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi, 

(2) Diğer ülkeler için ise 90 TL posta gideri alınması, ilgilisince Hazine ve Maliye Bakanlığının 

“Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin, 
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Bakanlığımıza gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının Bakanlığa yazılan sevk 

yazısında belirtilmesi, istinabe evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi, 

(3) Bilirkişi incelemesi istenilen istinabe taleplerinde, yabancı adlî makam tarafından talep 

edildiğinde ödenmek üzere, 1.000 TL’nin mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının 

sağlanması, 

(4) DNA testi istenen hallerde 3.000 TL, kan tahlili yapılması istenen hallerde 1.500 TL, 

Türkiye’de yapılacak tahlil ve DNA testi işlemlerine esas olmak üzere yurt dışından kan veya 

doku örneğinin alınması istenen hallerde 1.000 TL’nin mahkeme veznesine avans olarak 

yatırılmasının sağlanması, 

(5) Almanya’da dinlenecek her bir tanık için 1.500 TL, ekonomik ve sosyal durum araştırmaları 

için 1.000 TL avansın mahkeme veznesine yatırılmasının sağlanması, Köln şehrindeki adres 

tespitleri için "Sparkkasse KölnBonn, IBAN: DE89 3705 0198 0093 1329 75, BIC: 

COLSDE33XXX" banka hesap numarasına açıklama kısmına "9709.000.1230.7" nolu 

muhasebe numarası ve dosya numarası yazılmak suretiyle 15 Avronun yatırılarak makbuz 

örneğinin Bakanlığa gönderilecek sevk yazısına eklenmesi, Kiel şehri ile Essen ve Düsseldorf 

Başkonsolosluğumuzun görev bölgesinde bulunan şehirlerde adres tespitleri için istenen 15 

Avronun veya Türk Lirası karşılığının ilgilisince avans olarak mahkeme veznesine depo 

ettirilmesinin sağlanması, 

(6) Danimarka makamlarına iletilen DNA testi taleplerinde asgari 8.953 Danimarka Kronu 

(DKK) (Baba, anne ve çocuk dahil) (40 DKK transfer ücreti dahil), adres tespiti taleplerinde 

115 DKK (40 DKK transfer ücreti dahil) ücretin ilgilisince mahkeme veznesine avans olarak 

depo ettirilmesi, kan tahlili ve kan örneği alınması taleplerinde ise talebin içeriğine göre 

bildirilecek ücretin Kopenhag Büyükelçiliği “Hesap sahibi: Turkish Embassy, Banka adı: 

Danske Bank-Danimarka, Şube No: 4001, Hesap No: 10409381, IBAN No: DK09 3000 0010 

4093 81, SWIFT Kodu: DABADKKK” hesabına yatırılması, 

(7) Kanada’nın Quebec Eyaleti’nde dinlenecek her bir tanık için 1.500 TL avansın ilgilisince 

mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanması ve bu hususun Bakanlığa 

gönderilecek sevk yazısında belirtilmesi, 

(8) Kongo Demokratik Cumhuriyeti yetkili makamlarınca istinabe taleplerinin yerine 

getirilmesinde masraf talep edildiğinden 100 ABD Doları tutarındaki ücretin mahkeme 

veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanması, 

(9) Bunların dışında kalan istinabe taleplerinde, devletler nadiren masraf talep ettiklerinden, 

ilgilisinden posta gideri dışında avans alınmaması, 

(10) Tüm istinabe taleplerinde talebi yerine getirecek devlet adlî makamı tarafından istenmesi 

halinde masrafın ödeneceğine dair ilgilisinden Türkçe “Taahhütname” alınması, 

taahhütnamenin tercüme ettirilmemesi, örneğinin Bakanlığa gönderilecek sevk yazısına 

eklenmesi, istinabe talepnamesinde ek olarak belirtilmemesi gerekir. 

Ortak hükümler kapsamında; 

(1) Yukarıdaki maddeler uyarınca masrafın mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının 

istendiği durumlarda, avansın yurt dışı tebligat ve/veya istinabe talep eden kurumun kendi 

hesabına veya veznesine yatırılması, makbuz örneğinin veya tarih ve sayısının Bakanlığa 

gönderilecek sevk yazısına eklenmesi, makbuz örneğinin tercüme ettirilmemesi ve yabancı 

makama gönderilecek tebligat ve/veya istinabe talepnamesinde ek olarak belirtilmemesi, takım 

evraka eklenmemesi, 

(2) Yabancı makamlarca yurt dışı tebligat ve/veya istinabe talebinin yerine getirilmesi için 

ülkemizde dolaşımda bulunmayan para cinsinden masraf istenmesi halinde, ülkemizde bulunan 

bankalardan birine başvuru yapılarak yurt dışı muhabir bankalarının verdiği özel hizmetlerden 

faydalanmak suretiyle istenen para cinsinden ödemenin yapılmasının sağlanması, 
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(3) Adli yardım talepli olması veya kamu davası niteliğinde bulunması nedeniyle masrafların 

re'sen Hazineden karşılandığı dosyalarda; 

a) İstenen posta giderinin Hazineden karşılanmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığının 

“Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanarak makbuz örneğinin veya tarih ve sayısının 

Bakanlığa gönderilecek sevk yazısına eklenmesi, 

b) Yabancı adli makamlarca peşinen istenen masrafların Hazineden karşılanmak suretiyle 

yatırılmasının sağlanarak makbuz örneğinin gönderilen adli yardımlaşma evrakına eklenmesi, 

c) Avans olarak vezneye yatırılması istenen masrafların depo edilmemesi, bununla birlikte 

işlemin tamamlanmasından sonra istenen masrafın Hazineden karşılanmak suretiyle 

yatırılmasının sağlanarak makbuz örneğinin Bakanlığımıza gönderilmesi, 

ç) “Taahhütname” alınmaması, 

(4) Uygulamaya 01.01.2020 tarihinde başlanması gerektiği Tebliğ olunur. 

Yabancı ülkelere gönderilecek olan istinabe talepleri ile ilgili olarak bu konuda her yıl Aralık 

ayı içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanarak bir sonraki yıl 1 Ocak tarihinde yürürlüğe giren 

Adalet Bakanlığı tebliğine bakılmalı ve talep edilen ücretlerin bu son tebliğe göre yatırılması 

temin edilmelidir
59

. 

C. İstinabe Evrakının Hazırlanması ve Dikkat Edilecek Hususlar 

1. Hukuk İstinabe ve Müteferrik Bürosunun Görevleri 

İfade alınması; tanık dinlenmesi; adres araştırması yapılması DNA testi yaptırılması, kan tahlili 

sağlık raporunun alınması, delil araştırması yapılması, nüfus kayıt örneğinin istenmesi, 

ekonomik ve sosyal durum araştırması, belge ve bilgilerin istenmesi gibi adli yardım 

taleplerinin iletilmesi, 

Adli makamlardan,  kurum ve kuruluşlardan uluslararası istinabeye ilişkin talep edilen bilgi ve 

görüşlerin karşılanması, 

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları konsolosluklar ve büyükelçiliklerden 

gelen azilname, ihtarnamelerin Türkiye'deki muhataplarına tebliği için savcılıklara 

gönderilmesinin sağlanması, 

Bilgi Edinme Kanunu ve Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan 

başvurulara cevap verilmesi gibi görevleri bulunmaktadır. 

2. İstinabe Evrakının Hazırlanması 

Yabancı devlet makamlarından yapılacak istinabe taleplerine esas olmak üzere istinabe evrakı 

(talepname) hazırlanır. Buna talep yazısı veya talepname denir. Talepname ve talepnameye 

eklenecek olan belgeler üç takım (Türkçe ve gönderilecek olan ülkenin dilinde) olarak 

hazırlanır. Bir takımı dosyada kalır diğer iki takımı işlem için Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve 

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

Yargıtay bir kararında, 20.11.2008 tarihli oturumda verilen ara kararı ile tanınması istenilen 

yabancı ilamın kesinleşip kesinleşmediğinin tespiti ile buna ilişkin belgenin aslının ya da 

tasdikli suretinin istinabe yoluyla istenmesine karar verilmiş, yazılan istinabe evrakı eksiklikler 

nedeniyle Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce 

25.12.2008 tarihinde mahkemesine geri çevrilmiştir. İstinabe evrakındaki eksik hususlar ikmal 

edilerek yeniden yazı yazılmadığı gibi, buna dair ara kararından da dönülmemiştir. Mahkemece 
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ara kararı uyarınca işlem yapılmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru 

olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
60

. 

İstinabe talepnamesi: 1. Talep eden makamın adı ve adresi, 2. Talep edilen makamın adı ve 

adresi, 3. Dava taraflarının isim, uyrukluk ve adresleri, 4. Eğer varsa yasal temsilcilerinin isim 

ve adresleri, 5. Talep konusu delilin sağlanmasını gerekli kılan davanın niteliği, bu konuyla 

ilgili verilmesi gerekli bütün bilgiler, 6. Duruşmanın yeri ve tarihi, 7. İstinabe talebinin niteliği, 

8. İfadesine başvurulacak kişilerin isim, uyrukluk ve adresleri, 9. İfadesine başvurulacak kişilere 

yöneltilecek sorular, 10. İncelenmesi istenen belgeler, taşınmaz veya kişisel diğer mal varlığı, 

11. İstinabe işleminde ilgililerin hazır bulunmasını sağlamak üzere istinabenin tarihi ve yeri 

konusunda bilgi istenip istenmediği, 12. Yerine getirilmesi istenen diğer adli işlemler, 13. 

İfadenin yeminle veya onaylanmak suretiyle alınması ve kullanılacak herhangi bir özel usule 

ilişkin talep, 14. Herhangi bir özel yöntem veya usul, 15. Ekler, Yer adı, Tarih, İmza ve/veya 

mühürden oluşur. 

İstinabe talep eden mahkeme bir istinabe talebi hazırlar. Bazen hazırlanan yazılarda istinabe 

talebi yerine istinabe talimatı yazılmaktadır. Talimat ile istinabe kelimeleri çok farklı anlama 

gelmektedir. Talimat, bir merciin diğer bir mercie emir ve direktif vermesidir. Hiç kimse 

mahkemelere emir ve talimat veremez (TC. Anayasa md. 138/2). İstinabe talebi ise bir 

mahkemenin diğer bir mahkemeden adli yardım talebidir. Özellikle yurt dışına gönderilmen 

evraklarda kullanılan talimat kelimesi Türkiye’yi sıkıntıya düşürebilir. Eşit ülkelerin eşit 

düzeydeki mahkemeleri birbirlerine talimat veremez ancak adli yardım talebinde 

bulunabilirler
61

. 

İstinabe ile naip tayini farklı terimlerdir. İstinabe, adli yardım istemidir. Naip tayini ise, toplu 

mahkemelerde, belli bir işin yapılmasının başkan veya üyelerden birine tevdi edilmesidir. Naip 

hakim, mahkemesi tarafından bulunduğu mahkemenin yargı çevresi içinde bir işi ifa etmek 

üzere görevlendirilir. Son zamanlarda yapılan değişiklikle asliye ticaret mahkemeleri toplu 

mahkemelerden çıkarılarak tek hâkimli hale getirildiğinden hukuk davaları bakımından ilk 

derece mahkemeleri arasında artık naip tayini mümkün değildir. 

3. İstinabe Evrakının Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar 

Adli yardımlaşma talep edilecek ülkenin yetkili adli merciine hitaben (örneğin, Belçika Yetkili 

Makamına) hazırlanan ve dava konusunun özeti ile birlikte, talebin ayrıntılı ve açıkça 

belirtildiği, bu bağlamda ifadesine başvurulacak kişilere var ise yöneltilmesi öngörülen soruların 

yer aldığı, ifadenin yeminle veya özel bir usulle alınması gerekip gerekmediği konularını içeren 

mahkeme mührünü ve ilgili hâkimin imzasını taşıyan iki nüsha adli yardımlaşma talebinin 

tercümeleri ile birlikte fiziki olarak Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel 

Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. 

Hukuki Konularda Uluslararası İstinabe Taleplerine Uygulanacak Esaslar Hakkındaki 

16.11.2011 tarih ve 63/2 sayılı Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel 

Müdürlüğünün genelgesinde de belirtildiği üzere düzenlenecek olan istinabe taleplerinde EK-1 

nolu “talepnamenin” kullanılması gerekmektedir
62

. 

Bütün sayfalar bilgisayar çıktısı olarak hazırlanır, karbon kâğıdı veya fotokopi kullanılarak 

çoğaltılmamalıdır. İstinabe evrakı, Türkçesi ve gönderilecek devletin kabul etmekte olduğu 

dilde/dillerde tercümesi olmak üzere üçer takım olarak hazırlanmalıdır. Tercümeli evrakta 

mahkeme mührü ve hâkimin imzası bulunmalıdır. Hazırlanan evrakların bir nüshası dosyada 
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kalır diğer iki nüshası işlem yapılmak üzere Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği 

Genel Müdürlüğüne gönderilmelidir. 

Yurt dışı istinabe gideri her takvim yılı başında düzenlenip Resmî Gazete’de ilan edilen “Yurt 

Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ” 

hükümlerine göre tespit edilerek ilgilisince Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına 

yatırılması sağlanarak buna dair makbuzun (2020 yılı için 90 TL) bir örneği Bakanlığa 

gönderilen evraka eklenmeli veya makbuzun tarih ve sayısı bildirilmelidir. 

İstinabe talebinde, davanın konusu, iddia ve savunma özet olarak belirtileceğinden ayrıca dava 

veya cevap dilekçelerinin ve bunların tercümelerinin ve 184 formun eklenmesine gerek 

bulunmamaktadır. İstinabe talebinin belirlenen duruşma gününe kadar yerine getirilememesi 

durumunda geri çevrilmemesi için evraka zorunlu haller dışında duruşma tarihi yazılmamalıdır. 

İstinabe yolu ile dinlenecek kişiler farklı şehir veya yerleşim yerlerinde bulunmakta iseler, 

istinabe evrakı yetkili adli makamlara hitaben ayrı ayrı düzenlenmelidir. 

İstinabe talepleri ile ilgili olarak doğabilecek olan masraflar için o devlet adli makamına 

ödenmesini temin etmek için ilgisinden masrafın ödeneceğine dair “taahhütname” alınması 

gerekmektedir. 

Uygulamada bazı icra müdürlükleri alacaklının başvurusu üzerine, yurt dışında bulunan borçlu 

aleyhinde haciz kararı vererek alacağın borçlunun aylığından haciz yolu ile kesilmesi gibi 

taleplerine ilişkin istinabe evrakı düzenlemektedirler. Cebrî icra yetkisinin, egemenlik 

haklarının kullanılmasının bir sonucu olması nedeniyle, yabancı devletlerde yerine getirilmesi 

mümkün değildir. 

Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde merkezi kayıt sistemi bulunmamaktadır. Bu nedenle adli 

yardımlaşma (istinabe) taleplerinde, ilgilinin özellikle doğum tarihi ve yurt dışında bulunan açık 

adresinin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Anılan hususlar belirtilmediği takdirde, istinabe 

talebini yerine getirecek adli merci tespit edilememekte ve talepler iade edilmektedir. Kısacası 

muhatabın yurt dışında bilinen en son adresi ya da posta kodunun bildirilmesi gerekmektedir. 

Yabancı uyruklu kişilerin nüfus kayıt örnekleri veya nüfus aile kayıt tabloları ancak istinabe 

usulüne uygun olarak istenebilir. 

Yurt dışına gönderilecek istinabe evrakının temiz, okunaklı, silintisiz ve düzgün olmasına 

özellikle itina gösterilmelidir, bu nitelikte olmayan belgeler yeniden düzenlenmek üzere 

gönderden mercie iade edilir. 

Yurt dışına gönderilen istinabe talebinin yerine getirilmesinden vazgeçilmesi, takipsizlik 

nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılması veya karara çıkması hallerinde Adalet Bakanlığı Dış 

İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne bilgi verilip, paranın iadesi konusunda 

muvafakat alınmadan ve evrak geri istenmeden depo edilen para sahibine iade edilmemelidir. 

4. Hazırlanan Evrakların Gönderilmesi 

Konunun daha iyi anlaşılması için bir örnek verelim. Konya iline bağlı olan Cihanbeyli 

ilçesindeki Asliye Hukuk Mahkemesi Almanya’nın Hamburg şehrinde yaşamakta olan bir Türk 

vatandaşını görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak tanık olarak dinlemek istemektedir. Türk 

vatandaşını tanık olarak istinabe yolu ile dinlemek için şu yolu takip edecektir. 

Cihanbeyli Asliye Hukuk Mahkemesi hâkimi hazırlayacağı istinabe evrakını elektronik ortamda 

imzalayacak DYS ile gönderecektir. Ayrıca hazırlanan istinabe evrakını fiziki ortamda bir üst yazı 

ile Cihanbeyli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderecektir. Cihanbeyli Cumhuriyet Başsavcılığı 

gönderilen evrakları bir üst yazı ile üst savcılık olan Konya Cumhuriyet Başsavcılığına 

gönderecektir. Bu işlem Cumhuriyet Başsavcılığındaki Bakanlık Muhabere Bürosu tarafından 

yapılacaktır. 

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, gönderilen evrakları bir üst yazı ile Adalet Bakanlığı Dış 

İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü İstinabe ve Müteferrik Bürosuna gönderecektir. 
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Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü İstinabe ve Müteferrik 

Bürosu, gönderilen evrakları bir üst yazı ile Almanya’daki Merkezi Makama gönderecektir. 

İstinabe işlemi yetkili makam tarafından yerine getirildikten sonra işlem sonucunu aynı yoldan 

Türk makamlarına iletir. Türk makamı tarafından aynı yolla mahkemesine bildirilir. 

Konuyu başka bir örnek üzerinden açıklamaya çalışalım. Örneğin istinabe konusu derdest bir 

boşanma davasında davalı olan bir Türk vatandaşının ekonomik ve sosyal durum araştırmasına 

ilişkin ise, davaya bakan mahkeme hazırlayacağı yazıyı bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığı 

aracılığı ile Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü İstinabe ve 

Müteferrik Bürosuna gönderecektir. Hazırlanacak olan yazı içeriği kısaca şu şekilde olacaktır. 

Mahkememizde görülmekte olan dosyanın esas sayı numarası belirtilerek yurt dışında yaşayan ve 

Türk vatandaşı olan davalının ekonomik ve sosyal durumunun araştırılarak mahkememize 

gönderilmesi şeklinde olacaktır. 

Yazılan bu yazıya ekonomik ve sosyal durumunun araştırılması istenilen davalının adı soyadı, 

TC kimlik Numarası, yurt dışındaki adresi yazılır. Yazılan yazıya ek olarak, 1 adet yurt dışı 

istinabe giderinin yatırıldığına dair vergi dairesi alındı makbuzu fotokopisi, 1 adet taahhütname 

(davacı veya vekili tarafından mahkemeye verilen taahhütname) eklenir. Taahhütname şu 

şekilde düzenlenir. Başlık olarak yurt dışında istinabe masrafına ilişkin taahhütnamedir. 

Yargıtay bir kararında, davalının gösterdiği tanıklardan (tarafların müşterek çocuğu) Ümit'in 

Almanya'da dinlenmesi için gerekli olan istinabe gideri vekili tarafından tanınan kesin süre 

içinde mahkeme veznesinde yatırılmıştır. Bu giderin tercüme işlemleri için yeterli olmadığının 

anlaşılması halinde ilave gider alınması mümkündür. Dosyaya gider yatırıldığı ve tanığın 

dinlenmesinden de vazgeçilmediği halde adı geçen tanığın dinlenmemesi usul ve yasaya 

aykırıdır
63

. 

Dosya esas numarası belirtilerek, ekonomik ve sosyal durum araştırması talep edilen davalı (adı 

ve soyadı), (ikamet adresi) ilgili kişinin Almanya’da ikamet etmesi nedeniyle hazırlanan 

istinabe evrakında, Almanya Yetkili Adli Makamlarının bu hususun ifası ile ilgili olarak 

sonradan talep edeceği masrafı davacı olarak (davacı vekili olarak) ödeyeceğimi beyan, kabul 

ve taahhüt ederim. 

Yurt dışı istinabe talebi masraf gerektiren bir durum ise, örneğin Almanya’da bulunan bir 

tanığın Alman mahkemesi aracılığı ile dinlenmesi isteniyorsa bu durumda dinlenmesi istenen 

tanık sayısı dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenen Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe 

Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’de belirtilen miktar mahkeme 

veznesine depo ettirilir. Tahsilat makbuzu üst yazıya eklenir. 

Türk vatandaşları için sadece Türkçe belge düzenlenir. Türk vatandaşının ekonomik ve sosyal 

durum araştırması ile birlikte o ülkedeki resmi kurumlardan bazı belgeler isteniyorsa bu 

durumda hem Türkçe hem de o ülkenin dilinde tercümeli evrak tanzim edilmesi gerekir. 

Ekonomik ve sosyal durum araştırması yabancı devlet vatandaşı ile ilgili ise bu durumda Türkçe 

ve o ülkenin dilinde tercümeli evrak gönderilmesi gerekir. Tercümeli evrak gönderilmesi 

durumunda hazırlanacak evrak üç nüsha olarak hazırlanır. Bir nüshası dosyaya konulur. İki 

nüshası yazı ekinde bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile Adalet Bakanlığı 

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü İstinabe ve Müteferrik Bürosuna gönderilir. 

VII. Yabancı Devletlerden Gelen İstinabe Taleplerinin Yerine Getirilmesi 

1. İkili Anlaşma veya Çok Taraflı Sözleşme Bulunması Hali 

Yabancı devletten gelen istinabe talebinde, yabancı devlet ile Türkiye arasında ikili anlaşma 

veya çok taraflı sözleşme varsa, istinabe bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yerine 

getirilir. 
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 Yargıtay 2. HD., 30.04.2013, E. 2012/11151, K. 2013/12111. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem 
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Devletlere göre istinabe işlemlerinde uygulanacak esaslar Ek (5)’tedir. 

1954 tarihli Sözleşme ve 1970 tarihli Sözleşme ile ikili anlaşmalar veya adli yardımlaşma 

kuralları uyarınca Bakanlığımıza gönderilen istinabe evrakı, merkezi makam sıfatı ile gerekli 

inceleme yapıldıktan sonra istinabenin yapılacağı yerdeki adli makama iletilir. 

İstinabeyi yapan adli makam izlenecek usul bakımından Türk kanunlarını uygular. Yabancı 

devlet makamından gönderilen istinabe evrakı içeriği itibariyle, Türkiye’nin egemenliğine, 

güvenliğine veya kamu düzenine aykırı görülür veya talep kanunlarımıza uygun bulunmazsa, bu 

gerekçeler gösterilmek suretiyle istinabe talebi adli makamlarımızca reddedilebilir. 

2. İkili Anlaşma veya Çok Taraflı Sözleşme Bulunmaması Hali 

Yabancı bir devletin Türkiye’den talep ettiği istinabede, talep eden devlet ile Türkiye arasında 

bu konuda herhangi bir ikili anlaşma veya çok taraflı sözleşme yoksa o takdirde istinabe, 

karşılıklılık esasları çerçevesinde uluslararası adli yardımlaşma kurallarına göre yerine getirilir. 

Bu çerçevede diplomatik yoldan Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel 

Müdürlüğü gönderilen hukuki ve ticari konulardaki istinabe talebi, yetkili adli makama 

gönderilir. İstinabeyi yapan adli makam izlenecek usul bakımından Türk Kanunlarını uygular. 

Bu şekilde tamamlanan istinabe işlemi, talep eden yabancı devlet makamına iletilmek üzere 

Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü gönderilir. 

VIII. SONUÇ 

İstinabe yüz yüze teması gerektirdiğinden, Covid 19 nedeniyle pandemi döneminde bu işlemler 

yabancı ülkedeki yetkili Merkezi Makamlar tarafından ertelenmiştir. Örneğin Denizli Aile 

Mahkemesi 2018/764 esas sayılı dosyasında İngiltere’de bulunan bir tanığın dinlenmesi istemi 

ile 31.01.2020 tarihinde talepte bulunmuş ve sözkonusu belgeler Denizli Cumhuriyet 

Başsavcılığı vasıtasıyla Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 

İstinabe ve Müteferrik Borusuna göndermiştir.  

Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü İstinabe ve Müteferrik 

Borusu, “ekte sunulan yardımlaşma talebinin 1970 tarihli Lahey Sözleşmesi uyarınca yerine 

getirilmesini ve ikmal edilen evrakın en kısa zamanda gönderilmesi” talebinde bulunmuş, talebi 

İngiltere adına merkezi Makam olan Royal Courts Of Justice Group Queen’s Bench Division 

Foreign Process Section Room E16 Royal Courts Of Justice Strand, London WC2A 2LL, DX 

44450 Stand ENGLAND,  T 020 7947 7772, F 0870 324 0025, adresine göndermiştir.  

İngiltere’deki merkezi Makamı, Covid 19 pandemi nedeniyle yüz yüze teması gerektiren 

istinabe taleplerinin 21.09.2020 tarihine kadar ertelendiği bu nedenle talebin bu tarihten sonra 

tekrar gönderilmesi talebinde bulunmuştur. İlgili yazıya istinaden talep yeniden gönderilmiş 

olup, 25.11.2020 tarihi itibariyle cevap henüz gelmemiştir. İşlemler devam etmektedir. 

Bu durum Covid 19 pandemisi dünyada birçok alanda etki meydana getirmeye devam 

etmektedir. Bu çalışmada hukuki işlemleri nasıl etkilediğini ortaya koymaya çalıştık. 

Temennimiz bu salgının en kısa zamanda sonlandırılması için elbirliği ile çalışmak ve alınan 

kararlara uymak, yardımlaşarak bu dönemi en az hasarla atlatmak olmalıdır. 
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ABSTRACT                                                                                                                            

Unprecedented situation seen to constrain the spread of the SARS-CoV-2 or Coronavirus led to the 

imposition of nationwide lockdown in India in month of March 2020. Due to this all the educational 

institutes, schools & colleges got shut down. This study focuses upon adoption of the new and 

unfamiliar technology in online classes during this Covid-19 pandemic with special reference given to 

the teachers, who adopted the new technology to teach students at home and EWS category students, 

who do not have that much resources as compared to the general category students. Systematic 

integrated mix method approach is being adopted to collect and analysis of the data collected in the 

study. Total of five, 3 elementary and 2 senior secondary, schools from Delhi participated in this. 9 

teachers interviewed on call and responses of 10 teachers were taken via google forms. Total of 52 

EWS category students were surveyed all through the google forms. Through this study we have 

found that teachers were unprepared at first to take the online classes due to unfamiliarity with the 

technology involved. They first trained themselves in the technology or application involved to teach 

students online through various platform and social media. After educating themselves, they educated 

students on the same and then were able to take classes online. Finding also revealed about the lack of 

resources i.e money involved for WiFi, device needed for the EWS category students for taking online 

classes. EWS parents and students both struggled a lot for the continuity of their studies. The paper 

concluded with few recommendations such as need of, perpetuated training for the teachers to 

enhanced technology based skills used on line teaching and basic infrastructure needed for online 

classes i.e WiFi and device for the EWS category students.  

Keywords: Online classes, EWS Students, Unfamiliar technology, Teacher training, Lack of 

resources, Adopting new technology. 
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ABSTRACT 

‘Green’ refers in the present context to anything that is environment friendly. Thus, green vehicles 

include all those means of transport which do not harm the environment. The vehicles used in the 

earlier times such as animals, bullock-carts etc. in this would be covered within the definition of green 

vehicles. In the modern times, electric vehicles and hybrid have been often advocated as safe for the 

environment due to no or minimum use of non-renewable fuels. Another category of such vehicles 

also covers bicycles which do not use any kind of fuel. Netherlands, Denmark, Germany, Sweden, etc. 

use bicycles a lot. Various engineers and innovators have designed two-wheelers out of the wooden 

material, instead of metal. In India and Africa, such bicycles have been made. Thus, apart from 

change of fuel, such steps also help to take care of the environment. The Covid pandemic which 

started in December 2019 has given realization that the humans owe a responsibility towards the 

environment and other living beings. Opting for sustainable transport would also contribute in 

fulfilling this duty. Efforts should be made in all spheres to prevent the emergence of future 

pandemic. The scientists and engineers must work to make the existing transportation less harmful for 

all. Covid should serve as a lesson and a reminder for sustainability.  

Key Words: Bicycle, Covid, green, vehicle.  
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ÖZET 

2019 yılının son haftalarında Çin’in Vuhan kentinde ilk bulgularını gördüğümüz ve kısa zamanda tüm 

dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını milyonlarca kişiye bulaşmış ve 

2020 yılı Eylül ayı itibariyle 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Tüm 

dünya ülkeleri ekonomik ve sosyal açıdan bu pandemiden son derece olumsuz etkilenmiştir. Tüm 

dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, günlük yolculukların sayısı, yolculukların gerçekleştiği saat, 

yolculuk süresi, yolculuk türü gibi yolculuk davranışlarında değişiklikler meydana gelmiştir. Salgının 

vurucu gücünün toplum tarafından fark edilmesiyle, yaygın şekilde kalabalık ortamlardan kaçınma 

davranışı gelişmiş ve bu durum toplu taşım kullanımının büyük oranda azalmasına neden olmuştur. 

Toplu taşımla gerçekleştirilemeyen bu yolculuklar da bireysel ulaşıma kayarak, trafikteki bireysel 

ulaşım oranını artırmıştır. Bu artışla birlikte; uzaktan eğitime geçilmesi, esnek çalışma saati 

uygulamaları, sokağa çıkma kısıtlamaları gibi yaşamsal değişiklikler neticesinde trafikteki araç 

sayısında azalmalar da meydana gelmiştir. Bu çalışmada; trafik akışının kontrolü ve ulaşım 

optimizasyonun yapılması, trafikte düzeni bozan araçlardan kaynaklanan kazaların önlenerek can ve 

mal emniyetinin sağlanması amacı ile geliştirilmiş olan Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) ile 

kesilen cezaların, araç sayı ve türlerinin, Covid19 Pandemi sürecindeki değişimi incelenmektedir. Bu 

doğrultuda; 13 Ocak 2020 ve 24 Mayıs 2020 tarihleri arasında, İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi 

Küçükçekmece köprüsü Edirne istikameti üzerindeki EDS sisteminden alınan veriler analiz edilmiş, 

pandemi öncesi (13 Ocak 2020 - 10 Şubat 2020) ve pandemi süreci (26 Nisan 2020-24 Mayıs 2020) 

durumlarına ait, EDS noktasından geçiş yapan araç sayıları, araç türleri ve hız ihlallerindeki değişim 

ortaya konulmuştur. Çalışmada pandemi öncesi ve pandemi süreci için kesit alınan tarihler arasında 

EDS noktasından geçiş yapan araçların sayısında %8,52’lik düşüş söz konusudur. Pandemi öncesinde 

kesit alınan tarih aralığında belirlenen elektronik denetim noktasından geçiş yapan araçların; %57,84’ü 

otomobil sınıfında, 36,02’si ticari sınıfta, %6,14’ü ise özel amaçlı ve kamu sınıfında yer alan araçlara 

aittir. Otomobil sınıfında yer alan araçların pandemi öncesi dönemde %10 ila %30 arasında hız sınırını 

aşan araç oranı %0,47’dir. %30 ila %50 arasında hız aşımı yapan araç oranıysa %0,18’dir. Hız sınırını 

%50’den fazla aşan araç oranı %0,09’dur. Ticari sınıftaysa bu oranlar, %10-%30 aşımda %0,42, %30-

%50 arası aşımda %0,14, %50’den fazla aşım için %0,04’dir. Pandemi süreci içerisinde belirlenen 

tarih aralığında aynı elektronik denetim noktasından geçiş yapan araçların; %60,76’sı otomobil 

sınıfında, %33,19’u ticari sınıfta, %6,05’ı ise özel amaçlı ve kamu sınıfında yer alan araçlara aittir. 

%60,76’lık bölümü teşkil eden otomobil sınıfındaki araçların %0,28’i hız sınırını %10 ila %30 arası 

aşarken %0,13’lük bölüm ise hız sınırını %30 ila %50 arasında aşmıştır. Hız sınırını %50’den fazla 

aşan araç oranı ise %0,05’dir. Yine ticari sınıf için bu oranlar, %10-%30 arası aşımda %0,14, %30-

%50 arası aşımda %0,10, %50’den fazla aşım için %0,01’dir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Elektronik, Denetleme, EDS, Ceza 

 

ABSTRACT 

The new type of coronavirus (COVID-19) epidemic, which we saw the first in Wuhan, China in the 

last weeks of 2019 and affected the whole world in a short time, infected millions of people and 

caused more than 1 million people to die when September 2020. All the countries of the world have 

been affected by this pandemic in economic and social terms. In Turkey, as all the world, the number 
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of journey day which occurred hours of journey, journey time, changes in behavior, such as type of 

cruise trip has occurred. With the realization of the striking power of the epidemic by the society, the 

behavior of avoiding crowded environments has developed widely, and this has led to a significant 

decrease in the use of public transportation. These trips, which cannot be carried out by public 

transport, have also increased the rate of individual transportation in traffic by shifting to individual 

transportation. With this increase; As a result of vital changes such as the transition to online 

education, flexible working hours, curfews, there has been a decrease in the number of vehicles in 

traffic. In this study; Electronic Detection Systems (EDS), which were developed with the aim of 

controlling traffic flow and optimization of transportation, preventing accidents caused by vehicles 

disrupting the order in traffic and ensuring the safety of life and property, research the change of fines, 

number and types of vehicles in the Covid19 Pandemic process. In this direction; Between 13 January 

2020 and 24 May 2020, the data received from the EDS system on the Küçükçekmece bridge of 

Istanbul province Küçükçekmece district Edirne direction were analyzed. The changes in the number 

of vehicles crossing the EDS point, vehicle types and speed violations regarding the pre-pandemic (13 

January 2020 - 10 February 2020) and pandemic period (26 April 2020 - 24 May 2020) conditions 

have been demonstrated. There is a decrease of 8.52% in the number of vehicles passing through the 

EDS point compare to dates before pandemic. Vehicles passing through the electronic detection point 

determined within the date range of the section before the pandemic; 57.84% belongs to automobile 

class, 36.02% to commercial class, 6.14% to special purpose and public class vehicles. In the pre-

pandemic period, the rate of vehicles in the automobile class exceeding the speed limit between 10% 

and 30% is 0.47%. The rate of vehicles that over speed limit between 30% and 50% is 0.18%. The rate 

of vehicles exceeding the speed limit by more than 50% is 0.09%. In commercial class, these rates are 

0.42% for 10% -30%, 0.14% for 30-50%, 0.04% for more than 50% excess. Vehicles passing through 

the same electronic checkpoint within the specified date range during the pandemic process; 60.76% 

belongs to automobile class, 33.19% to commercial class, 6.05% to special purpose and public class 

vehicles. The ratio of the automobile class to all vehicles is 60.76%. 0.28% of automobile class exceed 

the speed limit by 10% to 30%, while 0.13% exceeds the speed limit by 30% to 50%. The rate of 

vehicles exceeding the speed limit by more than 50% is 0.05%. For commercial class, these rates are 

0.14% for 10-30%, 0.10% for 30-50% and 0.01% for more than 50% excess. 

Keywords: Covid-19, Electronics, Detection, EDS, Fine 

 

GİRİŞ 

Teknolojinin gelişmesiyle daha önce insanların yapmış olduğu günlük iş ve çalışmalar, elektronik 

ortamda oluşturulan yazılım ve çeşitli donanımlar tarafından yapılabilmektedir. Trafik sistemleri de bu 

alanlardan bir tanesidir. Trafikte can ve mal kaybını önlemek için yasalarca belirtilen kurallara her 

sürücünün uyması gerekmektedir. Bu kurallara uyulup uyulmadığını ve sürücülerin nasıl ilerlediğini 

kontrol ve denetlemek amacıyla Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) kullanılmaktadır. Elektronik 

Denetleme Sistemlerini genel olarak tanımlamak gerekirse; trafik akışının kontrolü ve motorlu 

taşıtların ulaşımlarının denetlenmesi, sürücü ve yayaların can ve mal güvenliğinin sağlanması 

amacıyla trafikte düzeni bozan araçların sensörler yardımıyla kural ihlalini belirlemek ve ilgili 

yasalarca gerekli cezaların verilmesi için kullanılan sistemleridir.  

Elektronik denetleme sistemleri saha görüntüleme elemanları ve kontrol yazılımından oluşmaktadır. 

Bu sistemle yasalarca belirlenen para cezaları sayesinde sürücüler tarafında yaratılmak istenen 

caydırıcılık unsuru sağlanabilmektedir. Sürücülerin trafik kurallarına azami oranda uymalarını 

sağlamak ve kural ihlali yapanların cezalandırılmasıyla daha güvenli sürüş ve trafik ortamı 

sağlanmaktadır. Daha önce insan eliyle yapılmakta olan ihlal takibi kamera ve yazılımlara 

bırakılmıştır. Bu sayede insan unsuru ortadan kaldırılmış ve daha aktif bir ihlal tespit süreci 

sağlanmaktadır. 

Plaka kontrolü yapılırken sisteme ait özelliklerden olan marka, model karşılaştırılması gibi işlemleri 

de çok hızlı bir şekilde yapılması sayesinde farklı işlemlerden aranan araçların takibi 

kolaylaştırılmıştır. 7/24 esasına göre çalışan bu sistemler şehir içi ve şehirlerarası trafik denetim 

boşluklarından ortaya çıkabilecek ihlallerin önüne geçebilmektedir. Plakaların iki sene boyunca 
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sunucularda saklanıyor olması geçmiş tarihli yaşanmış veya gelecekte yaşanabilecek olayların açığa 

çıkartılmasında ve çözüm bulunmasında etkin rol oynamaktadır (M. Hararcı, M. Demirkol, Plaka 

Tanıma Ve İhlal Tespit Merkezi Sistemi Ek-A Hızlı Kurulum Kılavuzu, EGM, Türkiye). 

Elektronik Denetleme Sisteminin işleyişi yol üzerine montajları yapılan sabit kamera sistemleri ve 

kontrol merkezi olarak iki parçada incelenebilir. En geniş şekliyle işleyiş tanımı yapılacak olursa; yol 

üstü kamera sistemlerinden alınan ve kontrol merkezine aktarılan görüntüler (Şekil 1), ilgili görevliler 

tarafından incelenir ve trafik kural ihlali yapan araçlara yasalarca belirlenen kurallar çerçevesinde 

işlemler yapılır. Kamera sistemlerinin yakalamış olduğu plakaların herhangi bir sebepten aranması 

olmasa dahi 24 ay boyunca geçiş bilgileri saklanmaktadır (https://www.isbak.istanbul/akilli-ulasim-

cozumleri/eds-trafik-denetleme-sistemleri/). 

 

 

Şekil 1. Örnek EDS görüntüsü 

COVID-19 ilk olarak Çin’in Wuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında ortaya çıkmıştır. COVID-

19öncelikle insan sağlığı olmak üzere, ekonomi, ulaşım, gelişim vb. yaşamsal her şeyi etkilemiştir. 

Covid-19'un yayılımını ve etkilerini sınırlamak için getirilen kısıtlamaların, insanların yaşamları ve 

enerjinin tüm ekonomilerde kullanım şekli üzerinde yaygın bir etkisi olmuştur. En büyük etkilerden 

biri, toplu taşıma türlerini kullanırken virüse yakalanma ve yayılma korkusu nedeniyle yolcu 

taşımacılığı talebindeki azalmadır. Yük taşımacılığında da azalma olsa da, mevcut kriz sırasında yük 

aktivitesinin itici güçleri, hem arz hem de talep yönlü faktörler ve ikincisinde temel hizmetlerin çalışır 

durumda tutulması gereği nedeniyle etki seviyesi daha kısıtlı kalmıştır. (Yetiş ve Çakıcı 2020.) 

Pandemi döneminde dünya genelinde kent içi hareketlilik talebinde yaklaşık olarak %50-90 arasında 

bir düşüş meydana gelmiştir. Türkiye’deki birçok büyük şehirde de kent içi toplu taşıma talebinde 

ortalama %85-90 oranında bir düşüş meydana gelmiştir (http://thecityfixturkiye.com/covid-19-kent-

ici-ulasimi-surdurulebilir-kilmak-icin-bir-firsat-olabilir-mi/). 

Bu çalışmada, EDS verileri ile kullanım amaçlarına göre araç hareketliliğinde ve hız aşım oranlarında, 

COVID-19 pandemi süreci öncesi ve sonrasında meydan gelen değişimler incelenmiştir. 

YÖNTEM 

Çalışma kapsamında İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde bulunan Küçükçekmece köprüsü mevkiinde 

yer alan Elektronik Denetleme Sisteminden Edirne istikametine hareket eden araçların sayısı, türü ve 

hareket hızlarına bağlı olarak ceza oranları incelenmiştir. Bu çerçevede, Türkiye için pandemi öncesi 

olarak tanımlayabileceğimiz 13 Ocak – 10 Şubat 2020 tarihleri ve pandemi ilanı sonrası günlük 
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yolculuk tercihlerinin değişmiş olduğu 26 Nisan – 24 Mayıs 2020 tarihleri temel alınarak bu tarihlerde 

belirtilen elektronik denetleme noktasından geçiş yapan 23.487.052 araç incelenmiştir. Araçlara ilişkin 

bu veriler Excel ortamında sınıflandırılarak araç türleri ve hız aşım oranları belirlenmiştir. 

ANALİZ  

Pandemi öncesi ve sonrası olarak belirlediğimiz süre içerisinde geçiş yapan ve plaka tanıma sistemince 

plakası belirlenmiş araçların tipleri, genel sayıya göre oranı ve hız aşımı yapan araçların oranı Tablo 

1’de görülmektedir. 

Tablo 1. Araç dağılımları ve hız aşım oranları 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, pandemi öncesi olarak tanımlayabileceğimiz 13 Ocak – 10 Şubat 2020 

tarihleri arasında Elektronik Denetim Sisteminden geçiş yapan araçların %57,84’ü otomobil sınıfına 

aittir. Otomobil sınıfı araçların bu yol üzerinde gidebileceği maksimum sürat, saatte 82 kilometredir 

(82 km/s). Otomobil sınıfında geçiş yapan bu araçların %0,47’si hız sınırını %10 ila %30 arasında 

aşmışlardır. %30 ila %50 arasında hız sınır aşımı yapan otomobil sınıfı araçların oranı %0,18 olup 

%50’den fazla aşım oranıysa %0,09’dur. Yine bu dönemde geçiş yapan ticari sınıftaki araçların toplam 

araç sayısına oranı %36,02’dir. Ticari sınıftaki araçların inceleme yapılan noktada gidebileceği 

maksimum sürat, saatte 70 kilometredir (70km/s). Ticari sınıfta yer alan bu araçların %0,42’si hız 

sınırını  %10 ila %30 arasında aşmışlardır. %30 ila %50 arasında hız sınır aşımı yapan araç oranı ise 

%0,14’dür. %50’den fazla aşım yapan araç oranıysa %0,04’dür. (Trafik Uygulama ve Denetleme 

Dairesi Başkanlığı, Elektronik Denetleme Sistemleri Ceza Prosedürü, EGM, 2020.) 

Pandemi döneminin bir bölümü olarak tanımlayabileceğimiz 26 Nisan – 24 Mayıs 2020 tarihleri 

arasında geçiş yapan araç sayısı, pandemi öncesinde geçiş yapan araç sayısına oranla %8,52 

azalmıştır. Pandemiyle beraber yolcuların toplu taşıma yerine bireysel araca yönelmesi, sokağa çıkma 

kısıtlamaları ve esnek çalışma gibi uygulamalarla bu dönemde geçiş yapan toplam araç sayısı düşmüş 

olsa da otomobil sınıfı araçların toplam araç sayısına oranı %60,76’ya yükselmiştir. Otomobil sınıfı 

araçların %0,28’i hız sınırı %10 ila %30 arasındaki değerlerde aşmıştır. %0,13’lük bölümse %30 ila 

%50 arasındaki oranlarda aşım göstermiştir. %50’den fazla aşım oranıysa pandemi döneminde 

%0,01’lerde kalmıştır. Ticari araç sınıfı toplu taşımadaki kişi sayısı sınırlamaları ve bu dönemde 

lojistik anlamda önemi anlaşılan iş kollarının taşıt sayısındaki artışa rağmen pandemi öncesi döneme 

göre sayısal olarak düşüş göstermiştir.  Trafikteki ticari araç oranı %33,19’a düşmüştür. Bu araçların 

%0,14’ü %10 ila %30 arasındaki oranlarda hız aşımı yaparken, %10’luk bölümü %30 ila %50’li 

arasında hız aşımı yapmıştır. %0,01’lik bir oran iste %50’den fazla hız aşımı gerçekleştirmiştir. 

İtfaiye, ambulans, kamu kurumlarına ait hizmet araçları gibi özel amaçlı olarak geçen araç oranıysa 

pandemi öncesinde %6,14 iken pandemi sürecinde bu araçların oranı %6,05’lik yer kaplamıştır.  

 

 

Çalışma Yapılan 

Tarih Aralığı  
Araç Tipi 

Trafikteki Toplam 

Araç Sayısına Göre 

Oranı  

Hız Aşım Oranı 

%10-

%30 

%30-

%50 

%50'den 

fazla 

13 Ocak - 10 Şubat 

2020  

Otomobil 57,84% 0,47% 0,18% 0,09% 

Ticari 36,02% 0,42% 0,14% 0,04% 

Kamu / Özel 

Amaçlı 
6,14% - - - 

26 Nisan - 24 Mayıs 

2020 

Otomobil 60,76% 0,28% 0,13% 0,05% 

Ticari 33,19% 0,14% 0,10% 0,01% 

Kamu / Özel 

Amaçlı 
6,05% - - - 
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SONUÇ 

Covid-19’un küresel çapta pandemi olarak ilan edilmesiyle birlikte günlük yaşantımıza etkileri toplum 

tarafından tartışılırken yeni normalle birlikte toplu ve bireysel ulaşımdaki davranış biçimleri herkes 

tarafından merak edilmektedir. Bu süreçte hareketliliği kısıtlamak ve bulaşıcılığı önlemek adına alınan 

önlemlerden; sokağa çıkma kısıtlamaları, evde kalma çağrıları, uzaktan eğitim ve evden çalışma 

teşvikleri kent içi hareketliliği; şehirlerarası ulaşım kısıtlamasıyla da ülke genelindeki hareketliliği 

ciddi oranda düşürmüştür. Pandeminin etkileri hâlâ devam etmekle beraber, kent içi ulaşımda yeni 

normal koşullarına adapte olabilecek alternatif çözümler üretmek, bulaşıcılığı azaltmak ve yolculuk 

kalitesini sıfır temas aşamasına getirebilmek oldukça önem arz etmektedir. Pandemiyle beraber; 

yolculuk yapan insanların toplu taşıma yerine bireysel araçlara yönelmesiyle trafiğe çıkan otomobil 

oranında yükseliş gözlemlenmiştir. Yine pandemi döneminde sürücülerin trafik kurallarına ve buna 

bağlı olarak belirtilen hız sınırlarına uyumu konusunda dikkat gösterdiği anlaşılmaktadır. Ticari 

araçların yoğunluğu pandemi sürecinde azalmıştır. Toplu taşımadaki uzaklaşma yönelimi, pandemi 

öncesinde yüz yüze yapılan eğitimlerin uzaktan eğitime geçmesi ve şehir içi – şehirlerarası hareket 

kısıtlama yapılması gibi nedenlerle ulaşım sektöründe kullanılan ticari araçların trafikteki oranında 

düşüşe sebep olmuştur. Bu dönemde değişen şehir içi ulaşım davranış biçimlerini bir fırsat olarak 

görmek ve motorlu taşıtların dışındaki ulaşım araçlarını yaygınlaştırmak, ulaşımda kalıcı değişiklikler 

yapmak oldukça mümkün görünmektedir. Bu doğrultuda yerel yönetimlerin bu yöndeki talepleri 

dikkate alması, sürdürülebilir ulaşım politika ve uygulamalara öncelik vermesi önem arz etmektedir. 
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A.GENEL OLARAK 

1. Covid 19 ve Hukuki Tedbirler 

Çin Halk Cumhuriyetinin Hubei eyaletinde bulunan Wuhan kentinden başlayarak Dünya geneline 

yayılan Covid 19 salgınının Türkiye'deki ilk tespiti 10 Mart 2020 tarihinde olduğu Sağlık Bakanı 

Fahrettin Koca tarafından 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece açıklandı. 

Bunun üzerine hukuk sisteminde de birçok tedbir alındı. Bu kapsamda, 25.03.2020 tarih ve 7226 

sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
1
 geçici 1. maddesine göre, Covid-19 

salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının 

önlenmesi amacıyla; Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz 

ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere 

bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 13.03.2020 (bu tarih dâhil) 

tarihinden itibaren 30.04.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur.  

7226 sayılı Kanun’un Geçici 1. madde ile Cumhurbaşkanı’na verilen yetki kapsamında, 2480 Sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararı
2
 ile durma süresi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen zorunlu 

idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç olmak üzere 01.05.2020 tarihinden itibaren 15.06.2020 

tarihine kadar (salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden 

değerlendirilmek üzere) uzatılmıştır. 

25.08.2020 tarih 2020/11 sayılı Covid 19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler 

konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesinde
3
, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan veya 

dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği, bu yöntemlere dair usul ve 

esasların genelgede de belirtildiği üzere söz konusu kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri 

tarafından belirlenebileceği, dönüşümlü çalışan personelin fiilen görece gelmedikleri günlerde idari 

izinli sayılacakları belirtilmiştir. 

 

2. Uluslararası Çocuk Kaçırma ve Alıkoyma 

Çocukların hukuka aykırı olarak bir ülkeden alınarak başka bir ülkeye götürülmeleri ve başka bir 

ülkede alıkonulmaları milletlerarası özel hukuk alanında önemli bir sorundur
4
. Uluslararası 

anlamda iletişim ve ulaşım alanındaki gelişmeler uluslararası ilişkileri ekonomik ve sosyokültürel 

                                                 
1
  Resmi Gazete: Tarih: 26.03.2020, Sayı: 31080 Mükerrer. 

2
  Resmi Gazete: Tarih: 30.04.2020, Sayı: 31114. 

3
  Resmi Gazete: Tarih: 26.08.2020, Sayı: 31225. 

4
  Kamacı, Mahmut: “Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Boyutu”, Fasikül Hukuk Dergisi, Cilt: 

3, Sayı: 20, Ankara 2011, (s. 28-40), s. 28 vd. 
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açıdan etkilemiştir. Bu etkileşimler yabancılık unsuru taşıyan evliliklerde artışa neden olmuştur
5
. 

Ancak kültürel, dini veya geleneksel farklılıklardan dolayı yabancılık unsuru taşıyan bu evliliklerin 

sona ermesi de aynı oranda artış göstermiştir
6
. 

Yabancı devlet vatandaşları ile yapılan evlilikler, özellikle kültür farklılıkları nedeni ile boşanma 

ile sonuçlanması durumunda, eşler çocukları paylaşamamakta, din, dil, yaşam tarzı ve kültürel 

farklılık nedeni ile çocuklarını alarak kendi ülkelerine dönmek istemektedirler
7
. Bu nedenle, 

velayet hakkına sahip olmayan eş, çocuğu mutad meskeni ülkesinden farklı bir ülkede yaşaması 

amacıyla kaçırmakta veya alıkoymaktadır
8
. Eşler arasındaki ilişkilerin çeşitli nedenlerle bozulması 

halinde, eşlerden birinin diğer eşin rızası olmadan çocuğu mutad meskeni ülkesinden başka bir 

ülkeye götürerek veya başka bir ülkede alıkoymak sureti ile çocuğun yaşadığı ülkeye dönmesine 

izin vermezse uluslararası çocuk kaçırma sözkonusu olur
9
. 

Bir çocuğun hukuka aykırı olarak eşlerden biri tarafından kasıtlı olarak diğer eşe gösterilmemesi, 

eşlerden biri tarafından diğer tarafın velayet hakkının kullanılmasına veya kişisel ilişki tesisi 

kurulmasına engel olunması karşılaşılan bir husustur. Eşlerden birisi bu şekilde hukuka aykırı 

davranması nedeni ile çocuğun en doğal hakkı olan anne ve babası ile görüşme hakkı ihlal 

edilmekte, bu durum çocuğun psikolojik gelişimine zarar vermektedir. Başka bir ülkeye götürülen 

veya başka bir ülkede alıkonulan çocuk, hiç görmediği bir ülkede, farklı bir kültürde yaşamak 

zorunda kalmaktadır
10

. 

Boşanma nedeni ile sona eren evliliklerde en büyük mağduriyeti çocuklar yaşamaktadır. Ayrılan 

eşler bazen karşı tarafı cezalandırmak veya öç almak veyahut da kin ve intikam duyguları ile 

çocukları bir araç olarak kullanmaktadır
11

. Özellikle farklı devlet vatandaşlığına sahip olan eşlerin 

                                                 
5
  Atıcı, Aysun: “1980 Tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Lahey 

Sözleşmesi Ve Türkiye’deki Uygulaması”, İzmir Barosu Dergisi, Ocak 2020, Sayı: 121, İzmir 2020, 

(s. 117-174), s. 118 vd.; Özdemir, Fatma Betül: “Uluslararası Çocuk Kaçırma ve Kaçırılan 

Çocukların İadesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt: 25, 

Sayı: 2, Prof. Dr. Ferit Hakan Baykal Armağanı, İstanbul Aralık 2019, (s. 1164-1189), s. 1165 vd. 
6
  Bruch, Carol S.: “The Hague Child Abduction Convention: Past Accomplishments, Future 

Challenges”, European Journal of Law Reform, Vol 1, No. Issues ½, 1999, s. 97 vd.; Maxwell, 

Allie: "The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction 1980: The New 

Zealand Courts' Approach to the Grave Risk Excepsion for Victims of Domestic Violence”, Victoria 

U. Wellington L. Rev. Vol. 48, No: 1, May 2017, s. 83 vd.; Paton, Jennifer: “The Correct Approach 

to the Examination of the Best Interests of the Child in Abduction Convention Proceedings Following 

the Decision of The Supreme Court in RE E (Children) (Abduction: Custody Appeal)”,  Journal of 

Private International Law: Vol 8, No: 3, 2012, s. 547 vd. 
7
  Köseoğlu, Bilal: Uluslararası Çocuk İadesi ve Uluslararası Nafaka Alacakları Davaları, Türkiye 

Barolar Birliği Yayınları: 127, Türkiye Barolar Birliği Geliştirilmiş Dördüncü Bası, Ankara 2007, s. 

1 vd. 
8
  Tekin, Esra: “1980 Tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair La Haye 

Sözleşmesi’ne Göre Çocuğun İadesinin Reddi Sebepleri”, Ankara Barosu Dergisi, yıl 2019, Sayı: 2, 

Ankara 2019, (s. 41-72), s. 45 vd. 
9
   Akıncı, Ziya: Milletlerarası Özel Hukuk Ders Kitabı, 1. Baskı, İstanbul 2020, s. 87 vd. 

10
  Erdem, B. Bahadır: “Türk Hukukunda Uluslararası Çocuk Kaçırma ve Uygulamaları”, MHB, Cilt: 

35, Sayı: 2, (s. 141-171), s. 141 vd. 
11

  Ho, Keelikolani Lee: “The Need for Concentrated Jurisdiction in Handling Parental Child 

Abduction Cases in the United States”, Santa Clara j. Of Int. L. Vol: 14, No: 2, 2016, s. 599 vd.; 

Lewis, Jeanine: “The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction: 

When Domestic Violence and Child Abuse Impact the Goal of Comity”, Transnt’l Law, Vol: 13, 

2000, s. 399 vd; Reynolds, Sara E.: “International Parental Child Abduction: Why We Need to. 

Expand Custody Rights Protected Under the Child Abduction Convention”, Family Court Review, 

Family Court Rev. Vol: 44, No: 3, July 2006, s. 477 vd. 
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boşanmaları halinde çocuğun velayeti ile ilgili verilen kararları dikkate almayarak çocuklarını 

alarak kendi ülkelerine dönmeyi düşünmektedirler. Bu durumda birçok hukuki ihtilafın meydana 

gelmesine neden olmaktadır
12

.  

1980 tarihli “Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi” Türkiye 

adına 21.01.1998 tarihinde imzalanmıştır. 03.11.199 tarihli ve 4461 sayılı Kanun ile Türkiye 

Büyük Millet tarafından onaylanmıştır. Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair 

Lahey Sözleşme, 29.12.199 tarihli ve 99/13909 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanarak 

Resmi Gazete’de yayınlanmıştır
13

.  

Bölge Adliye Mahkemesi bir kararında, Türkiye adına 21 Ocak 1998 tarihinde imzalanan 

"Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi"nin onaylanması, 3 

Kasım 1999 tarih ve 4461 sayılı Kanunla uygun bulunmuş ve 29 Aralık l999 tarih ve 99/13909 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak 15 Şubat 2000 tarih ve 23965 sayılı Resmî Gazete'de 

yayımlanmıştır. 26. maddesinin 3. paragrafına çekince koyduğumuz sözleşme, 1 Ağustos 2000 

tarihinde Türkiye yönünden yürürlüğe girmiştir. Söz konusu sözleşmenin uygulanmasını sağlamaya 

yönelik usul ve esasları düzenleyen 5717 sayılı "Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve 

Kapsamına Dair Kanun" 22.11.2007 tarihinde kabul edilerek 04.12.2007 tarih ve 26720 sayılı 

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir
14

.  

Bu sözleşme uluslararası işbirliğine duyulan ihtiyacın artması sonunda çocukların velayet hakkına 

sahip olmayan kişiler tarafından bir ülkeden diğer bir ülkeye kaçırılması veya başka bir ülkede 

alıkonulması olaylarının artması sonucu oluşan problemlere çözüm getirmek amacı ile 

hazırlanmıştır. Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra kaçırma ve alıkoyma olaylarında uygulanır
15

. 

Velayet hakkına sahip olan, birlikte velayette ise yerleşim yerini belirleme hakkına sahip olan eşin 

çocuğu başka bir ülkeye götürmesi veya alıkoyması çocuğu kaçırma sayılmaz. Bu durum velayet 

hakkının kullanılmasıdır. Yargıtay bir kararında, 5717 sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın 

Hukuki Veçhelerine Dair Kanunun 3. maddesi gözönüne alındığında iade başvurusundan önce 

yabancı mahkeme tarafından çocuğun tarafların ortak velayetine bırakıldığı ve yerleşim yeri 

belirleme yetkisinin tek başına anneye verildiğine ve ayrıca annenin baba ile çocuğun kişisel 

ilişkisine engel olduğuna dair bir iddia ve delil bulunmadığına göre; çocuğun kaçırılması ve haksız 

olarak alıkonulmasından söz edilemez
16

. 

 

3. Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi 

a. Sözleşmeye Taraf Olan Ülkeler 

Sözleşmeye taraf olan ülkeler şunlardır
17

: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, 

Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bahama Adaları, Belarus (Beyaz Rusya), Belçika, Belize, 

                                                 
12

  Takçı, Tuğçe: “Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesinin 

Uygulanmasında Karşılaşılan Bazı Sorunlar ve Bu Sorunlara Çözüm Önerileri”, Türkiye Adalet 

Akademi Dergisi, Yıl 5, Sayı 19, Ekim 2014, Ankara 2014, (s. 1039-1078), s. 1040. 
13

   Resmi Gazete, Tarih: 15.02.2000, Sayı: 23965. 
14

  Antalya BAM 2. HD., Dosya No: 2018/647, Karar No: 2018/1056, Tarih: 16.07.2018. Adalet 

Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı UYAP sisteminden temin edilmiştir. 
15

  Gençcan, Ömer Uğur: Milletlerarası Aile ve Usul Hukuku, 1. Baskı, Ankara 2020, s. 1045 vd. 
16

  Yargıtay 2. HD., Esas No: 2018/7114, Karar No: 2018/13831, Tarih: 29.11.2018. Adalet Bakanlığı 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı UYAP sisteminden temin edilmiştir. 
17

  Sözleşmeye taraf olan ülkelerin listesi için bakınız. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı 

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler (Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği) Genel Müdürlüğü’nün 

16.11.2011 tarih ve B.03.0.UİG.0.00.00.06/010.06.02/3-2 sayılı, 65/2 nolu, Uluslararası Çocuk 

Kaçırmanın Hukuki Kapsamı ve Uygulaması konulu genelgesi bulunmaktadır. 
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Bosna-Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Burkina Faso, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, 

Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, El Salvador, Estonya, Fiji Adaları, Finlandiya, Fransa, 

Guatemala, Güney Afrika, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, Honduras, İngiltere, İrlanda, İspanya, 

İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kanada, Karadağ, Kolombiya, Kosta Rika, Letonya, Litvanya, 

Lüksemburg, Macaristan, Makedonya Cumhuriyeti, Malta, Meksika, Moldova, Monako, Morityus 

(Mauritius), Nikaragua, Norveç, Özbekistan, Panama, Paraguay, Peru, Polonya, Portekiz, 

Romanya, Saint Kitts ve Nevis, San Marino, Seyşeller, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Sri Lanka, 

Şili, Tayland, Trinidad ve Tobago, Türkmenistan, Ukrayna, Uruguay, Venezuela, Yeni Zelanda, 

Yunanistan ve Zimbabve’dir
18

. 

b. Sözleşmenin Konusu 

Sözleşme kısaca, mutad meskeni akit bir ülkede bulunan 16 yaşın altında olan çocuğun kendi anne 

veya babaları tarafından sözleşmeye taraf olan bir ülkeden sözleşmeye taraf olan başka bir ülkeye 

götürülmesi veya alıkonulması halinde çocuğun mutad meskeninin bulunduğu ülkeye iadesini 

sağlamayı amaçlamaktadır.  

Mutad meskene ilişkin sözleşmede herhangi açıklayıcı hüküm yoktur. Ancak uluslararası 

sözleşmelerde ve birçok hukukun kişisel statüye ilişkin bağlanma kurallarında sıkça kullandığı 

mutad mesken, gerçek hayat ilişkilerinin sürdüğü kişinin fiilen oturduğu ve oturmak isteği ve 

iradesinde olduğu yer olarak tanımlanabilir
19

. Kısaca mutad mesken, kişinin oturma niyeti ile belli 

bir yerde devamlı surette oturması olarak tanımlanabilir
20

. 

Sözleşme bir adli yardım sözleşmesi niteliğindedir
21

. Sözleşmenin uygulanabilmesi için çocuğun 

mutad meskeninin bulunduğu ülke ile çocuğun götürüldüğü veya alıkonulduğu ülkenin Sözleşmeye 

taraf ülkeler olması gerekir. Çocuğun anne veya babasının vatandaşlıklarının Sözleşmenin 

uygulanması bakımından bir önemi bulunmamaktadır.  

c. Sözleşmenin Amacı 

Sözleşmenin amacı, sözleşme anlamında başka bir ülkeye götürülmüş veya başka bir ülkede 

alıkonulmuş olan çocuğun, bir an önce mutad meskeninin bulunduğu akit devlete iadesini 

sağlamaktır
22

. Yargıtay bir kararında, Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair 

Sözleşme’nin amacı, sözleşmeye taraf bir ülkeden diğer bir taraf ülkeye kanuna aykırı yollardan 

götürülen veya alıkonulan çocukların derhal mutat meskenlerine geri dönüşlerini sağlamaktır (Söz. 

m. 1) 
23

. 

Sözleşmenin temel yaklaşımı, kanuna aykırı şekilde bir taraf devlete götürülen veya orada 

alıkonulan çocuğun derhal iadesini sağlamak ve esas itibarıyla yasadışı götürme veya alıkoymadan 

                                                 
18

  Sürekli olarak güncellenen www.hcch.net sitesine bakılması tavsiye olunur. 
19

  Öztekin Gelgel, Günseli: “Devletler Özel Hukukunda Velayet, Çocuk Kaçırmaları, Evlat Edinmeye 

İlişkin Problemler”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 4 Sayı: 8, Güz 2005/2, 

İstanbul 2005, (s. 119-148), s. 130 vd. 
20

  Toker, Ali Gümrah: Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Lahey Sözleşmesi 

Kapsamında Çocuğun Mutad Meskeni Kavramı, 1. Baskı, Ankara 2020, s. 210. 
21

  Huysal, Burak: Devletler Özel Hukukunda Velâyet, İstanbul 2005, s. 202 vd. 
22

  Özdemir, Fatma Betül: “Uluslararası Çocuk Kaçırma ve Kaçırılan Çocukların İadesi”, Marmara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt: 25, sayı: 2, (s. 1164-1189), s. 1164 

vd.; Şanlı, Cemal/Esen, Emre/Ataman Figanmeşe, İnci: Milletlerarası Özel Hukuk, 8. Baskı, 

İstanbul 2020, s. 176 vd. 
23

  Yargıtay 2. HD., Esas No: 2009/17810, Karar No: 2009/18611, Tarih: 02.11.2009. Adalet Bakanlığı 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı UYAP sisteminden temin edilmiştir. 
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önceki mevcut durumu yeniden tesis etmektir
24

. Sözleşmenin iki amacı bulunmaktadır. Bunlardan 

birincisi, taraf Devletlere gayri kanuni yollardan götürülen veya alıkonan çocukların derhal geri 

dönmelerini sağlamak; ikincisi, verilecek kararın sonuç olarak tedbir niteliğini taşıması sebebiyle 

de akit devletlerinin en seri usulü uygulayıp bütün önlemleri de almaktır.  

d. Yasal Düzenleme 

22.11.2007 tarih ve 5717 sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair 

Kanun
25

 1. maddesine göre, bu Kanunun amacı; velâyet hakkı ihlâl edilerek Sözleşmeye taraf bir 

ülkeden diğer bir taraf ülkeye götürülen veya alıkonulan çocuğun mutat meskeninin bulunduğu 

ülkeye iadesine veya şahsî ilişki kurma hakkının kullanılmasına dair 25.10.1980 tarihli Uluslararası 

Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Sözleşmenin uygulanmasını sağlamaya yönelik usul 

ve esasları düzenlemektir. 

e. Başvuru Usulü 

Sözleşme velayet hakkı ve kişisel ilişki tesisi konusunda hak sahibine yardımcı olmaktadır. Velayet 

hakkı, çocuğun bakım, gözetim ve korumayı ifade eder. Velayet hakkını sahip olan, çocuğun gerek 

şahsına gerekse de mallarına özen gösterme ve onları koruma yükümlülüğünü ifade eder
26

. Kişisel 

ilişki tesisi ise, çocuk ile velayet hakkı kendisine verilmemiş olan anne veya baba arasında 

görüşmeyi ifade eder. Velayet hakkı veya kişisel ilişki tesisi, mahkeme kararına veya idari bir 

makam kararına dayanabilir. Bu durum iade talebinin hukuki temelini teşkil eder. 

Yargıtay bir kararında, davalı babanın, 2013 yılı Şubat ayında, mutat meskenleri olan 

Avusturya’dan müşterek çocukları da alıp Türkiye’ye getirdiği ve yeniden Avusturya’ya dönmediği 

ve çocukları annenin kanundan doğan velayet hakkını ihlal etmek suretiyle haksız olarak 

alıkoyduğu anlaşılmaktadır. İade isteğinin reddini gerektirecek vahim bir tehlikenin varlığı veya 

geri dönmelerinin çocukları fiziksel ve psikolojik bir tehlikeye maruz bırakacağı ya da başka bir 

şekilde müsamaha edilemeyecek bir duruma düşüreceğine dair ciddi bir riskin (Söz. md. 13/b) 

varlığı kanıtlanamadığına göre isteğin kabulü gerekir
27

. 

İade talebinden alınmış ve kesinleşmiş bir velayet kararı varsa iade talebi reddedilecektir. Yargıtay 

bir kararında, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle iadesi talep 

edilen küçüğün velayeti iade talebinden önce alınmış karara dayalı olarak münferiden baba olup, 

davalının velayet hakkına istinaden çocuğu Türkiye’de alıkoymasının 1980 tarihli Lahey 

Sözleşmesine göre haksız alıkoyma niteliğinde sayılamayacağını belirtmiştir
28

. 

5717 sayılı Kanunun 7. maddesinin 1. fıkrasındaki düzenleye göre, çocuğun, velâyet hakkı ihlâl 

edilerek yerinin haksız olarak değiştirildiğini veya alıkonulduğunu ileri süren kişi, kurum veya 

kuruluş, çocuğun geri dönmesini sağlamak için çocuğun mutat meskeninin bulunduğu merkezî 

makama veya Merkezî Makama veya Sözleşmeye taraf diğer herhangi bir devlet merkezî 

makamına başvurabilir. 
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  Nebioğlu Öner, Şebnem: “Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Lahey 
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  Akıntürk, Turgut/Ateş, Derya: Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku, İkinci Cilt, Yenilenmiş 22. 

Baskı, İstanbul 2020, s. 406 vd. 
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B- ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ VEÇHELERİNE DAİR LAHEY 

SÖZLEŞMESİ VE 5717 SAYILI KANUN’UN UYGULAMA ALANI 

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi ve 5717 sayılı 

Kanun’un uygulanmasında merkezi makam Adalet bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel 

Müdürlüğüdür. Merkezi makam adına bu görevi çocuğun bulunduğu yerdeki Cumhuriyet 

Başsavcılığı vasıtası ile yerine getirir. Cumhuriyet Başsavcılıklarının görevleri iki bölümden 

oluşmaktadır. 

Bölge Adliye Mahkemesi bir kararında, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel 

Müdürlüğünün 16/11/2011 tarih ve 65/2 nolu genelgesinde de;  sözleşme ve 5717 sayılı kanun 

uyarınca, merkez makamın görevlerini mahalli Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığı ile yerine 

getireceği belirtilmiş, sözleşme ve 5717 sayılı kanunun uygulanmasında, Cumhuriyet 

başsavcılıklarının görevlerini "talep eden" ve "talep edilen"  makam olarak ayrıntılı şekilde 

düzenlenmiş, çocuk Türkiye'de bulunuyorsa öncelikle dostane çözümün sağlanması ve uzlaşma 

yolu ile çözüme ulaşılmaya çalışacağı, kaçıran kişinin rızası ile çocuğun tesliminin veya taraflar 

arasında dostane çözümün mümkün olmadığı anlaşılırsa, buna ilişkin ifade tutanağın ivedi olarak 

Adalet Bakanlığına iletilmesi,  bakanlığının düşünce yazısı üzerine, çocuğun iade edilip 

edilmeyeceğine ilişkin bir karar verilmek üzere talep ve ekli belgelerin, 5717 sayılı kanunun 6. 

maddesi uyarınca yetkili ve görevli Aile mahkemesine tevdi edileceği, davanamenin bir örneğinin 

de Bakanlığına gönderileceği belirtilmiştir
29

. 

1. Talep Eden Makam Olarak 

Türkiye’de bulunan çocuğu isteği dışında yurt dışına kaçırılan veya yurt dışında alıkonulan kişi 

mutad olarak oturduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek talepte bulunacaktır. 

Örneğin, Gaziantep’te oturmakta olan eş, çocuğu isteği dışında yurt dışına kaçırılmış veya yurt 

dışında alıkonulmuş ise Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat edecektir.  

Cumhuriyet Başsavcılıkları, mutad meskeni Türkiye’de olup da, velâyet hakkı ihlâl edilmek 

suretiyle başka bir Akit Devlet ülkesine götürülen çocuğun geri dönmesinin sağlanmasında “Talep 

Eden Makam” işlevini görecektir.  

Başvuru esnasında talep dilekçesi ve talep dilekçesine eklenecek gerekli belgeleri eklemek sureti 

ile müracaatını yapar. Böyle bir başvuruda bulunulması halinde, Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuğun 

bulunduğu Devletin Sözleşmeye taraf olup olmadığını tespit ettikten sonra, belgelerin 

düzenlenmesinde talepte bulunana yardımcı olacak ve belgeleri ilgili Devlet merkezî makamına 

iletilmek üzere Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’ne 

gönderecektir
30

.  

İade başvurusunun, çocuğun mutad meskeninin bulunduğu devletin merkezi makamına da 

yapılabileceğini belirten Sözleşme’nin 8. maddesi, ayrıca iade başvurusunda bulunması gereken 

bilgi ve belgeleri de düzenlemiştir.  

Buna göre iade talebinde; 

• Çocuk ile talepte bulunan ve çocuğu kaçırdığı veya alıkoyduğu iddia edilen kişinin kimliğine 

ilişkin bilgiler, 

• Çocuğun doğum tarihi, 

• İade talebinde bulunmasının dayanağını oluşturan sebepler, 
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• Temini mümkünse, çocuğun bulunduğu yer ve çocuğun birlikte olduğu varsayılan kişinin kimliği 

ile ilgili mevcut tüm bilgileri bulunmalıdır. Ayrıca başvuruya eklenmesi veya başvuruyu 

desteklemesi gereken bazı belgeler de mevcuttur.  

Bu bilgi ve belgeleri içeren bir başvuru yapıldığında merkezi makamın, Sözleşme kapsamına 

girebilecek bir kaçırma veya alıkoyma olup olmadığını incelemesi gereklidir. Bu nedenle, çocuğun 

iadesinin talep edileceği ülkenin Sözleşme’ye taraf olup olmadığının, çocuğun 16 yaşından küçük 

olup olmadığının ve talepte bulunan kişinin Sözleşme kapsamında başvuru hakkının bulunup 

bulunmadığının değerlendirilmesi ve sonucunda başvuruyu kabul etmesi veya ilgili devlete 

başvuruyu iletmesi gerekmektedir. 

Sözleşme hükümleri uyarınca çocuğun iadesi sürecinin işlemeye başlaması, öncelikle buna ilişkin 

bir talebin yapılmasına bağlıdır. Sözleşmenin 8. maddesi uyarınca talep; başvuruda bulunanın, 

çocuğun ve çocuğu götürdüğü veya alıkoyduğu ileri sürülen kişinin kimlik bilgilerini, çocuğun 

doğum tarihini, iade talebinin gerekçelerini, çocuğun bulunduğu yere ve yanında kaldığı kişiye 

ilişkin mevcut bilgileri içermelidir.  

Örnek olarak hazırlanan Türkçe-İngilizce ve Türkçe-Fransızca talep formları Genelge ekinde yer 

almaktadır. Talep formu ve ekindeki belgelerin noter ya da başka bir merci tarafından 

onaylanmasına gerek bulunmamaktadır. Başvuru sahibinin, beyanını yer ve tarih belirterek 

hazırlanacak talep formu ve imzası ile teyit etmesi yeterlidir.  

Talep Formuna Eklenecek Belgeler: Başvuruya; mevcut ise iade talebine dayanak teşkil eden 

mahkeme kararının veya taraflar arasındaki anlaşmanın iki örneği, Türk mevzuatının velayete veya 

vesayete ilişkin hükümleri ve uyuşmazlığı çözmeye elverişli diğer belgeler eklenmelidir. Çocuğun 

ve çocuğu kaçıran kişinin mümkünse son halini gösteren birer fotoğrafının eklenmesi de yararlı 

olacaktır. 

Talep formu ve ekli belgelere, başvuruda bulunulan devletin resmî dilinde yapılmış olan 

tercümeleri eklenecektir. Başvuruda bulunulan devlet diline tercümenin mümkün olmaması 

halinde, talepname ve ekli belgeler İngilizce veya Fransızca dillerinde düzenlenebilir. Sözleşmeye 

dil yönünden çekince koymuş olan ülkelere ilişkin başvuruların ilgili ülke dilinde yapılması 

zorunludur.  

Sözleşmeye dil yönünden çekince koymuş olan devletler Genelge Ek: 4’de belirtilmiş olup 

şunlardır: Almanya (Almanca), Amerika Birleşik Devletleri (İngilizce), Belize (İngilizce), 

Danimarka (İngilizce), El Salvador (İspanyolca), Estonya (İngilizce), Finlandiya (İngilizce), Fransa 

(Fransızca), Guatemala (İngilizce), Güney Afrika (İngilizce), İzlanda (İngilizce), Letonya 

(İngilizce), Litvanya (İngilizce), Norveç (İngilizce), Ouebec Eyaleti (Kanada) (Fransızca), Panama 

(İngilizce), Sri Lanka (İngilizce), Tayland (İngilizce), Venezuela (İspanyolca), Yeni Zelanda 

(İngilizce) ve Yunanistan (İngilizce) olarak ihtirazi kayıt koymuşlardır. 

Talepte bulunulan Devlet merkezî makamının gerek görmesi halinde, iade başvurusunda bulunan 

kimseden, kendi adına hareket etme veya adına hareket etmekle yetkilendirilen bir temsilci tayin 

etme yetkisi veren yazılı bir yetki belgesi istenebilecektir. Düzenlenen yetki belgesi iç hukukta 

avukata verilen vekâletname anlamındadır. Yetki belgesinin İngilizce ve Fransızca örnekleri 

Genelge Ek: 3’te yer almaktadır. Almanya nezdinde yapılacak taleplerde doldurulması gereken 

vekâletname farklı özellik arz ettiğinden Genelge Ek:3’te ayrıca düzenlenmiştir.  

2. Talep Edilen Makam Olarak 

Merkezi makamın görevleri başlıklı 5. maddede ise; 

"a) Sözleşme kapsamında çocuğun iadesi veya şahsi ilişki kurulma hakkının kullanılması 

konusunda bir başvurunun yapılmasını müteakip çocuğun bulunduğu yerin tespiti ile 

menfaatlerinin korunması için kolluk ve diğer yetkili makamları görevlendirmek de dâhil olmak 

üzere gerekli bütün tedbirler alır. 
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b) Çocuğun, kendisini kaçırmış olan kişinin rızası ile iadesi veya taraflar arasında sulh yoluyla bir 

çözüme ulaşılmasını teminen gerekli bütün tedbirlerin alınmasını sağlar. 

c) Çocuğun, kendisini kaçırmış olan kişinin rızası ile iadesi veya taraflar arasında sulh yoluyla bir 

çözümün bulunması mümkün değilse, çocuğun iade edilip edilemeyeceği veya şahsi ilişki hakkının 

kullanılması konusunda bir karar verilmek üzere yetkili mahkemeye dava açar" hükmünü 

taşımaktadır. 

Sözleşmenin 6. maddesine göre, Sözleşmede öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek üzere 

Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü “Merkezî Makam” olarak 

belirlenmiştir. Yargıtay bir kararında, Sözleşmenin 6. maddesi, her akit devletin sözleşmenin 

kendisine yüklediği mükellefiyetleri yerine getirmekle görevli bir merkezi makam tayin edeceğini 

öngörmüştür. Sözleşmede öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek üzere Adalet Bakanlığı Dış 

İlişkiler ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Merkezi makam olarak belirlenmiş ve bu husus Hollanda 

Dışişleri Bakanlığına onay belgelerinin iletilmesiyle birlikte beyan edilmiştir. Adalet Bakanlığı Dış 

İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, bu görevi yerel Cumhuriyet Savcıları eliyle yerine 

getirmektedir
31

. 

Çocuk kaçırılarak Türkiye’ye getirilmesi halinde çocuğun iadesi talep eden taraf bulunduğu 

ülkedeki yetkili makamlar aracılığı ile Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel 

Müdürlüğü müracaat etmeden Türkiye’ye gelip çocuğun bulunduğu yerdeki Cumhuriyet 

Başsavcılığına müracaat etse, Cumhuriyet Savcılığı bu talebi derhal merkezi makam olan Adalet 

Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü bildirmeli, alacağı yetki çerçevesinde 

hareket etmelidir. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne bilgi 

vermeden merkezi makamdan yetki almadan doğrudan davaname ile dava açamaz. 

Bölge Adliye Mahkemesi bir kararında, Mahkemenin dava şartı yokluğu ile davanın usulden 

reddine karar vermesinden sonra,  babanın yakınan sıfatıyla 20/12/2016 tarihinde, Afşin 

Cumhuriyet başsavcılığına müracaat ile küçüğün mutad meskenine iadesine talep ettiği,  babanın 

müracaatı üzerine, mahalli Cumhuriyet Başsavcılığının genelge uyarınca "Talep Edilen Makam" 

olarak durumu merkez makam olan Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel 

Müdürlüğüne bildirmeden, merkezi makamın dostane çözüm için süreç işletmesine olanak 

sağlamadan ve merkezi makamın dava açılması konusunda talebi olmadan, doğrudan davaname 

yoluyla çocuğun mutad meskene iadesine talep ettiği ve yargılamanın bu davaname üzerinden 

sürdürülerek karar verilmesi doğru değildir
32

. 

Sözleşme ile merkezi makam tayin edilmesinin asıl sebebi, çocuğun iade edilmesini isteyen kişinin 

çocuğun kaçırıldığı ülkeye giderek o ülkenin yetkili makamlarına müracaat ederek çocuğun 

iadesini talep etme zorunluluğundan kurtarmış olup, çocuğun iadesini bulunduğu ülkeden talep 

etme kolaylığı getirilmiştir.  

Çocuk Türkiye’de bulunuyorsa, yabancı devlet merkezi makamından alınan talebin Adalet 

Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından mahalli Cumhuriyet 

Başsavcılığına gönderilir. Cumhuriyet Başsavcılığı bu işle ilgili olarak bir Cumhuriyet Savcısı 

görevlendirir. 

a.Çocuğun bulunduğu yeri tespit etmek: 5717 sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca; Merkezi 

Makam görevlerini mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla yerine getirir. Bu çerçevede 

görevlendirilen Cumhuriyet Savcısının ilk yapacağı işlem, Sözleşme kapsamında çocuğun iadesi 

veya çocukla kişisel ilişki kurma hakkının kullanılması konusunda bir başvurunun yapılmasını 
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müteakip çocuğun bulunduğu yeri tespit etmektir. Bu tespit işleminde kolluk kuvvetlerinden 

yararlanır. 

b.Gerekli tedbirleri almak: Görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı, çocuğun menfaatlerinin korunması 

için kolluk ve diğer yetkili makamların görevlendirmesi de dâhil olmak üzere, gerekli bütün 

tedbirleri almaktır. Örneğin çocuğun başka bir yere veya ülkeye kaçırılması için gerekli önlemleri 

almaktır. Bu çerçevede çocuğun yurt dışına çıkarılmaması için yurt dışı çıkış yasağı koyabilir. 

c.Dostane çözüm bulmak: Görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı, kaçıran kişinin rızası ile çocuğun 

teslimi veya taraflar arasında dostane bir çözümün sağlanması için çocuğu kaçıran kişinin bizzat 

beyanı alınarak, özellikle dostane çözüm bulmaya çalışır problemin sulh yoluyla bir çözüme 

kavuşması için gerekli girişimlerde bulunmaktır. 

Sözleşme’nin 7(c) maddesi gereği; “taraf devletlerin merkezi makamları, doğrudan ve dolaylı 

olarak yetkili makamlar nezdinde girişimde bulunarak sorunun dostane bir şekilde çözümlenmesi 

için gerekli önlemleri almalı veya aldırmalıdır” hükmü yer almaktadır
33

. 

Çocuğu yanında bulunduran eş ile görüşerek çocuğu iade etmeye ikna eder. İade taleplerinde en 

etkili çözüm, anlaşmadır. Çocuğun iadesi kabul edilirse anlaşma sağlanır ve Adalet Bakanlığı Dış 

İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’ne bilgi verir
34

. 

d.Davaname ile dava açmak: Çocuğu yanında bulunduran eş çocuğun iadesini kabul etmezse yani 

dostane çözüm yolu bulunamazsa dava açılması yoluna gidilecektir. Çocuğun iadesi hakkındaki 

davalar, Merkezî Makam adına mahallî Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılır.  

Görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı, çocuğun, kendisini kaçırmış olan kişinin rızası ile iadesi veya 

taraflar arasında sulh yoluyla bir çözümün bulunması mümkün değilse, çocuğun iade edilip 

edilmeyeceği veya kişisel ilişkinin kurulması konusunda bir karar verilmek üzere yetkili 

mahkemede dava açmaktır. 

Davanameye yabancı merkezî makam veya başvuruda bulunan veyahut çocuğu yanında 

bulunduran kişi tarafından ibraz edilen belgeler eklenir. Bu Kanunun uygulanmasında merkezî 

makam tarafından gönderilen belgelerin tasdiki aranmaz. 

Çocuğun rıza ile tesliminin kabul edilmesi halinde keyfiyetin, çocuğun teslim alınmasını temin 

etmek için talepte bulunan Devlet merkezi makamını haberdar etmek üzere derhal Adalet Bakanlığı 

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekmektedir.  

Kaçıran kişinin rızası ile çocuğun tesliminin veya taraflar arasında dostane çözüme ulaşılmasının 

mümkün olmadığı anlaşılırsa, buna ilişkin ifade tutanağı ivedi olarak Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler 

ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’ne iletilmeli, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği 

Genel Müdürlüğü’ne, çocuğun iade edilip edilmeyeceğine ilişkin bir karar verilmek üzere talep 

(davaname) ve ekli belgeler, 5717 sayılı Kanunun 6. maddesi uyarınca yetkili ve görevli 

mahkemeye tevdi edilmelidir.  

Görevli mahkeme çocuğun bulunduğu yerdeki aile mahkemesidir. Yargıtay bir kararında, 

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşme uyarınca çocuk iadesine 

ilişkin davalarda görevli mahkeme aile mahkemesidir
35

. Yetkili mahkeme ise, çocuğun iadesi veya 
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kişisel ilişki kurulması amacı ile başvurunun yapıldığı sırada çocuğun halen bulunduğu yer 

mahkemesidir.  

C. YARGILAMA USULÜ 

1. Görevli ve yetkili mahkeme 

5717 sayılı Kanunun 6/2. maddesi uyarınca, çocuğun iadesi veya kişisel ilişki kurulması 

hakkındaki davalarda görevli mahkeme aile mahkemesidir
36

. Yetkili mahkeme ise, başvuru 

yapıldığı sırada çocuğun halen oturduğu veya aynı Kanun’un 10. maddesine göre geçici koruma 

tedbiri çerçevesinde koruma altına alındığı yer mahkemesidir. 

2. Taraflar 

Davacı iade talebinde bulunan taraf, temsilcisi “Merkezi Makam” Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve 

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü adına çocuğun bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığı, 

davalı ise çocuğu kaçıran veya alıkoyan eştir.  

3. Davanın Açılması 

Dava, cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan davaname ile açılır. Davanamenin bir sureti 

Cumhuriyet Savcısında kalır. Bir sureti Merkezi Makama gönderilir. İki nüshası aile mahkemesine 

sunulur. Davanameye gerekli belgeler eklenir. Eklenecek olan belgeler, yabancı ülke merkezi 

makamı tarafından gönderilen ve iade talebinde bulunan kişi tarafından sunulan belgelerin birer 

sureti eklenir. Davanamenin bir sureti dosyaya konulur. Bir sureti davalıya tebliğe çıkarılır. 

Davaya bakan aile mahkemesi, 5717 sayılı Kanunun 9. maddesine göre, çocuğun iadesine dair 

davaname, tensip tutanağı, duruşma günü ile birlikte taraflara tebliğ eder. Yargıtay bir kararında, 

Çocuğun iadesine dair davanamenin, duruşma günü ile birlikte taraflara tebliğ edilmesi zorunlu 

olduğunu belirtmiştir
37

.  

Dava Cumhuriyet Savcısının katılımı ile görülür. Yargıtay bir kararında, Sözleşme ile merkezi 

makamlara yüklenen yükümlülükler (Sözleşme m. 7) ve sözleşmenin uygulanmasını sağlamaya 

yönelik usul ve esasları düzenleyen 04.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5717 sayılı Uluslararası 

Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun hükümleri gözetildiğinde (m. 7/2, 9/1, 

17/2) davanın merkezi makam adına mahalli Cumhuriyet Savcısının katılımı ve huzuru ile 

görülmesi zorunludur
38

.  

Taraflar duruşmaya davet edilmeden, deliller toplanmadan gösterilen tanıklar dinlenmeden karar 

verilemez. Yargıtay bir kararında, Mahkemece, babanın psikolojik rahatsızlığı bulunduğu, bu 

nedenle iade isteğinin reddini gerektirecek vahim bir tehlikenin varlığı veya geri dönmesinin 

çocuğu fiziksel ve psikolojik bir tehlikeye maruz bırakacağı ya da başka bir şekilde müsamaha 

edilemeyecek bir duruma düşüreceğine dair ciddi bir riskin (Söz. m. 13/b) varlığından söz edilerek 

talep reddedilmiş ise de; babanın psikolojik rahatsızlığı olup olmadığı, varsa bu rahatsızlığın 

çocukları fiziksel ve psikolojik bir tehlikeye maruz bırakıp bırakmayacağı araştırılmadan ve davalı 

annenin tanıkları dinlenmeden karar verilemeyeceğine karar vermiştir
39

. 

Davaname, tensip tutanağı ile birlikte karşı tarafa tebliğ olunur. Bu kanunun uygulanmasına doğan 

tüm dava ve işler basit yargılama usulüne göre öncelikle ve acele olarak görülerek sonuçlandırılır. 

Davalı iki haftalık süre içerisinde cevap verir ve delillerini dosyaya sunar. 5717 sayılı Kanunun 
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16/1. maddesinde bu davaların adli tatilde görülecek davalardan olduğu hükme bağlanmıştır. 

Yargıtay bir kararında, Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair 1980 tarihli 

Lahey Sözleşmesi hükümlerine göre, haksız olarak yerleri değiştirilen çocukların mutad 

meskeninin bulunduğu ülkeye iadesine ilişkin davalar, bu sözleşmenin uygulanmasını sağlamaya 

yönelik usul ve esasları düzenleyen 5717 sayılı kanun uyarınca basit yargılama usulüne tabi ve 

acele işlerden olup (m. 9/2), adli tatilde de görülür ve bu kanunun uygulanmasından doğan dava ve 

işlerde adli tatil sebebiyle sürelerin uzamasına ilişkin hükümler uygulanmaz (m. 16)
40

.  

Uluslararası çocuk kaçırma ile ilgili davaların istinaf ve temyiz incelemesi dosya üzerinden yapılır. 

Duruşma yapılması ile ilgili kanunlarımızda yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Yargıtay bir 

kararında, uluslararası çocuk kaçırma iade kararına ilişkin verilen kararların Yargıtay'da duruşmalı 

inceleneceğine ilişkin hüküm bulunmadığı gibi 5717 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan 

davaların "öncelikle ve acele görülmesi" gerekmesine ve kanunda ivedi olduğu bildirilen dava ve 

işlere ait Yargıtay incelemesinin öncelikle yapılması zorunlu olduğundan duruşma isteğinin reddine 

karar verilip, evrak üzerinde inceleme yapılmıştır
41

. 

4. Mahkeme Tarafından Geçici Koruma Tedbirlerinin Alınması 

İade davası sonuçlanıncaya kadar kaçırılan çocuğun kaçıran anne veya babası yanında kalması 

tercih edilir. Kaçırılan çocuğun kaçıran anne veya baba yanında kalması çocuk güvenliğini 

tehlikeye düşürecek bir durum sözkonusu ise, talep üzerine veya re’sen geçici tedbirlere karar 

verilebilir. 

Bu tedbirler, akrabalarından birine veya güvenilir bir aile yanına veyahut çocuğun bakım ve 

gözetimini yerine getirebilecek resmi veya özel bir kuruma veyahut da duruma göre çocuklara 

mahsus kurumlara, hastaneye, tedavi evine ve çocuğun ihtiyacı dikkate alınarak karar verebilir. 

Geçici tedbirlere karar verilirken, çocuğun yararı dikkate alınır. Çocuk idrak çağında ise dinlenir. 

Çocuğun isteği dikkate alınır. Gerektiğinde uzman görüşü alınarak karar verilir. 

Yargıtay bir kararında, Ortak çocuğun mahkemede verdiği beyanında annesi ile Türkiye'de kalmak 

istediğini, annesinin Almanya'ya gitmesi halinde oraya da gidebileceğini, Türkiye'ye geldiğinden 

beri babası ile sürekli görüştüğünü, babasının Türkiye'ye geldiği gibi kendisinin de Almanya'ya 

giderek babası ile görüştüğünü beyan ettiği görülmüştür. 5717 sayılı Uluslararası Çocuk 

Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanunun 3. maddesi gözönüne alındığında iade 

başvurusundan önce yabancı mahkeme tarafından çocuğun tarafların ortak velayetine bırakıldığı ve 

yerleşim yeri belirleme yetkisinin tek başına anneye verildiğine ve ayrıca annenin baba ile çocuğun 

kişisel ilişkisine engel olduğuna dair bir iddia ve delil bulunmadığına göre; çocuğun kaçırılması ve 

haksız olarak alıkonulmasından söz edilemez
42

. 

Yargıtay başka bir kararında, 14 yaşında olan çocuk duruşmada dinlenmiş ve geri dönmek 

istemediğin belirtmiştir. Geri dönmeyi istememesinin, çocuğun yüksek çıkarına aykırı olduğuna 

ilişkin bir delil ve olgu da bulunmamaktadır. Sözleşmenin 13. maddenin (b) bendinin ikinci 

paragrafında; adli veya idari makam, çocuğun geri istemediğini ve görüşünün göz önünde 

bulundurulmasının uygun olacağı bir yaşa ve olgunluğa erişmiş bulunduğunu gözlerse, geri 

dönmeyi emretmeyi reddedebileceğini belirtmektedir. O halde bu çocuğun görüşüne değer 

verilerek, iade isteğinin reddi gerekir
43

. 
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5717 sayılı Kanunun 10. maddesine göre, mahkeme talep üzerine veya re’sen çocuğun yüksek 

yaranının tehlikeye düşmesini önlemek için dava sonuna kadar geçici tedbirlere, gerektiğinde 

çocuğun görüşünü ve uzmanlardan rapor almak suretiyle karar verebilir. Kısaca davaya bakan 

mahkeme 5717 sayılı Kanunun 10. maddesinde gösterilen geçici koruma tedbirlerine her zaman 

karar verebilir.  

Yargıtay bir kararında, Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Vechelerine Dair Lahey Sözleşmesi 

01.08.2000 tarihinde Türkiye tarafından kabul edilmiştir. Amacı; çocukları uluslararası alanda, 

kanuna aykırı bir yer değiştirmenin zararlı etkilerinden korumak ve çocuğu mutat ikametgâhı 

(yerleşim yeri) devletine derhal dönüşünü temin etmektir (Söz. m. 1). Verilecek kararın sonuç 

olarak tedbir niteliğini taşıması sebebiyle de akit devletlerinin en seri usulü uygulayıp bütün 

önlemleri de almakla yükümlü kılınmıştır (Söz. m. 2)
44

. 

5. Mahkeme Tarafından Aranacak Şartlar 

a. İade Talebinde bulunan Taraf Velayet Hakkına Sahip Olmalıdır 

İade talebinde bulunan taraf öncelikle velayet hakkına sahip olmalıdır. İade davasına bakan aile 

mahkemesi hâkimi, öncelikle iade talebinde bulunan eşin velayet hakkına sahip olup olmadığını 

araştırır. Velayet kararı mahkeme veya idari makam tarafından verilmiş olabilir. Velayet kararının 

mutad mesken ülkesinden alınmış olması gerekmez.  

Yargıtay bir kararında, çocuğun velayetinin 27.09.2006 tarihinde Almanya’da annesine verildiği, 

velayetin annede olduğu, annenin velayet hakkı ihlal edilerek, çocuğun babası tarafından haksız 

olarak Türkiye’ye getirildiği ve haksız olarak alıkonulduğu, toplanan delillerle gerçekleşmiştir. 

İade isteğinin reddini gerektiren bir husus bulunmamaktadır. O halde iade isteğinin kabulüne karar 

verilmesi gerekir
45

. 

b. Çocuk 16 yaşından Gün Almamış Olmalıdır 

Sözleşme yaş olarak kaç yaşına kadar olan çocuğu korumaktadır. Çocuğun onaltı yaşından gün 

almamış olması gerektiği belirtilmiştir
46

. Doktrinde tartışılan konu çocuğun 16 yaşında olması 

hususu ne zaman göz önüne alınacaktır? Çocuk 16 yaşından gün almadan başvurulmuş iade 

prosedürü sürerken çocuk 16 yaşından gün almış ise, bu durumda iade prosedürü işletilecek midir? 

Doktrinde bir görüşe göre müracaat tarihinde çocuk 16 yaşından gün almamış ise iade süreci 

içerisinde 16 yaşından gün almış olsa da iade prosedürü işlemeye devam eder
47

. Doktrindeki diğer 

bir görüşe göre, iade prosedürü devam ederken çocuk 16 yaşından gün alır ise artık iade prosedürü 

devam etmez
48

. 

Yargıtay bir kararında, Sözleşmenin 16 yaşın altında bulunan çocuklar için uygulanacağını, 

çocuğun altı yaşına ulaşması ile sona ereceğini, Sözleşme gereğince mutad meskeninin bulunduğu 

istenilen çocuğun dava tarihinde onaltı yaşının içinde olduğunu, bu nedenle çocuğun Sözleşmenin 
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uygulama alanının içinden çıktığı belirtilmiştir
49

. Yargıtay başka bir kararında ise, 1980 tarihli 

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesinin uygulanması, 

çocuk on altı yaşına geldiğinde sona erer (Sözleşme m. 4). Sözleşme gereğince mutad meskenin 

bulunduğu ülkeye iadesi istenen çocuk Musa Koray 24.10.2003 doğumlu olup, karar tarihinde 

onaltı yaşını bitirdiğinden, sözleşmenin uygulama alanından çıkmıştır. O halde mahkemece karar 

verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi gerekir
50

.  

c. İade Talebi Bir yıl İçinde yapılmalıdır 

Çocuğun kaçırıldığı veya alıkonulduğu tarihten itibaren 1 yıllık süre dolmadan yapılan 

müracaatlarda, çocuğun kaçırıldığı veya alıkonulduğu ülkedeki ortama alışması iade edilmesine 

engel değildir. Yargıtay bir kararında, Küçüğün baba yanında bulunduğu ortama alışması ise 

sözleşmede iadeden kaçınma sebebi olarak kabul edilmemiştir. Verilecek bu karar sonuç itibarıyla 

alıkoymadan önceki duruma dönülmesini sağlayan geçici bir tedbir özelliğini taşımaktadır Bu 

karar, ilgili mahkemece velayetin ayrıca düzenlemesine de engel teşkil etmemektedir. Açıklanan 

nedenlerle, mahkemece iade kararı verilmesi gerekir
51

.  

İadenin kaçırıldığı tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılıp yapılmadığına bakar. Bir yıl içinde yapılan 

müracaatlarda çocuğun kaçırıldığı ülkeye alıştığından bahsedilemez
52

. Yargıtay bir kararında, 

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davalı annenin, 17.07.2012 tarihinde, mutat meskenleri 

olan Belçika'dan müşterek çocuk 23.08.2009 doğumlu Enes'i de alıp tatil amacıyla Türkiye'ye 

getirdiği, geri dönmesi gereken tarih olan 09.08.2012 tarihinde yeniden Belçika'ya dönmediği, 

çocuğu, babanın kanundan doğan koruma hakkını ihlal etmek suretiyle haksız olarak alıkoyduğu, 

davacı baba tarafından sözleşme hükümleri uyarınca çocuğun mutat meskene iadesinin temini için 

bir yıllık süre geçmeden 28.09.2012 tarihinde Belçika merkezi makamına başvuruda bulunulduğu 

anlaşılmaktadır. İade isteğinin reddini gerektirecek vahim bir tehlikenin varlığı veya geri 

dönmesinin çocuğun fiziksel ve psikolojik bir tehlikeye maruz bırakacağı ya da başka bir şekilde 

müsamaha edilemeyecek bir duruma düşüreceğine dair ciddi bir riskin (Söz. md. 13/b) ve 

sözleşmede kabul edilen diğer iadeden kaçınma sebeplerinin varlığı kanıtlanamamıştır. Küçüğün 

anne yanında bulunduğu ortama alışması ise sözleşmede iadeden kaçınma sebebi olarak kabul 

edilmemiştir. Verilecek bu karar sonuç itibarıyla alıkoymadan önceki duruma dönülmesini 

sağlayan geçici bir tedbir özelliğini taşımaktadır Bu karar, ilgili mahkemece velayetin ayrıca 

düzenlemesine de engel teşkil etmemektedir
53

.  

Kaçırıldığı tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılan müracaatlarda çocuğun ortama alışması iadeye 

engel değildir. Yargıtay bir kararında, Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair 

1980 tarihli Lahey Sözleşmesi, koruma hakkı ihlal edilerek çocuğun mutat meskeninin bulunduğu 

ülkeden, diğer bir ülkeye götürülmesi veya alıkonulmasının zararlı etkilerinden uluslararası alanda 

korunması amacına (Söz. md. 1) yönelik olup, çocuğun derhal mutad meskeninin bulunduğu 

ülkeye iade edilmesini sağlamaya yönelik hükümler ihtiva etmektedir. Sözleşmeye göre, çocuğun 

mutad meskeninin bulunduğu ülkeye iade edilmesi için, önceden mutad meskeninin bulunduğu 

ülke makamlarından alınmış velayete veya kişisel ilişki kurma hakkına dair bir kararın varlığı 
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gerekmediği gibi böyle bir kararın mevcut olması durumunda, bunun çocuğun haksız olarak 

götürüldüğü veya alıkonulduğu devlette tanınması veya tenfiz edilmesi zorunluluğu da 

bulunmamaktadır (Söz. md. 15). Kanuna aykırı yeri değiştirilmiş veya alıkonulan çocuğun yerinin 

değiştirilmesi veya alıkonulması tarihinden itibaren bir yıldan az zaman içerisinde iadesinin 

istenilmesi halinde çocuğun derhal geciktirilmeden iadesi gerekmektedir (Söz. md. 12/1)
 54

. 

Çocuk kaçırıldıktan sonra bir yıldan fazla zaman geçmiş ise çocuk iade edilecek midir?  Çocuk 

kaçırıldıktan sonra bir yıldan fazla zaman geçmemiş ise çocuğun iadesine karar verilir. Çocuk 

kaçırıldıktan sonra bir yıldan fazla süre geçmiş ise talep reddedilmemeli, uzman aracılığı ile 

çocuğun kaçırıldığı veya alıkonulduğu ülkeye alışıp alışmadığı tespit edilmeli ve karar buna göre 

verilmelidir
55

.  

Bölge Adliye mahkemesi bir kararında, iade başvurusu çocuğun kaçırılmasından ya da 

alıkonulmasından itibaren bir yıl içinde yetkili makamlara ulaşmış ise, yukarıdaki (2) nolu bentten 

(5) nolu bende kadar olan iadeden kaçınma nedenlerinden (Sözleşme m. 13 ve 20) birisi 

bulunmadığı takdirde, taraf Devlet yetkili makamlarının, Sözleşme uyarınca kural olarak çocuğun 

iadesi yönünde karar vermesi gerekir (m. 12/f. 1). Öte yandan, iade başvurusu çocuğun kaçırılması 

ya da alıkonulmasından itibaren bir yıl geçtikten sonra yetkili makamlara ulaşmış ise mahkemenin, 

13 ve 20. maddelerde yazılı iadeden kaçınma nedenleri yanında, çocuğun yeni çevresi ile uyum 

sağlamış olup olmadığı olgusunu da araştırması gerekir. Eş söyleyişle, bu durumda iade 

başvurusunu inceleyen mahkemenin takdir hakkı genişlemektedir (m. 12/f. 2)
56

.  

d. Çocuk Hukuka Aykırı Olarak Kaçırılmış veya Alıkonulmuş Olmalıdır 

Sözleşmenin hedefi, çocuğun hukuka aykırı olarak diğer bir ülkeye götürülmesinde veya diğer bir 

ülkede alıkonulması durumunda gecikmeksizin önceki durumun tesis edilmesidir
57

. Sözleşme 

mutad meskeni Sözleşmeye taraf olan ülkeden, sözleşmeye taraf olan başka bir ülkeye kaçırılmış 

veya sözleşmeye taraf olan başka bir ülkede alıkonulmuş olması halinde uygulanır. 

Çocuğun iade edileceği mutad meskenin tespiti önemlidir. Çocuğun kaçırılmadan veya 

alıkonulmadan önce yaşadığı mutad meskenin tespiti önemlidir. Çocuğun kaçırılmadan veya 

alıkonulmadan önce yaşadığı ülkenin tespiti gerekir
58

. 

5. Mahkeme Tarafından Yapılacak İşlemler 

Davacı adına Cumhuriyet Savcısı, davalı olarak çocuğu kaçıran veya alıkonulan tarafa usulüne 

uygun olarak yapılan tebligattan sonra tarafların katılımı ile huzurunda duruşmaya başlanır. 

Aile mahkemesi hâkimi, bu Kanunun uygulanmasından doğan dava ve işlerde esasa girmeden 

önce, ön inceleme duruşmasında çocuğun iadesini sulh yolu ile çözüme kavuşturmak için tarafları 

sulh olmaya davet eder. 

Çocuğu kaçıran veya alıkoyan taraf sulh olmayı yani çocuğu iade etmeyi kabul ederse, tarafların 

beyanları tutanağa geçirilir ve taraflarca imzalanır. Sulh sağlanamadığı takdirde yargılamaya 

devam olunarak esas hakkında karar verilir.  
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İade davası devam ederken açılacak boşanma veya velayet davası bağımsız olarak görülür. 

Çocuğun iadesi davası öncelikli olarak görülür ve karara bağlanır. Çocuğun iadesi davası ile 

birlikte görülen tüm davalar tefrik edilir. Örneğin iade davası ile birlikte velayet davası birlikte 

görülüyorsa davalar ayrılır. Yargıtay bir kararında, İade davası ile velayet davası birleştirilmiş ise 

birleştirilen davalar tefrik edilerek öncelikle iade davası görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir 

(5717 sayılı Yasa md. 15-16). Boşanma ve fer'ilerine ilişkin dava ile iade davasının yargılama usul 

ve esasları farklı olduğundan bu yön dikkate alınmadan davaların birleştirilmesine karar verilmesi 

doğru görülmemiştir
59

.  

Kaçırılan veya alıkonulan çocuk ile ilgili iade davası tüm davalara göre öncelikli olarak görülür ve 

sonuçlandırılır. İade davası hiçbir zaman diğer davalar için bekletici mesele yapılarak bekletilemez. 

Kaçıran eşin velayet davası açması iadeye engel teşkil etmez. İade davası için bekletici mesele 

yapılamaz. Yargıtay bir kararında, davalının (babanın) velayetin yeniden düzenlenmesi konusunda 

dava açmış olması sözleşmenin uygulanmasını engellemez. Mahkemece delillerin sözleşme 

çerçevesinde değerlendirilip sonucu uyarınca karar verilmesi gerekir
60

.  

Velayetin tedbir mahiyetinde kaçıran kişiye verilmiş olması çocuğun iadesine engel değildir. 

Yargıtay bir kararında, Davalı tarafından Türkiye'de açılan boşanma davasında çocuğun velayetinin 

geçici olarak davalıya bırakılmış olmasının, anılan sözleşme hükümleri bakımından bir önemi 

bulunmamaktadır. İade isteğinin reddini gerektiren sebepler mevcut değildir. İsteğin kabulü yerine 

yasal olmayan gerekçe ile iade talebinin reddedilmesi doğru bulunmamıştır
61

. Açılan boşanma 

davasının reddedilmesi Sözleşmenin uygulanmasına engel değildir. Yargıtay bir kararında, Davacı: 

24.08.2000 doğumlu Meryemana'nın Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Vechelerine İlişkin 

Sözleşme uyarınca mutad ikametgâhının bulunduğu ülkeye iadesini istemiştir. Babanın davalı 

hakkında açmış olduğu boşanma davasının ret edilmesi sözleşmenin uygulanmasını engellemez
62

. 

Sözleşmenin 11. maddesinde de iade hakkındaki kararın başvurunun ulaşmasından itibaren altı 

hafta içinde verilmesi gerekir. Sözleşmeye göre iade davasının kısa sürede sonuçlanması 

amaçlanmıştır. İade davasının uzaması, hem çocuğun yeni ortama alışmasına, hem de çocuğu 

kaçıran veya alıkoyan kişinin amacına hizmet edecektir.  Belirtilen süre kesin bir süre niteliğinde 

olmayıp, bir temennidir. Hâkime bu konuyu öncelikle ve ivedilikle ele alıp sonuçlandırması 

gerektiğine dair bir uyarı mesajıdır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bugün için bu süre 

içinde davayı sonuçlandırmak mümkün değildir. 

Sözleşmenin 12. maddesinin 1. fıkrası; iadeye ilişkin başvurunun çocuğun kaçırılmasından itibaren 

bir yıl içinde yapılması gerekir. Hangi tarihte kaçırıldığı ve iade isteminin ne zaman yapıldığına 

bakılmalıdır. Yargıtay bir kararında, Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Vechelerine Dair 

Lahey Sözleşmesi 15.02.2000 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Sözleşmenin amacı, 16 yaşından küçük çocukları (Söz. md. 3/son) kanuna aykırı olarak yer 

değiştirmenin zararlı etkilerinden korumak ve onları mutat yerleşim yeri devletine derhal dönüşünü 

temin etmektir. Sözleşmenin tarafını oluşturan devletler amaca uygun olarak bütün önlemleri almak 

ve en süratli usullere başvurmak zorundadırlar (md. 2 ve 11). Kanuna aykırı yeri değiştirilmiş veya 

alıkonulan çocuğun yerinin değiştirilmesi veya alıkonulması tarihinden itibaren bir yıldan az zaman 
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içerisinde iadesinin istenilmesi halinde çocuğun derhal geciktirilmeden iadesi gerekmektedir (Söz. 

md. 12/1)
63

. 

5717 sayılı Kanunun 12. maddesine göre, çocuğun iadesine dair bir karar verilmiş ise bu hükümde 

ayrıca velâyete ilişkin karar verilmez. Çocuğun kaçırıldığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde talepte 

bulunulmuş ise, çocuğun kaçırılması kaçırıldığı ortama alışması iadeye engel değildir. Yargıtay bir 

kararında, küçüğün anne yanında bulunduğu ortama alışması ise sözleşmede iadeden kaçınma 

sebebi olarak kabul edilmemiştir. Verilecek bu karar sonuç itibarıyla alıkoymadan önceki duruma 

dönülmesini sağlayan geçici bir tedbir özelliğini taşımaktadır. Bu karar, ilgili mahkemece velayetin 

ayrıca düzenlemesine de engel teşkil etmemektedir. Açıklanan nedenlerle, mahkemece iade kararı 

verilmesi gerekir
64

.  

Her nasılsa velayet konusunda bir karar verilmiş ise bu karar iadeye engel değildir. Yargıtay bir 

kararında, Sözleşmenin 12/1. maddesinde öngörülen süre içerisinde baba yetkili makama iade için 

başvurmuştur. Müşterek çocuk Emre 1999 doğumlu olup, yaşı çok küçük olmadığı gibi, esasen 

çocuğun küçük olması başlı başına isteğin reddine sebep de teşkil etmez (Yargıtay 2. HD., 

14.10.2004, 2004/10536, 2004/11797). Çocuk mutat yerleşim yerinden Türkiye’ye getirilmiş olup, 

geri dönmesinin çocuğu fiziki veya psikolojik bir tehlikeye maruz bırakacağı veya başka bir şekilde 

müsamaha edilmeyecek bir duruma düşüreceğine dair ciddi bir riskin varlığı da kanıtlanamamıştır 

(Sözleşme md. 13/b). Sözleşmedeki hükümleri tedbir niteliğinde olup, bu karar ilgili mahkemeden 

velayetin düzenlemesine de engel teşkil etmemektedir. İsteğin kabulü ile çocuğun mutat yerleşim 

yerine iadesine karar verilmesi gerekir
65

.  

5717 sayılı Kanunun 13. maddesine göre, çocuğun iadesi başvurusunun yapılmasından sonra 

verilmiş bir velâyet kararı, bu Kanun hükümleri çerçevesinde çocuğun iadesi talebinin reddine 

gerekçe oluşturmaz. Kısaca çocuk kaçırıldığı ülke mahkemesinden alınan velayet kararı çocuğun 

iade edilmesine engel değildir.  

Çocuk hakkında koruma davası açılması veya çocuk hakkında koruma kararı verilmiş olması 

çocuğun iadesine engel değildir. Çocuğu kaçıran kişi çocuğu memleketine getirip kendi ailesine 

teslim edip yeniden yabancı ülkeye dönmesi halinde çocuk iade edilecektir. Yargıtay bir kararında, 

Baba kaçırma hadisesinden sonra çocukları evlilik dışı ilişkiye girdiği kadının yanına bırakmış ve 

2005-Ekim ayında Almanya'ya dönmüştür. Çocukların babanın evlilik dışı ilişkide bulunduğu 

kadının yanında olduğunun anlaşılmasına göre, çocukların bulunduğu çevreye intibakından söz 

edilemez (Söz. m. 12/2) O halde davanın kabulü gerekir
66

.  

İadesi talep edilen çocuk kaçırılan veya alıkonulan eş tarafından çocuğun mutad meskenine 

götürülmüş ise açılan dava konusuz kalır. Yargıtay bir kararında, Bölge Adliye Mahkemesinin 

karar tarihinden sonra Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Çocuk Hukuku Bürosundan gönderilen 24.10.2017 tarihli yazı ile iadesi istenilen çocukların 

İngiltere'ye döndüğü ve Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey 

Sözleşmesi çerçevesinde yapılacak herhangi bir işlem kalmadığı bildirilmiştir. Bu itibarla davanın 

konusunun kalmadığı anlaşılmakla konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer 
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olmadığına ve dava tarihi itibariyle dava açılmasında haklılık durumuna göre yargılama gideri 

konusunda bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir
67

. 

İade talebinde hâkim talepten fazlasına karar veremez. Yargıtay bir kararında, Dava, Uluslararası 

Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi hükümlerine göre, çocuğun mutad 

meskeninin bulunduğu ülkeye iadesi isteğine ilişkin olup, sözleşmeye göre belirlenen "merkezi 

makam" adına mahalli Cumhuriyet Savcısı tarafından davaname ile açılmıştır. Mahkemece iade 

isteğinin reddine, velayetin anneye verilmesine, baba ile kişisel ilişki kurulmasına karar verilmiştir. 

Hâkim istekten fazlasına veya başka bir şeye karar veremez (HMK m. 26). Talep olmadan 

mahkemece velayetin düzenlenmesine de karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir
68

. 

6. İade Talebinin Reddedilmesi 

İade talebinin hangi hallerde reddedilebileceği sözleşmede belirtilmiştir. Yargıtay Hukuk Genel 

Kurulu bir kararında, Somut olay açısından Sözleşme’nin diğer hükümlerine bakıldığında, asıl 

olanın çocuğun mutad meskene iadesi olduğu (m.12/1), iadeden kaçınma nedenleri ise 

Sözleşme’nin 12/2 ve 13. maddelerinde açıklandığı görülmektedir. 

 Buna göre, taraf bir devlet ancak aşağıdaki hallerde iadeden kaçınabilir:  

i. Taraf devletin, adlî veya idarî makamına müracaat anında çocuğun yerinin değiştirilmesi ya da 

alıkonulmasından itibaren bir yıldan daha fazla bir sure geçmiş ise çocuğun yeni çevresine intibak 

ettiğinin belirlenmesi halinde iadeden imtina edilebilir(Sözleşme m. 12/2). 

ii. Çocuğun şahsının bakımını üstlenmiş bulunan kişi, kurum veya örgütün, yer değiştirme veya 

alıkoyma döneminde koruma hakkını etkili şekilde yerine getirmediğini veya yer değiştirmeye 

veya alıkoymaya muvafakat etmiş olduğunu veya daha sonra kabul etmiş olduğunu tesbit ederse 

iadeden kaçınabilir (Sözleşme m.13/1-a). 

iii. Talepte bulunulan Devlet, geri dönmesinin çocuğu fiziki veya psikolojik bir tehlikeye maruz 

bırakacağı veya başka bir şekilde, müsamaha edilemeyecek bir duruma düşüreceği yolunda ciddi 

bir risk olduğunu tesbit ederse, çocuğun geri dönmesini emretmek zorunda değildir (Sözleşme m. 

13/1-b). 

iv. Adlî veya idarî makam keza çocuğun, geri dönmek istemediğini ve görüşünün gözönünde 

bulundurulmasının uygun olacağı bir yaşa ve olgunluğa erişmiş bulunduğunu gözlerse, geri 

dönmesini emretmeyi reddedebilir.  

v. Çocuğun, 12. madde hükümleri uyarınca geri dönmesi halinde, talepte bulunulan Devletin insan 

hakları rejimi nedeniyle, temel insan hakları bakımından korumasız kalacak ise çocuğun iadesi 

talebi ret edilebilir (Sözleşme m. 20).   

İfade etmek gerekir ki, iade başvurusu çocuğun kaçırılmasından ya da alıkonulmasından itibaren 

bir yıl içinde yetkili makamlara ulaşmış ise, yukarıdaki (ii) nolu bentten (v) nolu bende kadar olan 

iadeden kaçınma nedenlerinden(Sözleşme m. 13 ve 20) birisi bulunmadığı takdirde, Taraf Devlet 

yetkili makamlarının, Sözleşme uyarınca kural olarak çocuğun iadesi yönünde karar vermesi 

gerekir (m. 12/f.1). Öte yandan, iade başvurusu çocuğun kaçırılması ya da alıkonulmasından 

itibaren bir yıl geçtikten sonra yetkili makamlara ulaşmış ise mahkemenin, 13 ve 20'nci maddelerde 

yazılı iadeden kaçınma nedenleri yanında, çocuğun yeni çevresi ile uyum sağlamış olup olmadığı 

olgusunu da araştırması gerekir
69

.   
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  Yargıtay 2. HD., Esas No: 2018/615, Karar No: 2018/3801, Tarih: 22.03.2018. Adalet Bakanlığı 
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  Yargıtay 2. HD., Esas No: 2016/25097, Karar No: 2017/283, Tarih: 12.01.2017. Adalet Bakanlığı 
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  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Esas No: 2013/2-2354, Karar No: 2014/523, Tarih: 16.04.2014. 

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı UYAP sisteminden temin edilmiştir. 
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İade talebinde bulunan talebinden feragat ederse mahkeme iade talebinin reddine karar verir. 

Yargıtay bir kararında, Müdahil vekili, temyiz aşamasında sunduğu 20.01.2016 tarihli dilekçesi ile, 

müvekkili ve davalının Amerika Birleşik Devletlerinde boşandıklarını, müşterek çocuğun 

velayetinin babaya verildiğini, yabancı mahkeme ilamının Karşıyaka 3. Aile Mahkemesinin 

2015/306 esas, 2015/478 karar sayılı ilamı ile tanınmasına ve tenfizine karar verildiğini, kararın 

Dairemizce onanarak kesinleştiğini, davanın konusuz kaldığını, bu nedenle iadeye ilişkin 

taleplerinden feragat ettiklerini bildirmiştir. Bu nedenle Karşıyaka 3. Aile Mahkemesinin 2015/306 

Esas, 2015/478 Karar sayılı dosyası getirtilip, kesinleşip kesinleşmediği denetlendikten sonra, 

müdahilin feragati de gözetilerek bir karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek 

gerekmiştir
70

. 

İade davasına bakan aile mahkemesi hâkimi, iade edilen çocuk için fiziki veya psikolojik veyahut 

da katlanılamayacak bir risk oluşturuyorsa bu husus kanıtlanması halinde iade talebini reddedebilir. 

Yargıtay bir kararında, Geri dönmesinin, çocuğu fiziki veya psikolojik bir tehlikeye maruz 

bırakacağı veya başka bir şekilde müsamaha edilmeyecek bir duruma düşüreceği yolunda ciddi bir 

risk bulunduğuna ilişkin bir delil ve olgu ortaya konulmamıştır. İade isteğinin reddini gerektiren 

sebepler mevcut değildir. Açıklanan sebeple davanın kabulü yerine reddi doğru bulunmamıştır
71

.  

Yargıtay başka bir kararında, Sözleşmeye göre iadesi talep edilen çocuklar sırasıyla 01.04.2011 ve 

23.06.2013 doğumludurlar. Davalı annenin, eşinin izni ile çocuklarıyla birlikte 2014 yılı Kasım 

ayında Türkiye’ye geldiği, daha sonra Almanya'ya dönmediği ve çocuklarını da göndermediği, bu 

tarihten itibaren küçükleri, babanın mutat mesken hukukundan doğan velayet hakkının ihlali 

suretiyle Türkiye’de haksız olarak alıkoyduğu, babanın 1 yıllık süreç içerisinde iade başvurusunda 

bulunduğu yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Geri dönmelerinin çocukları 

fiziki veya psikolojik bir tehlikeye maruz bırakacağı veya başka bir şekilde müsamaha 

edilemeyecek bir duruma düşüreceği yolunda ciddi bir riskin olduğuna dair bir delil ve olgu 

bulunmamaktadır. Davalı da böyle bir riskin varlığını ispat etmiş değildir. Hükme esas alınan 

bilirkişi raporu geri dönmesinin değil, çocukların anneden ayrılacak olmasının ruhsal durumlarım 

bozabileceğini belirtmekte olup, varsayıma dayalıdır. Sözleşmenin (b) bendindeki iade isteğinin 

reddi sebepleri mevcut değildir
72

. 

Çocuğun yararı gerektiriyorsa iade kararı reddedilebilir. Bir mahkeme kararında, Çocukların yararı 

analık ve babalık duygularından önce ele alınmalıdır. Zehra 15/08/2008 doğumlu olup, yaşı itibari 

ile anne bakım ve şefkatine muhtaç olup nerede ise 1 yaşından beri Türkiye de yaşayıp Türk kültür 

örf ve geleneklerine göre büyümekte olup, annesinden ve büyüdüğü yaşadığı yerden ayrılması, 

fiziki ya da psikolojik tehlikeye maruz kalmasına sebep olacaktır.  01/12/2004 doğumlu İrfan’da 

Türkiye ye küçük yaşta gelmiş Türk gelenek ve göreneklerine göre büyümüş eğitim görmekte, 

Almanca bilmemekte mahkemedeki beyanında burada annesi ile mutlu olduğunu Avusturya’yı ve 

babasını hatırlamadığını gitmek istemediğini beyan etmektedir. İrfan’ın da alıştığı büyüdüğü ve 

bulunduğu yerden ayrılması fiziki ya da psikolojik tehlikeye maruz kalmasına sebep olacaktır
73

. 
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  Yargıtay 2. HD., Esas No: 2015/26248, Karar No: 2016/1409, Tarih: 01.02.2016. Adalet Bakanlığı 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı UYAP sisteminden temin edilmiştir. 
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  Yargıtay 2. HD., Esas No: 2016/18886, Karar No: 2017/2507, Tarih: 08.03.2017. Adalet Bakanlığı 
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  Yargıtay 2. HD., Esas No: 2016/10440, Karar No: 2016/11787, Tarih: 16.06.2016. Adalet Bakanlığı 
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  Bakırköy 6. Aile Mahkemesi Esas No: 2013/265, Karar No: 213/446, Tarih: 08.05.2013. Adalet 

Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı UYAP sisteminden temin edilmiştir. Uluslararası çocuk 

kaçırma iade kararı ile ilgili olarak Bakırköy 6. Aile Mahkemesi, Esas No: 2013/265, Karar No: 

213/446, Tarih: 08.05.2013 tarihinde verilen kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 2. 

Hukuk Dairesine gelmiş olup, Yargıtay 2. HD., Esas No: 2013/19212, Karar No: 2013/23041, Tarih: 

08.10.2013 tarihinde verilen karar üzerine dosya Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna gönderilmiş, 
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İade talebinde idrak gücüne sahip olan çocuk geri dönmek istemediğini açıkça belirtiyorsa iade 

talebi reddedilebilir. Yargıtay bir kararında, Çocukların her ikisi de, mahkemece dinlenmişler ve 

uzmana da görüşlerini ifade etmişlerdir. Beyanlarında "geri dönmek istemediklerini, Türkiye'de 

anneleriyle birlikte kalmak istediklerini" ifade etmişlerdir. Çocukların ifade ettikleri bu görüşlerinin 

onların üstün menfaatine aykırı düştüğü, çıkarlarına hizmet etmeyeceği yönünde dosyada ciddi 

delil ve olgular bulunmamaktadır. Öyleyse Sözleşmenin 13. maddesinin (2.) fıkrası uyarınca iade 

isteğinin reddine karar verilmesi gerekir. Mahkemenin bu hususu gözetmeden davanın kabulüne 

karar vermesi doğru bulunmamıştır
74

. 

Yargıtay bir kararında, Müşterek çocuk Rüzgâr, 03.08.2001 doğumludur. Anne tarafından 2005 

Temmuz ayında Türkiye’ye getirilmiş ve alıkonulmuştur. Davacı (baba) sözleşme hükümleri 

uyarınca mutat meskene iadesinin temini için bir yıllık süre geçmeden 08.09.2005’te merkezi 

makama başvurmuştur. Dosya içerisinde iadeden kaçınmayı gerektirecek vahim bir tehlikenin 

varlığı ispat edilmemiştir (Söz. md. 13 /b). Küçük Rüzgâr’ın beş yaşında anne bakım ve şefkatine 

muhtaç olması iadeden kaçırma sebebi kabul edilemez. Verilen bu karar sonuç itibarıyla tedbir 

özelliğini taşımaktadır. Bu karar ilgili mahkemeden velayetin düzenlemesine de engel teşkil 

etmemektedir. Mahkemece iade kararı verilmesi gerekir
75

.  

Hâkim talep ile bağlıdır. Talepten fazlasına karar veremez. Örneğin, davaname ile çocuğun iadesi 

talep edilmiş ise, iade edilip edilmeyeceğine karar verebilir. Talep dışına çıkılarak velayet ve 

kişisel ilişki konusunda karar veremez. Yargıtay bir kararında, Dava, Uluslararası Çocuk 

Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi hükümlerine göre, çocuğun mutad 

meskeninin bulunduğu ülkeye iadesi isteğine ilişkin olup, sözleşmeye göre belirlenen "merkezi 

makam" adına mahalli Cumhuriyet Savcısı tarafından davaname ile açılmıştır. Mahkemece iade 

isteğinin reddine, velayetin anneye verilmesine, baba ile kişisel ilişki kurulmasına karar verilmiştir. 

Hâkim istekten fazlasına veya başka bir şeye karar veremez (HMK m. 26). Talep olmadan 

mahkemece velayetin düzenlenmesine de karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir
76

.  

7. Kanun Yolu 

Kanun yolu, yapılan yargılama sonucunda aleyhine karar verilen tarafın verilen kararın yanlış 

olduğu iddiasıyla ve yasal süresi içerisinde başvurması üzerine verilen kararın üst derece yargı 

organı tarafından incelenmesini sağlayan hukuki yoldur
77

. 

Kanun yolları olağan kanun yolları ve olağanüstü kanun yolları olarak ikiye ayrılır. Normal 

(olağan) kanun yolları, istinaf ve temyiz, fevkalade (olağanüstü) kanun yolları ise yargılamanın 

iadesidir
78

. Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşme ve 6100 

sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda çocuk kaçırmalarına dair kararların kesin olduğuna dair bir 

hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle verilen ilk derece mahkeme kararlara karşı kanun yoluna 

başvurulabilir.  

                                                                                                                                               
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Esas No: 2013/2-2354, Karar No: 2014/523, Tarih: 16.04.2014 

tarihinde onama kararı vermiştir. 
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  Yargıtay 2. HD., Esas No: 2012/7336, Karar No: 2012/11796, Tarih: 03.05.2012. Adalet Bakanlığı 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı UYAP sisteminden temin edilmiştir. 
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   Yargıtay 2. HD., Esas No: 2006/18756, Karar No: 2006/16305, Tarih: 23.11.2016. Adalet 

Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı UYAP sisteminden temin edilmiştir. 
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  Yargıtay 2. HD., Esas No: 2016/25097, Karar No: 2017/283, Tarih: 21.01.2017. Adalet Bakanlığı 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı UYAP sisteminden temin edilmiştir.  
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  Görgün, L. Şanal/Börü, Levent/Toraman, Barış/Kodakoğlu, Mehmet: Medeni Usul Hukuku, 9. 

Baskı, Ankara 2020, s. 645. 
78

  Budak, Ali Cem/Karaaslan Varol: Medeni Usul Hukuku, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 4. 

baskı, Ankara 2020, s. 368 vd.; Coşkun, Mahmut: Hukuk Yargılamasında İstinaf ve Temyiz, 1. 

Baskı, Ankara 2020, s. 17 vd.; Kuru, Baki/Aydın, Burak: İstinaf sistemine Göre Yazılmış Medeni 

Usul Hukuku Ders Kitabı, 7251 Kanun Değişiklikleri İşlenmiş 4. Baskı, Ankara 2020, s. 484 vd. 
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Bölge adliye mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde göreve başlamış olduklarından, 20.07.2016 

tarihinden sonra verilmiş olan ilk derece mahkemelerinin kesin olmayan nihai kararlarına karşı 

istinaf yoluna başvurulabilir. 20.07.2016 tarihinden önce verilmiş olan çocuk kaçırmalarına dair 

kararlara karşı temyize başvurulur. Bu kararların bozulması halinde bozma kararından sonra verilen 

karara karşı da temyize başvurulur. Kısacası Yargıtay görmüş dosyaların kanun yolu olarak 

incelenmesi yine Yargıtay tarafından yapılır
79

. 

İlk derece mahkemelerinin esasa veya usule ilişkin nihai kararlarına karşı istinaf kanun yoluna 

başvurulabilir
80

. Bu süre, ilamın usulen taraflardan her birine tebliğiyle işlemeye başlar. Aile 

mahkemesi tarafından verilen kararlara karşı yasal süresi içerisinde kanun yoluna müracaat 

edilmesi halinde yapılacak inceleme öncelikli olarak yapılır. Aile mahkemesi kararlarına karşı 

kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna müracaat 

edilebilir. İstinaf incelemesi ivedi olarak yapılır.  

Bölge adliye mahkemesi temyize tabi olan kararlarına karşı temyiz kanun yoluna başvurulur. 6100 

sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 362. maddesinde temyiz edilemeyen kararlar sınırlı 

olarak sayılmıştır. Kaçırılan çocukların iadesine ilişkin mahkeme kararları burada 

belirtilmediğinden temyize tabidir. Bölge adliye mahkemesinin iade kararının kabul veya reddine 

ilişkin kararlarına karşı kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde temyiz kanun yoluna 

başvurulabilir. 

Yargıtay bir kararında, Hüküm davacı James Mıchael S. tarafından duruşmalı olarak temyiz 

edilmiş ise de; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa 31.03.2011 tarihli 6217 sayılı Kanunun 

30. maddesiyle ilave edilen geçici 3. madde hükmü uyarınca, uygulanması gereken 1086 sayılı 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 438. maddesinde; Uluslararası Çocuk Kaçırma iade 

kararına ilişkin verilen kararların Yargıtay'da duruşmalı inceleneceğine ilişkin hüküm bulunmadığı 

gibi 5717 sayılı Kanunun m. 9/2. hükmüne göre bu kanunun uygulanmasından doğan davaların 

"öncelikli ve acele görülmesi" gerekmesine ve Kanunda ivedi olduğu bildirilen dava ve işlere ait 

Yargıtay incelemesinin "öncelikli" yapılmasının zorunlu olduğundan (HUMK m. 438/6) duruşma 

isteğinin reddine, evrak üzerinde inceleme yapılmasına karar verildi
81

.  

 

D. KARARIN YERİNE GETİRİLMESİ 

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun
82

 25. maddesinde çocuk teslimi, 25/a maddesinde çocukla 

kişisel ilişki kurulmasına dair ilamın icrası, 25/b maddesinde çocuk teslimine ve çocukla kişisel 

ilişki kurulmasına dair ilamların icrasında uzman bulundurulması konusunu düzenlemiştir. 

Alacaklı taraf çocuk teslimi ile ilgili kesinleşmiş mahkeme kararını icra dairesine vererek takip 

talebinde (Örnek No: 1) bulunur. Uygulamada takip talebi ve çocuk teslimine ilişkin icra emrini 

(Örnek No: 3) düzenleyerek icra dairesine başvurur. Bu icra emri ile borçlu tarafa çocuğu yedi gün 

içerisinde teslim etmesi aksi takdirde çocuk nerede bulunursa bulunsun zorla alınacağı, çocuğun 

gizlenmesi halinde gizleyenin cezalandırılacağı bildirilir
83

. 
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  Atalı, Murat/Ermenek, İbrahim/Erdoğan, Ersin: Medeni Usul Hukuku, 3. Bası, Ankara 2020, s. 604 

vd.; Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/Taşpınar Ayvaz, Sema/Hanağası, Emel: Medeni Usul 

Hukuku,  6. Baskı, Ankara 2020, s. 597 vd. 
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Hukuku Ders Kitabı, 8. Baskı, İstanbul 2020, s. 474 vd. 
81

  Yargıtay 2. HD., Esas No: 2016/25111, Karar No: 2017/282, Tarih: 12.01.2017. Adalet Bakanlığı 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı UYAP sisteminden temin edilmiştir. 
82

  Resmi Gazete: Tarih: 19.06.1932, Sayı: 2128. 
83

  Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/Taşpınar Ayvaz, Sema/Hanağası, Emel: İcra ve İflas Hukuku, 

Güncellenmiş 6. Bası, Ankara 2020, s. 424 vd. 
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Borçlu kendiliğinden yedi gün içinde çocuğu teslim etmez ise, icra görevlisi, gerektiğinde kolluk 

kuvvetleri yardımı ile çocuğu zorla alarak alacaklıya teslim eder. Çocuk teslimine ilişkin ilamın 

icrası, icra görevlisi ile birlikte Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından 

görevlendirilen sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog ve çocuk gelişimcisi gibi bir uzman bunların 

bulunmadığı yerlerde ise, bir eğitimcinin hazır bulunması sureti ile yerine getirilir
84

. 

5717 sayılı Kanunun 17. maddesinin 1. fıkrasına göre, çocuğun iadesine veya şahsî ilişki 

kurulmasına dair kararlar kesinleştiğinde yerine getirilir. 5717 sayılı Kanunun 17. maddesinin 2. 

fıkrasına göre, çocuğun iadesi ve Kişisel ilişki kurulması hakkındaki kararlara karşı Merkezî 

Makam, başvuruda bulunan veya davalı tarafından kanun yoluna başvurulabilir. 

5717 sayılı Kanunun 27. maddesi gereğince çocuğun iadesi talebiyle ilgili olarak açılacak davanın 

yargılama masraflarının, ileride haksız çıkan taraftan alınmak üzere kovuşturma ödeneğinden 

karşılanması gerekmektedir.  

Mahkemece çocuğun iadesi konusunda verilen kararın kesinleşmesinden sonra gerekirse, İcra ve 

İflâs Kanunu’nun çocuk teslimine dair ilâmların icrası hakkındaki hükümlerine ve 5717 sayılı 

Kanunun 18 ve devamı maddelerine göre cebrî icra yoluna başvurularak çocuğun başvuruda 

bulunan tarafa iadesi sağlanacaktır.  

5717 sayılı Kanunun 18. maddesinin 1. fıkrasına göre, çocuğun iadesine veya şahsî ilişki 

kurulmasına dair ilâmlar, 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun ilgili 

hükümlerine göre çocuğun bulunduğu yerdeki icra müdürlüğünce İcra ve İflâs Kanunu’nun 25. 

maddesinde yazılı şekilde bir icra emri tebliğ etmeksizin yerine getirilir. 

İcra ve İflas Kanunu’nun 341. maddesine göre, çocuk teslimi hakkındaki ilâmın veya ara kararının 

gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirilmesini engelleyen kişinin, lehine hüküm verilmiş 

kimsenin şikâyeti üzerine, altı aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan 

sonra ilâmın veya ara kararının gereği yerine getirilirse kişi tahliye edilir. 

Çocuğun iadesine veya kişisel ilişki tesisine ilişkin ilamları yerine getirmeyen veya yerine 

getirilmesini engelleyen kişi yani çocuk teslimine ilişkin ilamın icrası sırasında çocuğu gizleyen, 

ilamın icrasından sonra çocuğu yeniden kaçıran veya bu fiillere iştirak edenlere yerine getirilmesini 

engelleyen kişinin, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikâyeti üzerine, altı aya kadar tazyik hapsine 

karar verilir. Sözkonusu fiilden dolayı şikâyet hakkı, fiilin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay ve her 

halde fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer (İİK. md. 347).  

 

V. SONUÇ 

1980 tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair La Haye Sözleşmesi bir adli 

yardımlaşma sözleşmesidir. Sözleşmenin amacı, kaçırılan veya alıkonulan çocuğun mümkün olan 

en kısa sürede mutad meskenine iadesidir, çünkü mevcut durumun korunması ve çocuğun üstün 

yararı bunu gerektirmektedir.  

Sözleşmenin 11. maddesinde de iade hakkındaki kararın başvurunun ulaşmasından itibaren altı 

hafta içinde verilmesi gerekir. Sözleşmeye göre iade davasının en kısa sürede sonuçlanması 

amaçlanmıştır. 5717 sayılı Kanunun 9. maddesinin 2. fıkrasına göre, Bu Kanunun 

uygulanmasından doğan tüm dava ve işler basit yargılama usulüne göre öncelikle ve acele görülür. 

Çin Halk Cumhuriyetinin Hubei eyaletinde bulunan Wuhan kentinden başlayarak Dünya geneline 

yayılan Covid 19 salgınının Türkiye'deki ilk tespiti 10 Mart 2020 tarihinde olduğu Sağlık Bakanı 

Fahrettin Koca tarafından 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece açıklandı.  

                                                 
84

  Kuru, Baki: İstinaf sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 3. Baskı, Ankara 

2019, s. 319 vd.; Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Sungurtekin Özkan, Meral/Özekes, Muhammet: 

İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 7. Baskı, İstanbul 2020, s. 307 vd. 
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Covid 19 Türkiye’de görülmeye başladıktan sonra hukuk alanın Türkiye’de birçok tedbir 

alınmıştır. Alınan bu tedbirler özellikle yargılama hukukunu olumsuz etkilemiştir.  

Uluslararası çocuk kaçırma iade kararı ile ilgili olarak Osmaniye 1. Aile Mahkemesinin Esas No: 

2019/135, Karar No: 2019/642, Tarih: 15.11.2019 tarihli kararının temyiz edilmesi üzerine 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin Esas No: 2020/1690, Karar No: 2020/3219, Tarih: 22.06.2020 

tarihinde bozma kararı vererek dosyayı yerel mahkemesine gönderdi. Yargılama yerel 

mahkemesinde devam etmektedir. Dosya henüz sonuçlanmamıştır. 

Uluslararası çocuk kaçırma iade kararının makul süre içerisinde, basit yargılama usulü kurallarını 

uygulayarak, gerekli geçici tedbirleri alarak, hızlı bir yargılama neticesinde karar vermek gerekir. 

Kanaatimizce, Türk yargı sisteminin bugün için en büyük probleminin makul süre içerisinde karar 

verilmemesi olduğunu belirtmek isterim. Kısacası, iade prosedürü daha hızlı ve etkili hale 

getirilmelidir. 
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ÖZET 

Amaç: COVID-19 salgın döneminde, oftalmoloji kliniğine ayaktan başvuru yapan hastaların, 

tanı dağılımındaki değişiminin, salgın öncesi dönem ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Metod: Çalışmaya dâhil edilen tüm hastalar, oftalmoloji kliniğine randevu alarak ayaktan 

başvuru yapan hastalardan oluşturuldu. COVID-19 grubu (CovG), Türkiye’de günlük yeni vaka 

sayısının en fazla tespit edildiği 15 Nisan ve 15 Mayıs tarihleri arasında başvuran hastalardan, 

kontrol grubu (KG) ise bir yıl önce 15 Nisan ve 15 Mayıs tarihleri arasında muayene edilmiş 

hastaların arşiv bilgilerinden oluşturuldu. Veri tabanından tanı ve demografik bilgiler 

saptanırken, hastaların kimlik bilgileri gizli tutuldu.  

Bulgular: Yaş ortalamaları, CovG ve KG’de sırasıyla 41.23±14.48 vs 48.20±17.49 idi 

(p:<0,001). Kadın-erkek hasta oranı CovG ve KG’de sırasıyla 0,53 ve 0,83 (p:0,032) saptandı. 

Üniversite mezunu olanların, salgın döneminde diğer eğitim düzeyine sahip olanlara göre 

istatistiksel olarak anlamlı olarak daha az başvurusu olduğu görüldü (p:0.013). COVID-19 

salgın döneminde bir önceki yıla kıyasla hiçbir göz hastalığının başvuru sıklığında artış 

izlenmedi. Başvuru nedenleri arasında anlamlı azalma sadece presbiyopik şikâyette izlendi ve 

oranlar CovG ve KG’de sırasıyla 11% ve 37%’di (p:<0,001). Kuru göz (GK) ve allerjik 

konjonktivit (AK) nedenli hasta başvuruları bir önceki yılın aynı dönemine benzer orandaydı 

(p:0.303 ve p:0.550). En az bir kronik göz hastalık varlığı CovG ve KG’de sırasıyla 25% ve 

45.5 % (p:<0,001) oranda saptandı. CovG’de glokom ve makula dejenerasyonu tanılarının 

sıklığında istatistiksel olarak anlamlı azalma izlendi (sırasıyla p:0,001, p:<0,001). 

Sonuç: Sosyokültürel yapı, risk algısı ve artan stres yükü gibi birçok faktörün COVID-19’da 

oftalmoloji kliniğine başvuru nedenleri ve tanı dağılımında değişikliğe neden olabileceğini 

düşünüyoruz. COVID-19 salgın döneminde, oftalmoloji kliniğine en sık ayaktan başvuru, kuru 

göz ve alerjik konjontivit tanıları ile olmuştur. Glokom ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu 

tanılı hastaların başvuru azlığı, hasta tedavilerinin uzun süreli olarak planlanması ve ileri yaş 

hastalarına getirilen sosyal izolasyon tedbiri ile ilişkili olabileceği düşünüldü. 

Anahtar kelimeler: COVID-19, pandemi, oftalmolojik hastalıklar, tanı dağılımı, epidemiyoloji, 

risk algısı 

 

SUMMARY 

Objective: To evaluate changes in the demographic and diagnostic distribution of patients 

presenting to the ophthalmology department during the COVID-19 pandemic compared to the 

pre-pandemic period. 
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Methods: The study included patients who made outpatient appointments in our ophthalmology 

department. The COVID-19 group (CovG) comprised patients who presented between April 15 

and May 15, 2020, the 30-day period with the highest daily number of new cases in Turkey, 

while the control group (CG) comprised patients who presented during the same period in 2019. 

The patients’ diagnostic and demographic information were collected from a database, with all 

identifying information concealed. Results: Mean ages in the CovG and CG were 41.23±14.48 

and 48.20±17.49 years, respectively (p<0.001). The female:male patient ratio was 0.53 in the 

CovG and 0.83 in the CG (p=0.032). There were fewer university graduates compared to other 

education levels among the patients who presented during the pandemic (p=0.013). During the 

COVID-19 pandemic, there was no increase in presentation frequency for any ocular disease 

compared to the previous year. Among the reasons for presenting, a significant reduction was 

observed only among presentations for presbyopia (11% in CovG vs. 37% in CG; p<0.001). 

Presentations due to dry eye (DE) and allergic conjunctivitis (AC) were similar to the same 

period of the year (p=0.303 and p=0.550, respectively). At least 1 chronic ocular disease was 

present in 25% of the CovG and 45.5% of the CG (p<0.001). There were significant decreases 

in the frequency of glaucoma and macular degeneration diagnoses in the CovG (p=0.001 and 

p<0.001, respectively). 

Conclusion: Many factors may cause changes in the reasons for presentation to ophthalmology 

clinics and distribution of diagnoses in the time of COVID-19, including sociocultural structure, 

risk perception, and increased stress load. During the COVID-19 pandemic, the most common 

outpatient presentations to the ophthalmology department were for the diagnoses of DE and AC. 

The reduction in presentation of patients with glaucoma and age-related macular degeneration 

may be due to the long-term treatment planning for these patients and the social isolation 

measures issued for the older population. 

Keywords: COVID-19, pandemic, ophthalmological diseases, diagnosis distribution, 

epidemiology, risk perception 

 

INTRODUCTION 

The 2019 coronavirus disease (COVID-19) first emerged in Wuhan, China in December 2019 

and within a short time had affected the whole world. The virus was named “severe acute 

respiratory syndrome coronavirus 2” (SARS-CoV-2) by the International Committee on 

Taxonomy of Viruses (Guo et al., 2020). The first case in Turkey was reported on March 11 

2020 (Republic of Turkey Ministry of Health website, 2020), the same day that the World 

Health Organization (WHO) declared COVID-19 a global pandemic (World Health 

Organization, 2020).  

After the first case was confirmed in Turkey, the government implemented staged social 

isolation measures. Education was provided at home via distance learning, lockdowns were 

issued for individuals over 65 and below 20 years of age, and flexible working models were 

adopted in government institutions including hospitals, with the exception of critical units such 

as emergency services (Republic of Turkey Ministry of Interior website, 2020). The main 

measure taken was the general lockdown during weekends except for health workers and 

providers of essential services. All citizens were notified to “stay home” through all media 

channels, while at the same time, physicians’ working arrangements were changed, continuing 

with one-third of their previous caseload through the flexible working model (Republic of 

Turkey Ministry of Interior website, 2020). The centralized hospital appointment system was 

open during the pandemic and patients could make outpatient clinic appointments. 

During the pandemic, the American Academy of Ophthalmology has recommended limiting 

outpatient services and developing mechanisms to prioritize elective procedures until the 

outbreak is controlled (American Academy of Ophthalmology website,2020). Similarly, the 
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Turkish Ophthalmological Association published a guide for ophthalmologists in the field 

regarding measures to take in outpatient clinic practices and the management of urgent eye 

diseases during the pandemic (Bozkurt et al., 2020). A series of studies have been conducted to 

isolate virus from tear samples or ocular surface swabs and investigate ocular involvement (Xia 

et al., 2020; Lu et al., 2020; Seah et al., 2020; Seah and Agrawal, 2020). 

The present study aimed to evaluate the changes in the frequency, profile, and diagnostic 

spectrum of patients presenting to the ophthalmology department, which may be associated with 

COVID regulations, restrictions, and individual variations in risk perception among patients. In 

order to understand our patients better, we want to gain insight into their motivation for seeking 

medical attention during such a risky period. 

METHOD 

In this single-center, cross-sectional, retrospective study, patient files were evaluated in 

accordance with the principles in the Declaration of Helsinki. Official approval for the study 

was obtained by the Turkish Ministry of Health’s COVID-19 Scientific Research Evaluation 

Committee on June 17, 2020 (approval no: 2020-06-12T03_30_09). Ethical approval was 

granted by the ethics committee of the **** University, Faculty of Medicine (No: 2020/20-13). 

As the ethics committee was informed, written consent could not be obtained from the patients 

because the study was retrospective and all names and identifying information were concealed 

by the information technology team. 

The COVID-19 group (CovG) in this study included the records of 200 patients who made an 

appointment at the ophthalmology department of the **** University Research and Training 

Hospital between April 15 and May 15, 2020. A pre-COVID control group (CG) was created 

using the files of patients who made appointments at the same clinic a year before the pandemic, 

between April 15 and May 15, 2019.  

The patients’ age, sex, presenting complaint(s), presence of chronic ocular diseases, topical drug 

use, and ICD-10 (International Classification of Diseases-10th Revision) codes in the electronic 

database were noted. For patients who presented more than once within 10 days, the first 

complaint and diagnosis were used in the analysis. Patients who received consultation over the 

phone, those who presented to the emergency department, and those who presented for any 

reason to another department from which consultation by the ophthalmology outpatient clinic 

was requested were excluded from the study. 

Statistical analyses were performed using SPSS Statistics version 17.0 software (SPSS Inc., 

Chicago, IL). Normal distribution of the variables was analyzed using histogram charts and 

Kolmogorov–Smirnov test. Descriptive analyses were presented as mean, standard deviation, 

median, and percentage values. Categorical variables were compared using Pearson’s chi-square 

test. Mann–Whitney U test was used for comparisons of non-normally distributed 

(nonparametric) variables between the groups. A p-value less than 0.05 was considered 

statistically significant. Power analysis performed using G-power 3.0 indicated that for a sample 

with unknown effect, a total sample size of 220 was sufficient for an alpha level of 5% and 

power of 95%. 

RESULTS 

The study included a total of 400 patients: 200 in the CovG and 200 in the CG. Mean age was 

48.20±17.49 years in the CG and 41.23±14.58 years in the CovG (p<0.001). Appointments in 

the ophthalmology clinic accounted for 8.4% of all hospital appointments before the pandemic 

and 9.7% during the pandemic (p=0.277). The sex distribution changed significantly from 35% 

women and 65% men in the CG to 45.5% women and 54.5% men in the CovG (p=0.032) (Table 

1).  
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Table 1. Comparison of demographic characteristics between ophthalmology outpatients before 

and during the COVID-19 pandemic 

 

CovG CG 
p 

n % n % 

Age, years 41.23±14.58 41.00 48.20±17.49 49.00 <0.001² 

Sex 
Female 91 (45.50) 70 (35.00) 

0.032 
Male 109 (54.50) 130 (65.00) 

Education level 

Illiterate 9 (4.50) 8 (4.00) 

0.013 
Primary school 57 (28.50) 53 (26.50) 

Secondary school 125 (62.50) 111 (55.50) 

University 9 (4.50) 28 (14.00) 

Chi-square test ²Mann–Whitney U Test (mean±standard deviation is given instead of n, median 

is given instead %);  

Abbreviations: CovG: Group during COVID-19 pandemic, CG: Control group, pre-COVID-19 

Comparison of education level between patients in the CovG and CG showed that the average 

education level was significantly higher among patients in the CG (p=0.013) (Table 1). None of 

the patients had a history of COVID positivity. 

The groups were compared in terms of reason for presenting (follow-up, burning/stinging, pain, 

redness, lid swelling, hyperopia, myopia, itching, crusting/discharge, and diplopia. Significantly 

fewer patients in the CovG presented for routine follow-up (n=19, 9.50%) compared to the CG 

(n=45, 22.50%) (p<0.001). There were also fewer presentations due to farsightedness in the 

CovG (n=22, 11.00%) than in the CG (n=74, 37.00%) (p<0.001) (Table 2).  

 

Table 2. Comparison of reasons for presenting among ophthalmology outpatients before and 

during the COVID-19 pandemic 

Reason for Presenting 
CovG CG 

p 
n % n % 

Follow-up 19 (9.50) 45 (22.50) <0.001 

Burning/stinging 63 (31.50) 66 (33.00) 0.748 

Pain 30 (15.00) 30 (15.00) 1.000 

Redness 41 (20.50) 42 (21.00) 0.902 

Swelling 11 (5.50) 9 (4.50) 0.646 

Hyperopia  22 (11.00) 74 (37.00) <0.001 

Myopia 55 (27.50) 57 (28.50) 0.824 

Itching 21 (10.50) 16 (8.00) 0.388 

Crusting/discharge 5 (2.50) 9 (4.50) 0.276 
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Diplopia 2 (1.00) 1 (0.50) 0.562 

Chi-square test 

Abbreviations: CovG: Group during COVID-19 pandemic, CG: Control group, pre-COVID-19 

The groups were also compared in terms of chronic diseases (e.g., hypertension, diabetes 

mellitus, atherosclerotic heart disease) (Table 3).  

Table 3. Comparison of groups in terms of the presence of chronic eye disease 

 CovG CG p 
n % n % 

At least 1 chronic disease 

Systemic and/or Ocular 
56 (28.00) 91 (45.50) <0.001 

C
h

ro
n

ic
 O

cu
la

r 

D
is

e
a

se
s 

Dry eye  33 (16.50) 41 (20.50) 0.303 

Allergic Conjunctivitis 15 (7.50) 12 (6.00) 0.550 

Glaucoma 10 (5.00) 29 (14.50) 0.001 

Macular degeneration 1 (0.50) 21 (10.50) <0.001 

Cataract 11 (5.50) 17 (8.50) 0.240 

Chi-square test 

Abbreviations: CovG: Group during COVID-19 pandemic, CG: Control group, pre-COVID-19 

At least 1 systemic and/or ocular chronic disease was present in 56 patients (28.00%) in the 

CovG and 91 (45.50%) in the CG (p<0.001). Comparison of the prevalence of dry eye, allergy, 

glaucoma, macular degeneration, and cataract between the two groups showed that there were 

significantly more glaucoma patients in the CG (n=29, 14.5%) compared to the CovG (n=10, 

5.0%) (p=0.001). There was only 1 patient (0.50%) with age-related macular degeneration in the 

CovG, compared to 21 patients (10.50%) in the CG (p<0.001). 

DISCUSSION 

With the dramatic global impact of the COVID-19 pandemic, there have been important 

changes in reasons for outpatient presentation, due to calls for social isolation, people not 

leaving their homes except for essential needs, and public fear. The significantly lower mean 

age of individuals presenting to the outpatient clinic during the pandemic compared to the pre-

pandemic period is noteworthy. This difference in mean age may be due to the fact that our 

study examined the most intense period of the pandemic in our country, during which there a 

stay-at-home order for those over 65 years of age.  

While males predominated among outpatient presentations in the pre-COVID-19 period, the 

equalization of the female:male ratio suggests that there may be a difference between the sexes 

in terms of risk perception. We believe that this increase in the proportion of female patients 

during the pandemic could be due to the fact that the active substance hydroxychloroquine is 

also used in COVID-19 treatment, and especially patients with dry eye associated with 

rheumatic diseases may have been anxious to obtain the drug. Moreover, the significant 

decrease in the number of university graduates presenting during the pandemic suggests that 

education level may be associated with risk perception. 

The COVID-19 pandemic caused significant changes in the distribution of the presenting 

complaints and diagnoses of ophthalmology outpatients (Table 2, Table 3). In our study, we 

observed no relative increase in any eye disease compared with the pre-pandemic period. Some 

diseases showed no statistically significant change (dry eye and allergic conjunctivitis) and 

others significantly decreased in frequency (glaucoma and macular degeneration). Patients 
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diagnosed with dry eye and allergic conjunctivitis presented more often during the pandemic, 

but the difference was not significantly higher than in the pre-pandemic period (p=0.748). In our 

study, we noted that the proportion of patients with diseases that require periodic follow-up eye 

examinations, such as glaucoma and age-related macular degeneration, was significantly lower 

during the pandemic. This may also be due to the stay-at-home order issued for those over 65 

years of age. 

Significant changes in disease frequency distributions during the pandemic have been reported 

in branches other than ophthalmology (Turan et al., 2020; Cengiz et al., 2020). In these studies, 

the researchers formed control groups from patients who presented a few weeks prior to the first 

detection of COVID-19 in Turkey and thus could not exclude the effect of seasonal 

presentations. The control group in the present study consisted of outpatient presentations to the 

ophthalmology department during the same 30-day period of the previous year. The only 

significant differences in the distribution of presenting complaints before and during the 

pandemic were seen for hyperopia and follow-up for all causes. In an extraordinary period like 

the COVID-19 pandemic, it is conceivable that the diagnosis distribution may change for 

reasons such as differences in perceived risk due to factors such as age, comorbidities, and 

occupation; increased social stress; and changes in personal hygiene habits. In our study, the 

median age of the patients was 49 before the pandemic and 41 during the pandemic, which may 

explain the decrease in presentations due to hyperopia. We believe that the change in median 

age is attributable to the stay-at-home order for those over age 65.  

An interesting finding of this study was that patients with dry eye accounted for the most 

outpatient appointments in our ophthalmology department at the peak of the pandemic in 

Turkey. Dry eye disease has been shown to have an adverse impact on quality of life (QoL), 

especially in patients with severe dry eye (Wu et al., 2020). At the height of the pandemic, the 

Turkish Ministry of Health extended prescription validity periods in order to enable those with 

chronic diseases to obtain their drugs from the pharmacy without having to go to the hospital. 

The fact that these patients could have obtained their drugs without undergoing examination but 

still presented to an ophthalmologist is an indicator of the negative effect of this disease on 

QoL. Moreover, there was no decrease in the presentation rate of patients diagnosed with 

allergic conjunctivitis during the pandemic. Because dry eye and allergic conjunctivitis 

significantly affect patients’ QoL, the patients’ need for medical advice may dominate over their 

perceived COVID-19 risk. 

A significant decrease was observed during the pandemic in the proportion of patients 

presenting with diseases associated with advanced age, such as glaucoma and macular 

degeneration. Of course, the prevalence of these diseases in the population did not decrease due 

to the pandemic. More likely explanations for the decline in outpatient admissions among these 

patients are that COVID-19 is more life-threatening in older patients, that sudden worsening is 

rare in these age-related ocular diseases, that the patients’ perceived risk was similar, that 

treatment for chronic diseases is planned in the long term, and that restrictions were in place for 

individuals aged 65 years and over. 

Limitations of our study include its retrospective nature, the small patient groups and lack of 

detailed clinical findings, and the fact that patients were not assessed for depression, anxiety, 

QoL, or individual COVID-19 risk perception. The strength of this study is that it is the first and 

only study to analyze the distribution of presenting complaints and diagnoses in an outpatient 

ophthalmology clinic during the COVID-19 pandemic. 

CONCLUSION 

This study was conducted to understand why patients with ophthalmic conditions of low 

urgency and mortality presented to the hospital during a deadly global pandemic. Various 

factors that influence quality of life, individual risk perception, and greater stress caused 

changes in the diagnostic distribution of ophthalmology practice during the pandemic. Patients 
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with dry eye accounted for the highest number of ophthalmology outpatient appointments 

during the peak of the pandemic in Turkey. In addition to the impact of national pandemic 

control measures, we believe another reason for the decrease in the number of patients with 

diseases that require regular follow-up, such as glaucoma and age-related macular degeneration, 

was the daunting nature of the life-threatening health problems associated with COVID-19 

infection.  
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ABSTRACT 

 COVID-19 is a viral pandemic that primarily manifests with respiratory distress but may also lead to 

symptoms and signs associated with the gastrointestinal tract. It is characteristically associated with a 

hyper-immune response, also referred to as a ‘cytokine storm’. Some triggers (e.g. trehalose) can 

exacerbate COVID immune response. Probiotics are living microorganisms that have been shown to 

have positive effects on immune response in man with some bacteria; some strains of Bifidobacteria, 

for example, possess especially potent immune modulating effects. These bacteria have the potential to 

ameliorate the ‘cytokine storm’ through a differential effect on pro- and anti-inflammatory cytokines. 

In the management of COVID-19 and other coronovirus-mediated illnesses, probiotic bacteria also 

have the potential to enhance vaccine efficacy.Bifidobacterial cell structure can provide unique 

preventive and treatment effect on COVID-19. 

 

 

COVID-19 ‘ A KARŞI PROBİYOTİK BİFİDOBAKTERİ: YENİ BİR ÇIKIŞ YOLU MÜMKÜN 

 

 

ÖZET 

COVID-19, başlıca akciğer tutulumu ile kendini gösteren pandemik bir virüstür. Gastrointestinal 

sistem ile ilişkili semptom ve bulgulara bağışıklık sistemi üzerinden yol açmaktadır. Covid-19 ‘un bu 

yıkıcı etkisi   ’Sitokin Fırtınası’ olarak da adlandırılan bozulmuş sistemik immün yanıtın bir 

sonucudur.Bu durum virüsün akciğer dışında bağırsak ve böbrek gibi çoklu organı tutabilmesinede 

olanak sağlamaktadır ve trehalose gibi sakkaridler de Covid-19 un bu aşırı immün yanıtını daha 

kötüleştirebilirler. Bifidobakteriler gastrointestinal bağışıklıkta immünolojik, hormonal ve metabolik 

gibi  birden fazla homeostatik fonksiyonda önemli rolleri vardır. Düşük bifidobakteri  düzeyleri  

inflamatuar hastalıklarla çok yakından ilişkilidir.Gastrointestinal immun sistem vücut bağışıklığının 

ana omurgasını oluşturmaktadır dolayısıyla bu sitokin fırtınasında bağırsak bağışıklığı üzerinden etkili 

olan uygun, güvenilir  ve özgül tek tür probiyotik bakterilerle daha  etkin farklı tedavi modaliteleri 

geliştirilebilir. Probiyotik tek tür bifidobacterium suşlarının (BB-12, İnfantis) bağırsak mikroflora 

sistemi üzerinde kanıtlanmış önemli immün düzenleyici etkileri vardır. Bu suşların bağışıklık 

düzenleyici etkileri, sitokin fırtınasının modülasyonunda önemli bir rol oynayabilir.Tek tür probiyotik 

bifidobakterilerin farklı uygulamaları ile otofaji üzerinden gerçekleşen  immünolojik olumlu etkisi ile 

covid-19 yönetiminde  tedavi ve koruyucu olarak ve ayrıca gelecek aşı modalitelerinde  yer alması 

umut verici olabilir. 
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ÖZET 

Amaç: Covid-19 pandemisi kısa süre içerisinde tüm dünyada hızla yayılırken, hastalarla çok yakın 

temas gerektiren oftalmolojik muayeneler de oftalmologlar açısından hastalık bulaş riskini 

arttırmaktadır. Bu çalışmada oftalmologların kendilerini korumak adına göz polikliniğinde 

kullandıkları çeşitli kişisel koruyucu kıyafet, ekipmanlar ile pandemi sürecinde hastalara karşı 

yaklaşım ve tutum değişikliklerinin incelenmesi hedeflenmiştir.   

Yöntem: Türkiye’de pandemi başlangıcından itibaren 3 aylık dönem içerisindeki dönem içerisinde 

oftalmologların poliklinikte maske, kıyafet, biyomikroskop nefes kalkanı, koruyucu gözlük, eldiven 

kullanımı, kontakt lens verme alışkanlıkları, cerrahi uygulamalar, hasta sayıları, hastalara karşı 

tutumlar, geçirilmiş Covid-19 enfeksiyon öyküleri, covid pozitif hasta temasları ve oftalmoloji dışı 

aldıkları covid görevleri hakkında 22 soruluk questionnaries hazırlanarak, Türkiye’de görev yapan 

ulaşılabilen tüm oftalmologlara gönderilerek elde edilen veriler analiz edildi. 

Bulgular: 112 gönüllü oftalmolog çalışmaya katılmıştır.Katılımcıların tamamı poliklinikte maske 

kullanırken, %79.6’sı koruyucu kıyafet, %64.5’i yüz koruyucu ekipman, %96.4’ü biyomikroskop 

nefes kalkanı kullanmakta idi. Katılımcıların %44’ü oftalmoloji dışı covid görevinde bulunurken, 

%92’sinin kontakt lens verme, % 93’ünün ise cerrahi rutini pandemi sürecinde değişmiştir.Hastalarla 

olan iletişim, hasta sayıları, muayene süreleri de değişen oranlarda pandemi sürecinden etkilenmiştir. 

Sonuç: Oftalmologların kişisel koruyucu ekipman ve kıyafetler konusunda tutum ve davranışları 

değişkenlikler göstermektedir. Pandemi sürecinde birçok oftalmolog alanları dışında pandemi 

görevlerinde bulunmuşlardır ve bu süreç oftalmologların hastalarla olan iletişim ve muayene 

sürelerini, hasta sayılarını, oftalmologların kontakt lens verme, cerrahi uygulama gibi rutinlerini 

değişen oranlarda etkilemiştir.   

Anahtar kelimeler: Covid-19; Kişisel Koruyucu Ekipman; Oftalmologlar; Anket; Kontak Lens; 

Pandemi 
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INVESTIGATION OF THE EFFECT OF COVID-19 PANDEMIC ON THE CLINICAL 

ATTITUDES AND HABITS OF OPHTHALMOLOGISTS: A SURVEY STUDY 

 

ABSTRACT 

Aim: While the COVID-19  pandemic is rapidly spreading all over the world in a short time, 

ophthalmological examinations that require to be in close contact with patients have increased the risk 

of disease infection for ophthalmologists. In this study, it is aimed to examine various personal 

protective equipment and clothes used by ophthalmologists to protect themselves in ophthalmology 

and analyze the changes in their attitude and approaches towards patients during pandemic period. 

Methods: A 22-question survey about ophthalmologists’ use of mask, clothes, biomicroscope 

breathing shield, protective glasses, gloves, the habit of giving contact lens, surgical practices in the 

clinic, number of patients, attitude towards patients, contacts with the confirmed COVID-19 patients 

and COVID duties apart from ophthalmology has been analyzed. 

Results: 112 voluntary ophthalmologists have participated in the study.  While all participants were 

putting on masks in the clinic, 79.6% of them were wearing protective clothes, 64.5% of them were 

putting on face shields and 96.4% of them were wearing a biomicroscope breathing shield. While 44% 

of the participants have been in non-ophthalmology COVID  duty, 92% of participants’ giving contact 

lenses and the surgical routine of %93 of them have changed during the pandemic period. 

Communications with patients, patient numbers and examination duration have also been affected by 

pandemic period at a variable rate. 

Conclusion:  In the pandemic period, many ophthalmologists have been on the pandemic duty aside 

from their fields and this period has affected at varying rates the duration of ophthalmologists’ 

communication and examination, their patient number and their routines such as giving contact lens, 

surgical practice. 

Keywords: COVID-19; Personal Protective Equipment; Ophthalmologists; Survey; Contact Lens; 

Pandemic 
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ABSTRACT 

Aim: Public education and awareness levels play an important role in effective, timely prevention and 

control of a public health crisis. We aimed to determine the level and defective sides of knowledge, 

perceptions, and awareness of population who admitted to Orthopaedics and Traumatology outpatient 

clinic on COVID-19. 

Methods: In this prospective cross-sectional study, a total of 467 patients who admitted to the 

orthopedics outpatient clinic between May 21, 2020 and June 21, 2020 were surveyed. A total of 276 

volunteer patients aged over 16 years were included. Patients’ knowledge, perceptions, and awareness 

level on COVID-19 were evaluated based on the COVID-19 pandemics' spread, prevention, and 

control policies.  

Results: Out of these respondents, 58.3% were males and 41.7% were females. A total of 50% 

patients were aged less than 45 years, while 50% were above 45 years. The majority of the participants 

(question-5 [n=271; 98.2%], question-6 [n=231; 83.7%], question-7 [n=221; 80.1%]) had knowledge 

about the name, origin, signs and symptoms of COVID-19 infection, although their knowledge about 

the spread of coronavirus was relatively low. 225 of the participants (81.5%) did not receive any form 

of training or orientation about infection prevention and control. The mean age those who preferred 

newspapers and advertisements, friends and family, and other sources (51.09 ± 17.63 years) was 

higher than those who preferred social media and internet (37.85 ± 16.45 years) (p < 0.001).  

Conclusion: There is a lack of information about spread routes and hence protection from COVID-19 

in the society. We suggest that health care providers develop and release content checked health 

education programs that aim to increase knowledge level among the people and hence under control 

COVID-19 spread. 
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ABSTRACT 

Recently, high effectiveness rates from different vaccines have been shared, which increased the expectation 

related to vaccines. Even though in the best scenario the die down of the pandemic will take months. This 

period of time has also to be used for preparation to managements of other illness burden. Therefore, in order 

to prepare for the post-covid era, we aimed to analyze our surgical volume in otolaryngology(ORL) during 

the first 6 (March and August in 2020) months of pandemic comparing with the same period of previous 

year. Analysis were put forward both grossly and in detailed fashion for each specific subdivision (head and 

neck surgery, otology, rhinology and pediatric ORL). In the present study, retrospective review of surgical 

archives was performed at a powerful regional university hospital, in Konya, Turkey. A total of 1586 patients 

were detected. During the first time period (March-May) in 2019, 486 patients were operated, which 

declined to 173 in the same period of 2020. This represents a 65% reduction in the surgical volume for the 

first 3 months of the pandemic. In the second time period (June-August) this reduction was 39% (573 to 

354). The major decline was at pediatric ORL cases (75%). In the second three months of the pandemic, the 

decrease at the surgical volume continued in functional surgeries except the septorhinoplasty group.  

However, the head and neck surgeries increased 24% in the second time period, in contrast to the 49% 

decrease in the first time period. The analysis of tumor surgeries revealed that operated advanced stage 

tumors increased 59% in the second period, although the number of early stage tumor decreased. A state-

wide management strategy should be put in place to alleviate the acute and chronic consequences of the 

reduction in the number of otorhinolaryngology patient admissions and operations during the pandemic 

period. 

Key words: Covid-19, coronavirus, pandemic, otolaryngology, surgery 

 

KOVİD-19 PANDEMİSİNİN KULAK BURUN BOĞAZ CERRAHİ HACİMİNE ETKİSİ, ÜÇÜNCÜ 

BASAMAK MERKEZ DENEYİMİ 

ÖZET 

Son haftalarda, farklı aşılardan yüksek etkinlik oranları paylaşılmış, bu da aşılara ilişkin beklentiyi 

artırmıştır. En iyi senaryoda pandemi yangının sönmesi aylar alacak. Bu süre, diğer hastalık yükünün 

yönetimine hazırlık için de kullanılmalıdır. Bu nedenle, post-covid dönemine hazırlanmak için, pandeminin 

ilk 6 ayında (2020'de Mart ve Ağustos) Kulak Burun Boğaz (KBB) ameliyat hacmimizi bir önceki yılın aynı 

dönemine kıyasla analiz etmeyi hedefledik. Analizler, her bir spesifik alt bölüm için (baş ve boyun cerrahisi, 

otoloji, rinoloji ve pediatrik ORL) hem kaba hem de ayrıntılı bir şekilde ortaya kondu. Mevcut çalışma,  

Konya, Türkiye'deki güçlü bir bölgesel üniversite hastanesinde, cerrahi arşivin retrospektif bir incelemesi ile 

gerçekleştirildi. Toplam 1586 hasta tespit edildi. 2019'da ilk zaman diliminde (Mart-Mayıs) 486 hasta 

ameliyat edildi ve bu sayı 2020'nin aynı döneminde 173'e düştü. Bu, pandeminin ilk 3 ayında ameliyat 

hacminde %65'lik bir azalmaya tekabül ediyor. İkinci zaman diliminde (Haziran-Ağustos) bu azalma %39'du 

(573'ten 354'e). En büyük düşüş pediatrik KBB vakalarında olmuştur (%75). Pandeminin ikinci üç ayında ise 

septorinoplasti grubu dışındaki fonksiyonel ameliyatlarda ameliyat hacmindeki azalma devam etti. Ancak ilk 

dönemdeki %49'luk düşüşün aksine baş boyun ameliyatları, ikinci dönemde %24 arttı. Tümör 

ameliyatlarının analizi, erken evre tümör sayısı azalmasına rağmen, ikinci dönemde ameliyat edilen ileri evre 

tümörlerin %59 arttığını ortaya koydu. Pandemi dönemindeki Kulak Burun Boğaz hasta başvurularının ve 

operasyon sayısında azalmanın, akut ve kronik sonuçlarını hafifletmek için devlet çapında bir yönetim 

stratejisi ortaya konmalıdır. 

Key words: Kovid-19, koronavirus, pandemi, kulak burun boğaz hastalıkları, cerrahi 
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ÖZET 

2019 yılı Aralık ayında Çin’in Vuhan şehrinde virüs maruziyetine bağlı solunum yolu hastalıklarının ortaya 

çıkması nedeniyle yapılan araştırmalarda yeni bir koronavirüs saptanmış bu virüsün yol açtığı hastalık ise bu 

tarihten sonra COVID-19 adıyla anılmaya başlanmıştır. Hızla yayılan bu hastalığın etkileri ekonomide de 

görülmüş, mal ve hizmet üretimi önemli ölçüde kısıtlanmıştır. COVID-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan 

rahatsızlıklar çalışan ve işvereni de olumsuz yönde etkilemiş, işverenin çalışan sağlığı ve güvenliğini 

gözetme borcunu da ön plana çıkarmıştır. Bu çalışmada vardiyalı çalışma düzeninde emek yoğun bir ortamda 

kara taşıtları imalatı yapan bir otomotiv ana sanayi fabrikasında COVID-19 bulaş risklerinin 

değerlendirilmesi ve bulaş önlenmesi için alınan tedbirler ele alınmıştır.  

Anahtar kelimeler: Covid-19, Sağlık ve iş güvenliği riskleri, Otomotiv sektörü ve Covid-19, Otomotiv 

çalışanları 

ABSTRACT 

In December 2019, a new coronavirus was detected in studies conducted due to the emergence of respiratory 

diseases related to virus exposure in Wuhan, China, and the disease caused by this virus began to be called 

COVID-19 after this date. The effects of this rapidly spreading disease were also seen in the economy, and 

the production of goods and services was significantly restricted. Discomfort caused by the COVID-19 

epidemic also negatively affected the employee and the employer, and highlighted the employer's obligation 

to take care of employee health and safety. In this study, the measures taken to evaluate the risks of COVID-

19 transmission and to prevent contamination in an automotive main industry factory that manufactures land 

vehicles in a labor-intensive environment in shifts are discussed. 

Keywords: Covid-19, Occupational health and safety risks, Automotive sector and Covid-19, Automotive 

employees 

1. GİRİŞ 

İş güvenliği çalışanların işyerlerinde karşı karşıya kaldıkları tehlikeleri belirlemek, bu tehlikelerden 

kaynaklanan riskleri değerlendirmek, bu riskleri yok etmek ya da bunun mümkün olamadığı durumlarda 

kabul edilebilir seviyeye indirgemek için yapılan bilimsel ve metodik çalışmalardır (Dursun, 2012). İş 

güvenliği çalışanların ve işyerlerinde bulunan diğer insanların sağlığını ve güvenliğini korumanın yanında 

işyerlerinde üretilen mal ve hizmetin sürekliliğinin sağlanmasını ve beraberinde işyerinin de ticari ve 

kurumsal olumlu imajının da sürmesini de sağlamaktadır (Sabuncuoğlu, 2000). Çalışanın korunması 

gerekliliği iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatın getirdiği yükümlülüklere ilave 

olarak işveren açısından sosyal, kurumsal ve ahlaki bir gerekliliktir (Bingöl, 2010). Bu gerekliliğin 

işverenlerce yerine getirilmesi işyeri çalışanlarının da ruhen ve psikolojik olarak sağlıklı olmasını temin 

edecek ve çalışanların moral ve motivasyonlarını geliştirecektir (Adem, Akgemci, & Demirsel, 2004).  İş 

sağlığı ve  güvenliği faaliyetlerinin bu faydaların yanında işyerinin rekabet gücünün artmasına etki edecek 

şekilde verimliliğine de olumlu etkisi olduğu bilinmektedir (Abdullah, Spickett, Rumckev, & Dhaliwal, 

2009).  

Kısa adıyla COVID-19 olarak da bilinen ve Çin’in Vuhan Eyaleti’nde 2019 yılı Aralık ayının sonlarında 

hastalarda ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerle gelişen virüs kaynaklı Yeni Koronavirüs Hastalığı 13 

Ocak 2020’de tanımlandığından bu yana etkisini tüm dünyada arttırarak hissettirmeye devam etmektedir 

(T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020).  Hastaların öksürmesi, aksırması ya da konuşmaları sırasında ortama yayılan 

damlacıkların solunması ile bulaşan bu rahatsızlığın aynı zamanda bu damlacıklarla kirlenmiş yüzeylere 

temas edilmesi ve sonrasında da temas eden ellerin yıkanmadan kişinin yüzüne değmesi sonrasında da 

bulaştığı bilinmektedir (World Health Organization, 2020). 
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Kısa dönem önce ortaya çıkan ve etkisini günden güne arttırarak hissettiren bu salgınından kaynaklanan 

riskleri belirlemek ve bulaş yollarını tespit ederek yok etmek konusu işverenin çalışan sağlığını gözetme ve 

koruma borcu nedeniyle işyerleri için de önem kazanmıştır (İnandı, Sakarya, Ünal, & Ergin, 2020). Bu 

çalışmanın amacı kara taşıtları imalatı yapan bir otomotiv ana sanayi fabrikasında COVID-19 bulaş riskleri 

için yapılan risk değerlendirmesi faaliyetinin sonuçlarını göstermek ve bu riskleri bertaraf etmek için yapılan 

işyeri düzenlemelerini belirtmektir. Bu yönüyle çalışmanın otomotiv sektöründe ve özellikle de vardiya 

düzeninde çalışan kalabalık işyerleri için bir kılavuz niteliği taşıması beklenmektedir.  

2. MATERYAL ve METOT 

2.1. Araştırmanın Tipi 

Otomotiv fabrikasında COVID-19 riskleri ile ilgili güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığını saptamak ve 

çalışanların iş sağlığını korumak için yapılan özel işyeri düzenlemelerini değerlendirmek amacı ile yapılmış 

tanımlayıcı bir çalışmadır. 

2.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Sakarya ili Arifiye ilçesinde kurulu yabancı sermayeli bir otomobil üretim 

fabrikasında görev yapmakta olan çeşitli unvan ve kademelerde toplam 5500 kişi oluşturmaktadır.  

2.3. Veri Toplama  

Araştırma için bahsekonu otomotiv fabrikasında alanlarda yapılan gözlem, çalışanlarla yapılan birebir 

görüşmeler ve şirketin yazılı prosedür ve talimatları göz önüne alınmıştır. Risklerin belirlenmesi için Hata 

Türü ve Etkileri Analizi metodu (HTEA) seçilmiştir. Bu metotta risk değerlendirme parametreleri ve karşılık 

gelen katsayılar Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: HTEA risk değerlendirme parametreleri 

 

2.4. Araştırmanın Sınırlılığı  

Araştırma yalnızca Sakarya ili Arifiye ilçesinde kurulu tesisin üretim alanları, idari binaları ve yardımcı 

tesislerinde gerçekleştirilmiştir. 

3. BULGULAR 

Risk değerlendirmenin yapıldığı fabrika toplam 917.000 m
2 
alana kurulu olup bu alanın 502.000 m

2
’lik kısmı 

aktif olarak kullanılmaktadır. Üretim 3 vardiya düzeninde gerçekleşmekte ve haftanın 6 günü yapılmaktadır. 

Üretim yapılmayan haftanın diğer gününde ise bakım ve temizlik faaliyeti yürütülmektedir. Yapılan çalışma 

neticesinde tespit edilen riskler ve risk dereceleri Tablo 2’de verilmiştir.  

100 Birden fazla ölüm yaşanması 10
Hemen hemen sürekli (bir saatte 

birkaç defa)
10 Beklenir, kesin

40 Ölümlü kaza 6 Sık (günde bir veya birkaç defa) 6 Yüksek, oldukça mümkün

15 Kalıcı yaralanma / iş günü kaybı 3
Ara sıra(haftada bir veya birkaç 

defa)
3 Olası

7

Önemli yaralanma /dış sağlık

merkezi tarafından ilk yardım

müdahalesi

2
Sık değil(ayda bir veya birkaç 

defa)
1 Mümkün fakat düşük

3
İlk yardım ihtiyacı (revir

tarafından bakılan)
1 Seyrek(yılda birkaç defa) 0,5 Beklenmez fakat mümkün

1 Ucuz atlatma 0,5
Çok seyrek(yılda bir veya daha 

seyrek)
0,2 Beklenmez

RİSK DEĞERLENDİRME PARAMETRELERİ

Şiddet Değeri Frekans Değeri Olasılık Değeri
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Tablo 2: Otomotiv fabrikası COVID-19 risklerinin değerlendirme tablosu 

 

Yapılan risk değerlendirmesine göre şirket geneli için bulunan 14 riskin 1 adedi tolerans gösterilemez 

risk olarak kayıt edilmiştir. Risklerin çoğunluğu esaslı ve önemli risk olarak puanlandırılmış olup, 

revir bekleme salonundaki bulaş riski olası risk olarak görülmüştür.  

Tespit edilen riskler de göz önünde bulundurularak işyerinde alınan tedbirlere örnek olarak kişisel 

koruyucu donanımlar her çalışan için yaptıkları işin niteliğine göre ayrı ayrı belirlenmiştir (Şekil 1). 

OLASILIK FREKANS ŞİDDET
RİSK 

DÜZEYİ

1
Tüm Çalışanlar ve 

Ziyaretçiler

Covid-19 taşıyıcısı kişinin çalışanlara 

hastalık bulaştırması tehlikesi

Olası Covid-19 taşıyıcısı çalışanların bilinç 

eksikliği ve önlemlerin yeterince bilinmemesi 
6 6 7 252

2

Kuzey-Güney 

Fabrika personel 

ana giriş kapıları

Olası Covid-19 Taşıyıcısı çalışanın 

fabrikaya girmesi
Diğer çalışanlara hastalık bulaştırması ihtimali 3 6 7 126

3 Servis Araçları
Olası Covid-19 taşıyıcısı çalışanın servisi 

kullanması

Covid-19 taşıyıcısı çalışanın  solunum yolu ile 

diğer çalışanlara hastalık bulaştırması 
3 6 7 126

4 Şirket iç kapıları

Kapı açma kulplarında olası virüslerin 

çalışanlara el ile temasında bulaşma 

tehlikesi

Gün içinde virüs bulaşmış kapı kollarına 

temas edilmesi nedeniyle çalışana hastalık 

bulaştırması

3 10 7 210

5 Tum Alanlarda
Olası covid- 19 taşıyıcısı çalışanın verdiği 

nefeste virüslerin havada asılı durması, 

Çalışanların birbirine nefes yoluyla hastalık 

bulaştırması
3 6 7 126

6 Yemekhaneler

Çalışanların yemekhanelerde kalabalık 

olarak bulunmaları nedeniyle yoğun temas 

tehlikesi 

Çalışanların yakın temas mesafesinde 

bulunması 
3 6 7 126

7 Revir

Revir bekleme salonunda çalışanların 

kalabalık olarak bulunmaları nedeniyle 

yoğun temas tehlikesi 

Çalışanların yakın temas mesafesinde 

bulunması
3 3 7 63

8 Toplantı Odaları
Çalışanların  kalabalık olarak bulunmaları 

nedeniyle yoğun temas tehlikesi 

Çalışanların yakın temas mesafesinde 

bulunması
3 6 7 126

9 Tuvaletler
Tuvalet kullanımında ortak yerlere 

dokunmak nedeniyle temas tehlikesi 

Çalışanların el kurutma makinelerini 

kullanmaları sebebiyle olası virüslerin 

çalışanlara ve ortam havasına bulaşması 

3 10 7 210

10 Ziyaretçi Yönetimi

Olası Covid-19 taşıyıcısı ziyaretçinin ziyaret 

amacıyla şirkete gelmesi ve virüsün 

bulaşma tehlikesi

Hastalık taşıma ihtimali olan ziyaretçinin yakın 

temasta bulunması
6 10 7 420

11 Mescitler

Olası Covid-19 taşıyıcısı çalışanın ortak 

kullanım alanı olan mescitleri kullanımı ile 

diğer çalışanlara bulaş tehlikesi

Hastalık taşıma ihtimali olan çalışanın mescit 

kullanımı 
6 6 7 252

12 Kantin Kullanımı

Olası Covid-19 taşıyıcısı çalışanın ortak 

kullanım alanı olan kantinde diğer 

çalışanlara bulaştırma tehlikesi

Hastalık taşıma ihtimali olan çalışanın kantin 

kullanımı sırasında temas ettiği yüzeyler
3 6 7 126

13 Müteahhit eğitimleri

Olası Covid-19 taşıyıcısı müteahhit 

çalışanının yakın temas veya çalışanın 

verdiği nefeste virüslerin havada asılı 

olması tehlikesi

Hastalık taşıma ihtimali olan müteahhit 

çalışanın yaratacağı temas
6 3 7 126

14
Atıkların Bertaraf 

Edilmesi

Olası Covid-19 bulaşmış maske, eldiven, 

dezenfektan bez, vb. atıklar nedeniyle 

virüsün diğer çalışanlara bulaşma tehlikesi

Hastalık bulaştırma ihtimali olan Covid-19 

bulaşmış atıklarla oluşabilecek temaslar
3 6 7 126

RİSK DEĞERLENDİRME

NO BÖLGE/YAPILAN İŞ TEHLİKENİN AÇIKLAMASI RİSKİN AÇIKLAMASI
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Şekil 1: Kişisel koruyucu donanımlar 

Dinlenme alanlarında sosyal mesafe düzenine göre bulunulması ve ortak kullanılan malzemelerin 

sınırlandırılması için düzenlemeler yapılmıştır (Şekil 2). 

 

Şekil 2: Dinlenme alanları düzenlemesi 

Çalışanlara yönelik hazırlanan iş talimatında çalışanlara iş yeri ortamına girmeden ve çalışma sırasında 

en az 20 saniye boyunca eller sabunla yoksa dezenfektan ile dezenfekte edilmesi gerektiği 

söylenmiştir.  Buna uygun olarak çalışma alanlarındaki dezenfektan sayısı arttırılmıştır. Tüm çalışma 

alanları, lavabo, tuvalet, banyo, musluklar, yemekhaneler, dinlenme alanları, tırabzanlar, kapı, turnike, 

gibi ortak kullanım alanlarında temizlik sıklığı artırılmıştır ve dezenfektan kullanılmaya başlanmıştır. 

Fabrika girişlerinde dezenfeksiyon için hijyen paspası konmuştur. Fabrika personel servisleri 

kontenjan ve çalışma planlarına göre 50% kapasiteyi aşmayacak şekilde düzenlenmiştir. Aynı kişinin 

personel servisinde sürekli aynı koltukta seyahat etmesi için oturma düzeni hazırlanmış ve çalışanlara 

duyurulmuştur. Servislerin kliması kapalı tutulmuş sadece doğal havalandırma kullanılacak şekilde 

termal konfor sağlanmıştır. Seyahat süresince servis şoförü ve tüm yolcuların maske takması 

sağlanmıştır. Şirketin ortak kullanılan binek araçlarında iki kişiden fazla kişinin binmemesi ve 

mesafeyi arttırmak için yolcunun sürücüyle çapraz şekilde oturması sağlanmıştır.  

Sigara içme alanlarındaki camlar daha iyi havalandırma sağlanabilmesi için kaldırılmıştır. Sosyal 

mesafe sağlanabilmesi için alanlar geçici olarak büyütülmüştür. Çalışanların sigara içme alanlarında 

aralarında en az 2 metre mesafe olması sağlanmıştır. Dinlenme alanlarında çalışanların oturduğu 

banklar işaretlenmiştir, üretim dinlenme alanlarında ise her bir banka kimin oturacağı belirlenerek 

isimleri yazılmıştır. Bu sayede COVID-19 tanısı konması durumunda filyasyon daha kolay 

sağlanmıştır. Yemekhanelerde çalışanlara kapalı kaplarda yemek sağlanmış ayıca ekmek ve su gibi 

yiyecek ve içecekler de ambalajlı olarak verilmiştir. Yiyecek içecek otomatları kullanımında otomatın 
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hemen yanına tek kullanımlık poşet eldiven konularak ortak temas edilen yüzeyler kontrol altına 

alınmıştır. Su sebilleri de temas yoğun olarak kullanıldığından kaldırılmış bunun yerine çalışanlara 

dağıtılmak üzere 1.5 litrelik hazır sular getirilmiştir. Ofis alanlarında maske kullanımı zorunlu hale 

getirilmiştir. Ofis vardiyası çalışanlarının diğer vardiyalı çalışanlarla yakın temasını engellemek için 

fabrikaya giriş ve çıkış saatleri yeniden düzenlenmiştir. Ofis vardiyası çalışanlarının birbirleriyle 

sosyal mesafesi düzenlenmesi için seyrek oturma düzenine geçilmiş alan kazanmak adına toplantı 

odaları da seyrek oturma düzenine uygun olarak kullanılmaya başlanmıştır.  

İşyeri reviri tarafından temaslı ve yakın temaslı personelin takibi için bir algoritma hazırlanmış ve 

çalışan takibi buna göre yapılmaya başlanmıştır (Şekil 3). Bu algoritma gereğince herhangi bir 

çalışana hastalık tanısı konduğunda çalışanın ve temaslıların doğru hareket tarzı belirlenmiş ve 

hastalık takibinin sonraki aşamalarının bu sistematiğe uygun yapılması sağlanmıştır.  

 

Şekil 3: Temaslı / yakın temaslı çalışan takip algoritması 

Alınan tedbirler doğrultusunda şirket genelinde Covid-19 yayılım hızı Türkiye ortalamasının altında 

gerçekleşmiştir. Basitçe bir kişinin virüsü bulaştıracağı kişi sayısı olarak ifade edilen virüs bulaştırma 

katsayısı (R0) şirket genelinde Türkiye ortalamasının (0,85) çok altında gerçekleşerek 0,15 olarak 

hesaplanmıştır.  

4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Alınan tedbirler doğrultusunda bulunan tüm risklerin seviyesi kabul edilebilir veya olası risk 

seviyesine düşürülmüştür. Tedbirlerin ardından yeniden yapılan risk puanlaması neticesinde şirket 

yönetiminin ve çalışanların dikkat etmesi gereken noktaların bakiye risk olarak kaydedilmesi 

gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Şirket genelinde hesaplanan R0 (virüs bulaştırma katsayısı) Türkiye 

ortalamasının çok altında çıkması çalışanların çalışma ortamında geçirdiği süreyi de dikkate alarak 

alınan önlemlerin olumlu etkisi olduğuna işaret etmektedir. Tedbirlerin gerçekleştirilmesi için ayrılan 

finansmanın üretimin devam ettirilmesi ve çalışanların azalan devamsızlık oranı nedeniyle artan 

verimlilik sayesinde büyük oranda geri dönüşü sağlanmıştır.  

Yapılan literatür çalışması göstermiştir ki Covid-19 pandemisi dünya genelinde duyulmaya 

başladığından bu yana pandeminin özellikle sağlık sektöründeki çalışanlar için doğurduğu riskler 

birçok çalışmada ele alınmıştır. Bu çalışma ise sağlık sektörü dışında kara taşıtları imalatı yapan emek 

yoğun bir fabrikada oluşan riskler ve alınan önlemlere yönelik olması sebebiyle önem taşımaktadır. 

Özellikle vardiyalı çalışan mal ve hizmet üreten işyerleri için bu çalışmanın bir rehber olması 

beklenmektedir.  
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Çalışma kapsamında bulunan riskler ve alınan tedbirler işyeri ortamına ilişkindir. Öte yandan 

çalışanların virüs maruziyetinin sadece çalışma ortamında olmayacağı da aşikardır. Bu nedenle alınan 

tedbirlerin etkinliğini kesin olarak ölçmek mümkün olamamıştır. Bu alanda ileride yapılacak 

çalışmalarda işyeri ortamındaki riskler ve tedbirlerin yanında çalışanlara işyeri dışındaki sosyal 

yaşamlarında da rehberlik edecek kurallar dizinden bahsedecek çalışmaların faydalı olacağına 

inanılmaktadır.  
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ÖZET 

Yeni koronavirüs (COVID-19) solunum yolu enfeksiyonuna neden olan ve insandan insana geçebilen 

bulaşıcı bir virüstür. Hem dünyada hem ülkemizde etkileri sürmekte olan bir bulaşıcı hastalık varken 

gündelik hayatın yanı sıra aynı zamanda üretim sektörü ve çalışma hayatı devam etmek durumundadır. 

Bu süreci hem üreticiler hem de çalışanlar açısından en az zararla atlabilmek adına konu hakkında 

belirli iş sağlığı ve güvenliği kurallarına eksiksiz uyum sağlanması gerekmektedir. Güvenli üretim 

yapılabilmesi adına üretim sahası içerisindeki tedbirlere ilave olarak birçok yan süreç (ulaşım, 

yemekhane, dinlenme alanları, soyunma odaları,toplantılar, organizasyonlar vb.) hakkında da çeşitli 

tedbirler alınması gerekmektedir. Bu çalışma otomotiv sektöründe vardiyalı olarak faaliyet gösteren 

üretim felsefesi olarak sürekli iyileştirmeyi (Kaizen) yol gösterici olarak benimsemiş bir işletmenin 

Covid-19 bulaşının azaltılması için almış olduğu tebdir ve kaizen örneklerini içermektedir.  

Anahtar kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, COVID-19, Kaizen, Otomotiv sektörü, İş sağlığı ve 

güvenliği riskleri 

 

ABSTRACT 

The new coronavirus (COVID-19) is an infectious virus that causes respiratory tract infection and can 

be passed from person to person. While there is an infectious disease whose effects are ongoing both 

in the world and in our country, the production sector and working life must continue as well as daily 

life. In order to circumvent this process with the least damage for both producers and employees, it is 

necessary to comply with certain occupational health and safety rules. In addition to the measures in 

the production area in order to ensure safe production, various measures should be taken regarding 

many side processes (transportation, dining hall, resting areas, changing rooms, meetings, 

organizations, etc.). This study includes the examples and examples of kaizen that an enterprise has 

taken to reduce Covid-19 contamination, which has adopted continuous improvement (Kaizen) as its 

production philosophy operating in shifts in the automotive industry. 

Keywords: Occupational health and safety, COVID-19, Kaizen, Automotive Sector, Occupational 

health and safety risks 

1. GİRİŞ 

‘İlk olarak Çin’in Wuhan bölgesinde, 2019 yılı Aralık ayının başında görülüp, bu bölgedeki yetkililer 

tarafından tanımlandığı için gayri resmi Wuhan koronavirüsü adıyla da bilinen yeni koronavirüs 

solunum yolu enfeksiyonuna neden olan ve insandan insana geçebilen bulaşıcı bir virüstür (Acıbadem 

Web, 2020). 

‘Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından virüsün resmi adı SARS-CoV-2 (Şiddetli Akut Solunum 

Sendromu-Koronavirus-2) olarak belirlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü virüsün neden olduğu hastalığı 

tanımlamak için Covid-19 terimini kullanmaktadır (Acıbadem Web, 2020).  

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan 

belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek 

yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2020). 

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. 

Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, 
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göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas 

etmek risklidir (Sağlık Bakanlığı, 2020).  

Covid-19 pandemisinin iş hayatı üzerinde büyük etkileri olmuştur. Salgını kontrol altına alabilmek 

için birçok iş yeri kapatılmış veya uzaktan/evde çalışma sistemine geçilmiştir. Ancak bazı sektörlerde 

çalışmanın devam etmek zorunda olması ve işin niteliği gereği uzaktan çalışmaya elverişli olmaması 

nedeniyle iş yerlerinde pandemiye karşı iş sağlığı ve güvenliği konusu gündeme gelmiştir (İstanbul 

Ticaret Üniversitesi, 2019).  

İşyerlerinde işveren tarafından alınması gereken sağlık ve güvenlik tedbirleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu Madde 4’te tanımlanmıştır, 

MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu 

çerçevede; 

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, 

organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin 

değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar (TC 

Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2020) 

İşverenin iş sağlığı güvenliği konusunda alması gereken önlemler bilimin, tekniğin, güncel 

gelişmelerin ışığında farklılık gösterir ve devamlı olarak kendini yeniler (Sümer, 2018).  

Bu bağlamda COVID-19 kapsamında iş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınması gereken tedbirler 

risk değerlendirmeleri, mühendislik tedbirleri, işyeri sağlık gözetimi, eğitim ve bilgilendirme 

çalışmaları, kişisel koruyucu donanım kullanımı şeklinde sıralanabilir. 

Koronavirüs bulaşının azaltılabilmesi adına alınan tedbirler üç temel tedbir çerçevesinde 

şekillenmektedir. Bunlar sosyal mesafe, maske kullanımı, hijyen kuralllarıdır.  

2. MATERYAL ve METOT 

2.1. Araştırmanın Tipi 

Otomotiv yan sanayi fabrikasında COVID-19 riskler ile ilgili güvenlik tedbirlerinin alınmasını 

sağlamak, çalışanların iş sağlığını korumak için yapılan işyeri düzenlemelerini, sistem revizyon ve 

iyileştirmelerini detaylandırmak amacı ile yapılmış tanımlayıcı bir çalışmadır. 

2.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Kocaeli ili Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren yabancı sermayeli bir otomotiv 

yan sanayi üretim fabrikası ve çeşitli pozisyonlarda çalışan toplam 1300 kişi oluşturmaktadır.  

2.3. Veri Toplama  

Araştırma için bahse konu otomotiv yan sanayi fabrikasında öncelikli olarak önce sağlık ve güvenlik 

konusundaki mevzuat, COVID-19 hakkında yayınlanmış kaynaklar, klavuz ve rehberler referenas 

alınarak yapılan saha gözlemleri, şirketin COVID-19 öncesi şartları ve yazılı prosedür ve talimatları ve 

yapılan risk analizi göz önüne alınmıştır. Risklerin belirlenmesi için Finne-Kinney metodu referans 

alınmıştır. G. F. Kinney ve A. D. Wiruth’ ün 1976’da “Practical Risk Analysis for Safety Management” 

(Güvenlik Yönetimi İçin Pratik Risk Analizi) adı altında yöntemi geliştirilerek uygulamasını sayısal 

yaklaşımdan grafiksel yaklaşıma dönüştürmüş ve bu metot günümüzde de “Fine-Kinney Metodu” 

olarak risk değerlendirmelerinde kullanılmaya devam etmektedir (Kinney & Wiruth, 1976).   

 Bu metota ait değerlendirme parametreler Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1: Fine-Kinney risk değerlendirme parametreleri 

 

2.4. Araştırmanın Sınırlılığı  

Araştırma yalnızca Kocaeli ili Çayırova ilçesinde kurulu tesisin üretim alanları, bina ve eklentilerinde 

gerçekleştirilmiştir. 

3. BULGULAR 

Otomotiv parçaları üretimin yapıldığı fabrika toplam 100.407 m2 alana kurulu olup bu alanın 48.379 

m2 ’lik kısmı aktif olarak kullanılmaktadır. Üretim 3 vardiya düzeninde gerçekleşmekte ve haftanın 6 

günü yapılmaktadır. Üretim yapılmayan haftanın diğer gününde ise bakım ve temizlik faaliyeti 

yürütülmektedir. Yönetim anlayışı ve üretim felsefesi olarak yalın üretim sistemi ve sürekli 

iyileştirmeyi (kaizen) benimsemiştir. 

Tablo 2: Otomotiv yan sanayi fabrikası COVID-19 risklerinin değerlendirme tablosu 

 

Yapılan risk değerlendirmesine göre fabrika geneli içinde bulunan 36 risk tespit edilmiştir. Bu 

risklerin öncesi ve alınan önlemler sonrası tekrar değerlendirilmesi yapılmıştır. Bahse konu önlemler 

ise aşağıda listelenmiştir.  

3.1. İşletme Girişi, Güvenlik, Danışma 

Ziyaretçi kartları her kullanımdan önce dezenfekte edilmektedir. Firmaya ziyaret için gelen kişiler  

mümkün olduğunca sınırlandırılmaktadır. Tüm çalışanlar ve ziyaretçiler HES kodu sorgulamasına 

tabiidir.  

Kapı/turnike girişlerinde fiziksel teması önlemek için personel taşıma servisleri, çalışanları girişe 

belirli bir mesafede durarak tek sıra ve mesafeli geçiş yapılması uygun şekilde durmaktadır. Giriş 

çıkışlarda sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi için uyarıcı çizgi, şerit, bant çekilmiştir. Çalışanlar 

sırayla işyerine alınmaktadır. Giriş esnasında yönetici, misafir, çalışan, ziyaretçi, tedarikçi fark 

etmeksizin herkesin vücut sıcaklıkları ölçülerek kayıt altına alınmaktadır. İşletmeye girişte ölçülen ve 

doğrulanan vücut sıcaklığı değeri 38°C ve üzeri olan kişiler tesise alınmayıp işletme dışında kurulmuş 

izolosyan odasında bekletilmekte ilk ölçümden en az 15 dakika sonra tekrar ölçüm yapılmakta, vücut 

sıcaklığk değeri 38°C ve üzeri olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna sevki ile ilgili belirlenen 

aksiyon planı uygulanmaktadır. Ateş ölçümü için işletme girişine termal kamera sistemi konulmuştur. 

Aynı zamanda temassız ateş ölçerler ile olası durumlarda teyidi sağlanmaktadır. Güvenlik personeli 

COVID-19 hakkında yeterince bilgilendirilmiştir. İşletmeye gelecek tüm ziyaretçi ve altişveren 

çalışanları için işletmeye gelmeden önce akıllı telefon,tablet ve bilgisayar üzerinde erişebilecekleri 

koronavirüs eğitimleri gönderilmektedir. Eğitimin başarı ile tamamlanması gerekmektedir. 

Çok Önemli Risk Önemli Risk
Kabul Edilebilir 

Risk
Önemsiz Risk

İlk Tespit 1 34 1  -

Önlemler Sonrası  - 1 34 1
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Güvenlik/danışma vb. iletişim noktalarına iletişimi engellemeyecek şekilde en az 1.5 metre aralık 

oluşturacak bariyer oluşturulmuş ve çalışan güvenlik personelinin maskeye ilave olarak siperlik 

giymesi sağlanmıştır. Konu hakkında yönetim desteğinin gösterilmesi adına işletme giriş çıkışlarında 

yöneticiler tarafından çalışanlara kurallar hatırlarak her gün denetlemeler ve bilgilendirme 

yönlendirmeleri yapılmaktadır. 

 

Şekil 1: Fabrika giriş uygulamaları örnekleri 

3.2. Bekleme Alanı 

Oturma düzeni kişiler arasında en az 1.5 metre olacak şekilde düzenlenmiştir. Kitaplar, broşürler ve 

dergiler dahil olmak üzere herkesin kullanıma açık tüm eşyalar lobiden ve diğer ortak kullanılan alan 

ve salonlardan çıkarılmıştır. Tüm alan ve içindeki mobilya ve eşyalar sıklıkla temizlenmektedir. 

3.3. Yemekhane 

Hava sirkülasyonu yeterli ve uygundur. Yemekhane personeli kişisel hijyen kurallarına sıkı bir şekilde 

uymaktadır. Tüm yemekhane personeli maske, eldiven ve siperlik kullanmaktadır. Yemekhane 

girişlerinde el antiseptiği bulunmaktadır. Kişilere yemekhane girişinde el yıkama yoluyla el hijyeni 

sağlamaları konusunda güçlü şekilde hatırlatmalar yapılmaktadır. Yemekhane sırasında sosyal 

mesafenin korunması için çizgi kullanılarak, bekleyenler arasındaki mesafeler belirlenmiştir. Yemek 

saatleri sosyal mesafenin korunacağı şekilde düzenlenmiştir. Yemek servisi yemekhane personeli 

tarafından yapılarak çalışanların yemeklere teması önlenmiştir. Tuz, karabiber, kürdanın vb. tek 

kullanımlık paketlerde, çatal-kaşık ve bıçaklar kağıt cepli paketlerde,sular tek kullanımlık kapalı 

bardak şeklinde sunulmaktadır.  

Bulaşık yıkama donanımı düzgün çalışmakta, özellikle çalışma sıcaklıkları, temizlik ve dezenfekte 

edici kimyasalların dozunun uygunluğu kontrol edilmektedir. Yemek salonlarındaki oturma düzeni 

sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tasarlanmştır. Oturma düzeni kişiler arasında en az 1.5 m 

olacak şekilde düzenlenmiştir. Aynı zamanda yemekhane masaları arasında teması azaltmak adına 

şeffaf paravanlar yerleştirilmiştir. Bunların yanı sıra mevcut çay alma kazanlarında teması azaltmak 

için harekete duyarlı sensörler takılmış ve el teması azaltılarak mevcut sistem üzerinden kaizen 

yapılmıştır. 
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Şekil 2: Yemekhane iyileştirme örnekleri 

 

Şekil 3: Dokunmatik çay alma kaizeni 

3.4. Üretim Alanları 

Üretim alanlarının tamamında maske kullanılmaktadır. Belirli aralıklarda tüm üretim alanı dezenfekte 

edilmektedir. Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılmaktadır. Temiz hava debisi 

artırılmıştır. Üretim alanlarındaki panolara, TV’lere, ortak alanlara, işletmenin online eğitim programı 

üzerinden bilinç ve farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Yemekhane ve mola 

alanlarındaki yoğunluğu önlemek amacıyla mola süreleri ve zamanları yeniden gözden geçirilmiş ve 

kademeli olacak şekilde ayrılmıştır. Çalışanlar ortak kullandıkları ekipman ve çalışma alanlarını 

mümkün olduğunca her kullanımdan önce düzenli olarak dezenfekte etmektedir. Çalışma alanında yer 

alan ortak temas yüzeyleri (kontrol paneli, el aleti vb.) için kullanım şartları, kullanım sıklığı, kullanıcı 

sayısı vb. kriterlerine göre hijyen ve sanitasyon programları oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Taşıma 

ve istifleme araçlarının düzenli olarak dezenfeksiyon işlemleri yapılmaktadır.  

3.5. Ofisler 

Ofislerin yerleşimi, sosyal mesafeye dikkat edilerek masa aralarına paravanlar konularak 

düzenlenmiştir. Gerekli durumlarda dönüşümlü olarak uzaktan çalışma opsiyonu tercih edilmektedir. 

Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmıştır. Ofislerin havalandırma 

tesisatının filtre temizliği, bakım ve kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. Ofis malzemelerinin 

(bilgisayar klavyesi, mouse, telefon, kalem, silgi vb.) ortak kullanılmaması sağlanmaktadır. Ortak 

kullanılan malzemelerin dezenfeksiyon sıklığı artırılmıştır. Kapalı alanlarda, ofislerin tamamında 

maske kullanılmaktadır. Ofis, toplantı odaları ve üretim kapıları dahil olmak üzere elle ile temassız 

açılabilir kapılar takılmıştır, mümkün olmayan noktalara ise el ile teması azaltacak şekilde ayak ile 

açılacak aparat kaizeni yapılmıştır. 
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Şekil 4: Temassız kapı mekanik ayak ile açma kaizeni 

3.6. Toplantı Salonları 

Oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına (en az 1.5 m) uygun olacak şekilde düzenlenmiştir. Toplantı 

öncesi ve toplantı sonrası (masa, varsa teknik donanımlar, mikrofon vb.) temizlik/dezenfeksiyon 

yapılmaktadır. Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmıştır. Toplantıya 

katılan katılımcıların tamamı maske kullanmaktadır. Toplantı süreleri sınırlandırılmıştır. Toplantı 

odaları girişlerine salonun kapasitesini belirtilen uyarılar asılmıştır. Toplantı süreleri 30 dakika ile 

sınırlandırılmıştır. Mümkün olduğunca online toplantılar tercih edilmektedir. 

3.7. Revir/Sağlık Birimi 

Revir/sağlık birimi vb. alanların temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmaktadır. Reviri kullanabilecek kişi 

sayısı belirlenmiş, revire gelen kişinin kişisel koruyucu donanım kullanımına yönelik önlemler alınmış, 

revire başvuran kişilere ait vaka takip kayıtları tutulmaktadır. Biri fabrika içinde biri fabrika dışında 

olmak üzere şüpheli görülen durumlarda kullanılmak üzere 2 adet izolasyon odası oluşturulmuştur. 

Aynı zamanda olası şüpheli durumlarda hastane sevkleri için hasta ve sürücünün birbirinden fiziksel 

olarak ayrıcak şeffaf paravanlara sahip izole araç tanımlanmıştır. 

3.8. Personel Taşıma Servisleri 

Temel olarak servis kapasiteleri yarıya indirilmiştir. Aynı zamanda her çalışan sadece kendisine ait 

servise binebilmektedir. Servis yönetici belirlenmiş olup servise binerken ateş ölçümü yapılmaktadır. 

Koltuklarda yan koltuk boş kalacak şekilde yerleştirme yapılmıştır. Çalışanlar servislerde maske 

kullanmaktadır. Servis kullanıcıları cam kenarlarında oturulacak şekilde planlama yapılmıştır.  

Salgın süresince servislerde klima kullanılmamaktadır. Havalandırma doğal havalalandırma şeklinde 

camlar açılarak yapılmaktadır. Her servis öncesi ve sonrası servis şoförleri tarafından servisler 

havalandırılmakta ve özellikle el teması olan bölgeler başta olmak üzere dezenfeksiyonu 

sağlanmaktadır Yapılan işlemler kayıt altına alınmaktadır. Araçlarda el dezenfektanları bulunmaktadır. 

Servislerden çalışanlar sırayla indirilmektedir. Servis şoförlerinin hastalık geçmişi takip edilmekte, 

farkındalık eğitimleri verilmektedir. Servis şoförlerinin günlük ateş ölçümleri kayıt altına alınmaktadır. 

3.9. İşletme Binek Hizmet Araçları 

Araçlarda klima yerine doğal havalandırma tercih edilmektedir. Binek araçlara şoför hariç aynı anda 

birden fazla kişi bindirilmemektedir. Yolcu arka koltukta sürücünün çaprazında oturarak ve maske 

takarak seyahat etmektedir.  

3.10. Tuvalet ve Lavabolar 

Kapılar ve kapı kolları dahil tüm yüzeyler uygun deterjan/dezenfektan ile sık aralıklarla 

temizlenmektedir. Banyo, klozet ve tuvaletler günde en az iki kez sulandırılmış çamaşır suyu ile 

dezenfekte edilmektedir. El temasını önlemek için çalışan lavabolarında el teması olmayan bataryalar 

temassız dispenserler bulunmaktadır. Ziyaretçilere ve çalışanlara her seferinde en az 20 saniye 

boyunca sabun ve suyla ellerini yıkamalarını hatırlatmak için tuvalet ve lavabolara afiş/poster/uyarı 
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levhası konulmuştur.Tuvalet ve lavabolarda bulunan el kurutucu cihazlarının kullanılmaması için 

gerekli önlemlerin alınmıştır.  

3.11. Personel Soyunma Odaları ve Duşları 

Soyunma odalarını aynı anda kullanımı azaltmak adına organizasyonel tedbirler alınmıştır. Soyunma 

odalarında kişi başına minimum 4 m² alan sağlanacak ve fiziki mesafe 1.5 metre olacak şekilde 

kullanım planlanmıştır. Oda girişlerine el antiseptiği konulmuştur.El temasını önlemek için personel 

lavabolarında el teması olmayan bataryalar konulmuş, temassız dispenserler bulunmaktadır. Kirli ve 

temiz kıyafetlerden çapraz bulaşmayı önleyebilmek için gerekli tedbirler alınmıştır. 

3.12 Takip Sistemi 

Sempton gösteren, şüphesi olan ya da pozitif vaka ile teması olan kişilerin revire başvurması 

neticesinde ‘temas değerlendirme algoritması’ uygulanarak proaktif bir yaklaşım ile temas durumuna 

ya da şüphe derecesine göre ya sistemden uzalşatırılmakta ya da yakın takip sistemi ile izlenmektedir.  

3.13. Eğitim Çalışmaları 

Bu süreçte uzaktan eğitim sistemine geçilmiştir. Tüm çalışanların bireysel kullanımına açık olacak 

şekilde kullanabilecek sistem üzerinden eğitim atamaları gerçekleştirilmektedir. 

3.14. Temizlik Hakkında Genel İlkeler 

Ortak kullanılan alanlar başta olmak üzere tüm alanlar için temizlik ve dezenfeksiyon planları 

belirlenmiştir. Her alan için kullanılacak kullanım alanına uygun olacak şekilde dezenfeksiyon 

malzemesi belirlenmiştir. Şirket içinde yapılan bu dezenfeksiyon çalışmaları için ayrı çalışanlar 

belirlenmiş ve kişiler yapacakları işe özel olarak eğitilmişlerdir. 

3.15. Kişisel Koruyucu Donanımlar 

Tüm kişisel koruyucu donanımlar kullanım sıklıkları düşünülerek temin edilmektedir. Kullanılan 

kişisel koruyucu donanımlar maskeler, personel giysi ve formaları, tek kullanımlık eldiven (veya işe 

uygun eldiven), göz ve yüz koruyucu şeklinde sıralanabilir. Bu ekipmanlar kullanılırken dikkat 

edilmesi gereken hususların başında yeteri kadar temin edilmesi, uygun ilgili standart/kriterlere uygun 

şeçilmesi, temiz/kuru alanlarda kontamine olmayacak şekilde ve kullanma ömürlerine uygun olarak 

saklanması ve kullanıldıktan sonra uygun şekilde bertaraf ettirilmesidir.   

3.16. Atık Yönetimi 

Atıkların bertaraf edilmesi için yetkili kurumların ve yerel otoritelerin talimatlarına uyulmuştur. 

Enfektif atıklar tanımlanmış, atık toplama istasyonu, yerel mevzuat gereksinimlerini karşılayacak 

şekilde diğer alanlar ve diğer atıklardan ayrılmıştır. Kullanımda olan atık kutuları elle temas etmeden 

açılabilir-kapanabilir (pedallı, sensörlü vb.) tercih edilmiştir. Bahse konu bu atıkların atılacağı kutular 

dinlenme alanlarına, üretim alanlarına ve yemekhanelere konulmuştur. 

4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Gerek toplumsal gerekse bireysel olarak etkin bir tedavi yönteminin henüz bulunmaması sebebi ile 

COVID-19 pandemisi ile yaşamayı öğrenmek durumundayız. Olası bulaş durumları hem çalışanların 

ve dolayısıyla ailelerin ve toplumdaki diğer fertlerin hastalanmasına hem de işgücü kaybı nedeniyle 

üretim sektörünün zarar görmesi sonuçları doğurabilir. Üretimin devam etmesi ve üretim devam 

ederken de çalışanların sağlıklarının korunması gerekmektedir. Bu iki temel gereklilik için ise 

mevzuatlara, mesleki kılavuzlar, bu konuda oluşturulmuş rehberlerdeki yönlendirmelere eksiksiz 

uyulması gerekmektedir.  

Bu çalışmada COVID-19 bulaşının azaltılması adına alınması gereken temel önlemler çerçevesinde 

alınmış diğer önlemler örneklendirerek anlatılmıştır.Bahsedilen bu tedbirler doğrultusunda Tablo 1’de 

görülebileceği üzere risk analizinde tespit edilen tüm risklerin ilk analiz seviyeleri tedbir alındıktan 

sonraki analize göre risk seviyesi olarak düşme eğilimi göstermiştir. İşyeri bulaşının mümkün 

olduğunca azaltılmış bir işyerinde çalışmalarda üretim kayıpları da minimum seviyededir. Bu tedbirler 

arasında yatırım gerektirenler olduğu gibi basit değişiklikler ve sürekli kaizen iyileştirmeleri ile az 

maliyetle çok etki sağlayabilecek tedbirler de vadır.   
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Güvenli bir ortamda çalışıyor olmak çalışanların motivasyonunu arttırdığı gibi COVID-19 nedeniyle 

kayıp zamanlı günlerin azaltılması üretim verimliliği de beklentiler yönünde seyretmektedir.  
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ÖZET 

SARS salgınından (2003) sonra yapılan çalışmalarda, sağlık çalışanlarının yüksek düzeyde stres ve 

psikolojik sıkıntı yaşadığı belirtilmiştir. Yaşanan bu psikolojik sorunların salgın sürecinde ve 

sonrasında neden olabileceği olumsuz durumların detaylı bir şekilde incelenmesi ve incelemeler 

sonucunda profesyonel yardıma ihtiyaç duyan sağlık çalışanlarına uzmanlar tarafından gerekli 

desteğin sağlanması  gerekmektedir. COVID-19 salgını sırasında artan korku ve stres deneyimi, 

değişken iş saatleri ve daha birçok etken tükenmişlik deneyimine yol açabilmektedir. Sağlık 

çalışanlarında yapılması planlanan bu çalışmada koronavirüs pandemisi sürecinde sağlık çalışanlarının 

yaşadığı COVID-19 korkusu ile tükenmişlik arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada 

veriler online olarak demografik özelliklere ait sorulardan oluşan Kişisel Bilgi Formu, COVID-19 

Fobisi Ölçeği ve Mesleki Yorgunluk, Tükenmişlik ve Toparlanma Ölçeği ile farklı şehirlerde ve 

birimlerde çalışan 538 sağlık çalışanından toplanmıştır. Toplanan verilerin analizi SPSS 22 programı 

kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, katılımcıların COVID-19 korkusu ve 

tükenmişlik düzeyinin ortalamanın üstünde olduğu saptanmıştır. Bireylerin tükenmişlik düzeyi 

COVID-19 korkusu düzeyi, bireyin mesleği ve çalıştığı birim arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

olduğu belirlenmiştir.  COVID-19 salgını sırasında hastalığın gidişatını belirleyen sağlık çalışanlarının 

yaşadığı korku ve tükenmişliği azaltmak, bu olumsuz süreçten daha düşük düzeyde etkilenmelerini 

sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması ve gerekli psikososyal müdahalelerin uygulanması 

önemlidir. Literatürde hemşireler ve doktorların tükenmişlik açısından sağlık sektörü çalışanları 

arasında en riskli grup olduğu belirtilmiştir.  COVID-19 pandemisi döneminde de yine hemşireler, 

hastalarla yakın olması, sık teması ve normalden daha uzun saatler çalışması nedeniyle korku ve 

tükenmişlik açısından yüksek riskli gruplar arasında gösterilebilir. Bu riskli gruptaki sağlık 

çalışanlarına uygulanacak olan müdahalelerde görev alacak olan ekip üyelerinden psikiyatri 

hemşireleri önemli bir role sahiptir. 

Anahtar Kelime: Tükenmişlik, COVID-19-Korkusu, Sağlık Çalışanları, Mesleki Yorgunluk, 

Pandemi 

 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN CORONAVIRUS 19 FEAR AND OCCUPATIONAL 

FATIGUE, BURNOUT AND RECOVERY LEVELS IN HEALTHCARE PROFESSIONALS 

 

 

 

ABSTRACT 

After the SARS epidemic (2003), studies reported that healthcare workers experienced high levels of 

stress and psychological distress. These psychological problems will be examined in detail and the 

negative situations that may cause after the epidemic progression will be examined in detail and will 

be accompanied by the necessary support by experts to healthcare workers who need professional 

help. During the COVID-19 pandemic, the experience of increased fear and stress, variable work 
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hours and many other factors can lead to burnout. In this study, which is planned to be carried out in 

healthcare professionals, it is aimed to determine the relationship between burnout and fear of 

COVID-19 experienced by healthcare workers during the coronavirus pandemic. In this study, which 

is planned to be carried out in healthcare professionals, it is aimed to determine the relationship 

between burnout and fear of COVID-19 experienced by healthcare workers during the coronavirus 

pandemic. In the study, the data were collected online from 538 healthcare professionals working in 

different cities and units using the Personal Information Form consisting of questions on demographic 

characteristics, the COVID-19 Phobia Scale and the Occupational Fatigue, Burnout and Recovery 

Scale. The analysis of the collected data was made using the SPSS 22 program. As a result of the 

analysis of the data obtained, it was determined that the fear of COVID-19 and burnout levels of the 

participants were above average. It has been determined that there is a positive significant relationship 

between the burnout level of individuals, the level of fear of COVID-19, the individual's profession 

and the unit they work in. During the COVID-19 epidemic, it is important to take the necessary 

measures and to implement the necessary psychosocial interventions to reduce the fear and burnout 

experienced by healthcare professionals who determine the course of the disease, to ensure that they 

are affected at a lower level from this negative process. It has been stated in the literature that nurses 

and doctors are the most risky group among health sector workers in terms of burnout. During the 

COVID-19 pandemic period, nurses can be shown among the high-risk groups in terms of fear and 

burnout due to their close proximity with patients, frequent contact and working longer hours than 

normal. Psychiatric nurses, who will take part in interventions to be applied to healthcare professionals 

in this risky group, have an important role. 

Keywords: Burnout, COVID-19-Fear, Healthcare Professionals, Occupational Fatigue, Pandemic 
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ÖZET 

Amaç: Bu çalışma, Covid-19 Pandemisi sürecinde hemşirelerdeki psikolojik sıkıntı ve yaşam 

kalitesinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Bu çalışma, İstanbul ili Avrupa bölgesinde bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde pandemi 

sürecinde görev almış hemşireler ile tanımlayıcı tasarımda gerçekleştirilmiştir. Hastanede pandemi 

sürecinde görev alan 115 hemşire ile çalışma tamamlanmıştır. Çalışmanın verileri, Kişisel Bilgi 

Formu, Profesyonel Yaşam Kalitesi Ölçeği, Psikolojik Sıkıntı Ölçeği ile toplanmıştır. Çalışmanın 

analizlerinde, istatistiksel program ile parametrik yöntemlerden t-testi, ANOVA, Tukey, 

nonparametrik yöntemlerden Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H test, Bonferroni düzeltmesi ve 

Spearman korelasyon katsayısı kullanılmıştır. 

Bulgular: Çalışmada; hemşirelerin yaş ortalamasının 27,57±4,51 (yıl) olduğu tespit edilmiş ve 44 

hemşirenin (%38,3) 25-27 yaş grubunda olduğu, 63’ünün (%54,8) biriminde 5’ten az hastaya baktığı, 

12’sinin (%10,4) kronik hastalığının olduğu, 46 hemşirenin (%40,0) rutin yaşamda Covid-19 

nedeniyle ailesiyle evlerini ayırdığı, 109’unun (%94,8) kendisinin/yakınının Covid-19 tanısı 

almasından korktuğu, 25’inin (%21,7) Covid-19 tanısı aldığı, 80’inin (%69,6) herhangi bir yakınının 

Covid-19 tanısı aldığı belirlenmiştir. Ayrıca erkeklerin, evlilerin, kendisinin/yakınının Covid-19 tanısı 

alma korkusu olmayanların, Covid-19 tanısı almayanların psikolojik sıkıntı ölçeği puanları, çekirdek 

aile ve tek ebeveynli aile olanların mesleki tatmin puanları, Covid-19 tanısı alanların tükenmişlik 

puanları daha yüksek bulunmuştur. Psikolojik sıkıntı ölçeği puanları ile mesleki tatmin arasında pozitif 

yönde, zayıf derecede ve istatistiksel olarak anlamlı (r=0,242; p=0,009), tükenmişlik ve eş duyum 

yorgunluğu arasında negatif yönde, orta derecede ve istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05) bir ilişki 

tespit edilmiştir 

Sonuç: Pandemi sürecinde, hemşireler sadece yoğun iş temposu nedeni ile değil aynı zamanda ailevi, 

sosyal ve maddi konular nedeni ile de psikolojik sıkıntılar yaşamakta ve tüm bu faktörler hem günlük 

hayatı hem de iş hayatını etkilemektedir. Psikolojik sıkıntı ve profesyonel yaşam kalitesini, kişinin 

kendisinin/yakınının Covid-19 tanısı alıp almama durumu ve tanı almasından korkulması da 

etkilemektedir. Ayrıca, tükenmişlik ve eş duyum yorgunluğunun artması belki de hemşirelerin bu 

durumdan uzaklaşma şanslarının olmadığını kabullenmeleri kaynaklı olarak psikolojik sıkıntılarının 

azalmasına sebep olmaktadır. Hemşirelere iş ve sosyal yaşamda psikolojik iyilik ve iş tatmini 

sağlayabilmek adına psikolojik destek sağlanmalı ve iş yükleri azaltılmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Covid-19, hemşire, pandemi, psikolojik sıkıntı, yaşam kalitesi 
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INVESTIGATION OF PSYCHOLOGICAL DISTRESS AND QUALITY OF LIFE IN NURSES 

DURING COVID-19 PANDEMIA PROCESS 

 

ABSTRACT 

Aim: This study was conducted to examine the psychological distress and quality of life in nurses 

during the Covid-19 Pandemic process. 

Method: This study was carried out in a descriptive design with nurses who took part in the pandemic 

process in a Training and Research Hospital in the European region of Istanbul province. The study 

was completed with 115 nurses working in the hospital during the pandemic process. The data of the 

study were collected by Personal Information Form, Professional Quality of Life Scale, Psychological 

Distress Scale. In the analysis of the study, statistical program and parametric methods t-test, 

ANOVA, Tukey, nonparametric methods Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H test, Bonferroni 

correction and Spearman correlation coefficient were used. 

Results: In the study; The average age of the nurses was found to be 27.57 ± 4.51 (year) and 44 nurses 

(38.3%) were in the 25-27 age group, 63 (54.8%) looked at less than 5 patients in their unit. (10.4%) 

had a chronic disease, 46 nurses (40.0%) separated their homes with their families due to Covid-19 in 

their routine life, 109 (94.8%) feared that they / their relatives would be diagnosed with Covid-19, 25 

(21.7%) was diagnosed with Covid-19, and 80 (69.6%) of them were diagnosed with Covid-19. In 

addition, the psychological distress scale scores of men, married people, those who did not have the 

fear of getting a Covid-19 diagnosis of themselves / their relatives, those who were not diagnosed with 

Covid-19, the professional satisfaction scores of those who were nuclear families and single-parent 

families, and those who were diagnosed with Covid-19 were found to have higher burnout scores. 

There was a positive, weak and statistically significant (r = 0.242; p = 0.009), a negative, moderate and 

statistically significant (p <0.05) difference between burnout and emotional fatigue between 

psychological distress scale scores and professional satisfaction. relationship detected 

Conclusion: During the pandemic process, nurses experience psychological problems not only 

because of the intense work pace, but also because of family, social and financial issues, and all these 

factors affect both daily life and business life. Psychological distress and professional quality of life 

also affect whether or not the person / relative is diagnosed with Covid-19 and the fear of being 

diagnosed. In addition, the increase in burnout and emotional fatigue may lead to a decrease in 

psychological distress due to the acceptance of nurses that they have no chance to get away from this 

situation. In order to provide psychological well-being and job satisfaction to nurses in business and 

social life, psychological support should be provided and their workload should be reduced. 

Keywords: Covid-19, nurse, pandemic, psychological distress, quality of life 
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ABSTRACT 

Objective: Present study aims to determine the experience of intensive care unit nurses in the covid-

19 pandemic process. 

Methods: The research is a study with phenomenology pattern, which is a qualitative research type. 

The study group has been determined using the purposive sampling method. The sample of the study 

consists of 10 nurses working in the Intensive Care Unit of a state hospital located in the Eastern Black 

Sea. The study has involved voluntary nurses over the age of 18 who handles patients with COVID-19 

infection during the pandemic. As a data collection tool, a form consisting of 5 open-ended questions 

has been used for semi-structured interviews, containing the identifying characteristics of nurses. The 

data were collected through face-to-face interviews. During the interview, the nurses were informed 

that a voice recorder would be used, and their consent was obtained. The interviews lasted between 

50±15 minutes. The data were analyzed using the descriptive analysis method. 

Results: The experiences of nurses who care for COVID-19 patients treated in intensive care can be 

summarized under 4 themes. The first one is negative emotions. The negative emotions that arose in 

early period were due to long hours of work, fear, anxiety, and concern for family members. The 

second one is that methods of self-coping included psychology and life harmony, team support, and 

rational cognition. The third one has been found to be under pressure, which included developing 

increased compassion, gratitude, and professional responsibility. Finally, it was observed that positive 

emotions appeared simultaneously with negative emotions.  

Conclusions: During an epidemic, the positive and negative emotions of front-line nurses were 

together. In the early period, negative emotions predominated, however, these emotions were slowly 

replaced by positive emotions. Self-coping and psychological conditions of nurses played an important 

role in maintaining their mental health. 

Keywords: Coronavirus, COVID-19, intensive care nurse, pandemic 
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ABSTRACT 

Critical discourse analysis (CDA) has been a crucial field in social sciences that aims to investigate 

the language structures in a social and cultural context. Furthermore, it scrutinizes the relationship 

between language, power, and ideology in political discourse as well as specific discourses. In other 

words, CDA is utilized to reveal the covert ideology in political speeches by focusing on language 

use. The purpose of this study is to investigate Queen Elizabeth II's speech to the nation on 

Coronavirus which is a call for unity. Halliday’s Systemic Functional Grammar is used as a 

framework to analyze Queen’s speech and raise readers’ awareness in terms of comprehending the 

underlying messages in the speech based on three meta-functions: ideational function, interpersonal 

function, and textual function.  

Keywords: critical discourse analysis, political speech, ideology 

 

INTRODUCTION 

Critical discourse analysis (CDA) is a brunch of social sciences that has been taking sociolinguists’ 

attention for decades. It is an interdisciplinary language study that explicates the social problems 

including various fields such as sociology, politics, and pedagogy.  In CDA, language is seen as a 

social practice and it mirrors society. It emphasizes that discourse is affected by society. In addition, 

language has an indispensable role in the construction of social objects and social relations. (Chen, 

2018). It examines the language in its social and cultural contexts and tries to reveal the hidden 

meanings both in written and spoken language. It illustrates how language reflects ideology, beliefs, 

and thoughts. Moreover, CDA investigates the relationships between language, power, ideology, 

identity, society, culture, and politics. It is problem-oriented. Therefore, it focuses on injustice, 

inequality, danger, suffers, and prejudice in specific areas (Rahimi and Riasati, 2011).  

CDA has been being utilized in different contexts such as classroom, literature, media, etc. Political 

discourse is one of the most attractive fields to examine for CDA researchers since it includes society, 

power, ideology, etc. A political speech can reflect the ideology of the authority and change the 

opinions of the audiences. (Chen, 2018). Through CDA, the speech can be analyzed systematically by 

using different frameworks. One of the reasons for investigating political speeches is helping people to 

understand the covert ideology and thinking analytically about the speech.  This study aims to 

scrutinize Queen Elizabeth II's speech to the nation on Coronavirus which is a call for unity by 

utilizing Halliday’s Systemic Functional Grammar as a framework. It can assist readers to comprehend 

how Queen Elizabeth II uses the language in her speech to convince people that they can tackle 

Coronavirus and they can manage the process successfully.  

REVIEW OF THE LITERATURE 

2.1 Discourse and Discourse Analysis 

Discourse is a broad term that is used in different fields such as linguistics, philosophy, sociology, etc. 

There have been given various definitions for this term. According to Van Djik, discourse is any form 

of language use as written and spoken. It can be concluded that discourse not only consists of 

discussion and dialogues but also includes the written forms of the language such as books. 

Furthermore, Bayram (2010) states that it is a way to express oneself by using words. It means that 

one can comprehend the real opinion of the speaker via discourse.  In addition, it has some main 
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features. It cannot be considered as distinguished from the context since it is a kind of ‘social practice’ 

including written and spoken language. It shapes social situations but social situations also shape 

discourse. They affect each other ideologically such as determining unequal social positions, the 

relationships between people, cultural differences, unequal powers, etc. (Fairclough and Wodak, 

1997). 

 In order to study discourse in different social situations, a field came up in social sciences which is 

‘discourse analysis’ (DA). DA handles the issue that the language becomes meaningful in its social 

and psychological context (Cook, 1990). In other words, discourse analysis takes written and spoken 

communication into consideration to study by spotlighting the content of texts and conversations in 

social contexts. The main purpose of DA is to analyze the communication from different perspectives 

to be able to obtain a new perception by using various methods such as Halliday’s Systemic 

Functional Grammar, Fairclough’s three-dimensional framework, Van Djik’s framework, etc.  

2.2 Critical Discourse Analysis in Political Context 

The language is an effective way of transferring ideas to the people. It reflects people’s thoughts and 

beliefs. Therefore, it is the core of political discourse. The political discourse handles the use of 

discourse analysis in political sciences including speeches, declarations, slogans, etc. (Chen, 2018). It 

is basically about politics and it deals with the politicians and political events in general. It is a part of 

CDA. As stated earlier, CDA investigates the relationships between power, ideology, and language. 

Political speeches include hidden ideologies. Politicians try to use the language effectively to be able 

to take people’s attention, to manipulate them, and to get approval from them. The main point is to 

accomplish political aims (Van Djik, 1997). CDA uncovers the ideologies by analyzing the 

politicians’ speeches systematically based on various methods. There is an important thing to take into 

consideration while analyzing these speeches which is ‘context’. According to Adjei (2013), people’s 

attitudes, beliefs, and perceptions associate with the context, and their discourses are influenced by the 

socio-cultural and historical context. Thus, CDA scrutinizes the political speeches by regarding them 

with the context.  

2.3 Coronavirus Discourse 

Coronaviruses are a kind of virus that gives rise to illnesses in people and animals. They cause serious 

respiratory infections such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Severe Acute 

Respiratory Syndrome (SARS). The well-known type of these viruses is COVID-19 recently. COVID-

19 broke out first in Wuhan, China and it is infectious. It has brought about so many deaths around the 

world. Therefore, it is seen as a pandemic. There are some symptoms of this virus such as fever, dry 

cough, and tiredness. It spreads mostly through the nose or mouth from person to person. A cure has 

not been found yet for COVID-19 (WHO, 2020) Some vaccinates have been tried but none of them 

has given an absolute cure for the infected people. Serious precautions have been taken by 

governments around the world. All kinds of travels are stopped which were done by planes, trains, 

buses, etc. Working places began to get precautions as well. The workers are using masks and few 

people work in the same environment. Furthermore, most shopping malls were closed. It was banned 

to shop without masks in even groceries. As for education, all of the schools started the distance 

learning process. Online courses were opened for students of all levels. Curfews are being applied 

from time to time especially for elderly people and young. Politicians have some strategies to manage 

this Pandemic process effectively and they get some precautions in their countries. They inform the 

citizens regularly and call them for unity against this epidemic. 

THE THEORETICAL FRAMEWORK OF HALLIDAY’S SYSTEMIC FUNCTIONAL 

GRAMMAR 

Different frameworks are used in critical discourse analysis. They regard context as a part of 

communication. One of those frameworks is M.A.K. Halliday’s Systemic Functional Grammar which 

is used in this study. It consists of three meta-functions: ideational function, interpersonal function, 

and textual function.  

A. Ideational Function:  
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People reflect their experiences which are unknown to the audience in the real world through 

ideational function. Their experiences consist of different processes and they convey them through the 

language. Their choice of process mirrors their views about their experiences. The ideational function 

is based on ‘transitivity’ which provides to express what’s happening through clauses. The transitivity 

system includes six processes which are the material, mental, relational, behavioral, verbal, and 

existential process.  

The material process is related to what is done. It is utilized to explicate events. Action verbs, the 

actor, and the goal of action are expressed in this process. 

The mental process is about the perception of the world and it includes two participants: the sensor 

and the phenomenon.  It consists of three sub-categories: perception (seeing, looking), affection 

(loving, hating), and cognition (knowing, believing).  

The relational process is related to being. A relation between two objects is demonstrated in this 

process. There are two types: attributive relation and identifying relation.  

The behavioral process is related to physiological and psychological behavior such as breathing, 

coughing, smiling crying, etc.  

The verbal process includes exchanging information. It consists of three participants: the sayer, the 

receiver, and the verbiage. The verbs which are utilized in general are “say, tell, praise, talk, describe, 

etc.” 

The existential process demonstrates that something exists. The participant is existent in this process.  

B. Interpersonal Function 

It is a function that is used for social relations. It illustrates people’s position and identity. It can be 

understood by modality, mood, and personal pronouns. It gives an idea about people’s attitudes and 

cognition. First of all, modality can reflect probability, obligation, tendency, etc. (Chen, 2018). It can 

help to understand whether the situation is positive or negative. Second, mood shows the speaker's role 

which is selected. It can be imperative or declarative. Last, personal pronouns demonstrate the role of 

participants and their positions in the communication. It determines the relationship between the 

speaker and the listener. Personal pronouns can be inclusive or exclusive. For instance, ‘we’ and 

‘you’.  

C. Textual Function  

In the textual function, language is related to its context. Otherwise, it will not be different from 

random sentences in the dictionary. It becomes meaningful in its context. It is important to organize 

information coherently.  

ANALYSIS OF QUEEN ELIZABETH II SPEECH TO THE NATION ON CORONAVIRUS 

PANDEMIC 

Queen Elizabeth II gave a speech on Coronavirus Pandemic on BBC on the 5
th
 of April, 2020. She 

rarely gives a speech. It was her 4
th
 speech during her 68-year reign.  Britain has been experiencing 

bad times because of the epidemic.  It is a very important speech for the people in Britain and also 

very meaningful since she tries to reassure them about fighting against the coronavirus epidemic in 

unity. She uses the language effectively to demonstrate to people that they have been managing the 

process and struggling for the people of the country.  

Halliday’s Systemic Functional Grammar is utilized to analyze Queen II speech as a framework. The 

study focuses on transitivity, modality, personal pronouns, and coherence processes.  

A. Transitivity Analysis 

Transitivity is a representation of ideational function which illustrates people’s views and attitudes 

(Chen, 2018). It consists of six types: material, mental, relational, behavioral, verbal, and existential 

process. 
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1. Material Process 

It is a ‘doing’ process that action verbs are frequently used to express concrete and abstract actions. 

There are two participants in general: actor and goal which can be subject or object. It is a good way to 

show people what the government is doing to handle the epidemic. The instances from Queen’s speech 

are given below:  

Table 1: Examples for Material Process 

Actor  Process Goal 

I speak, reassure, thank, protect, 

stay 

to you, you, those of you, 

everyone 

You do, carry out in support of us 

 

We, we as children 

tackle with, overcome, speak, 

evacuate, send away, succeed, 

join, meet, send, face, use, 

succeed 

this disease, it, to children, all 

nations, to you all, advances of 

science 

United Kingdom come together, applaud its care 

4 

People 

help, deliver, check on, 

respond, discover, reflect, slow 

down 

others, neighbors, this 

challenge 

 

Here are some examples from the speech for the material process:  

“I (actor) am speaking (material process) to you (goal).”  

“Together we (actor) are tackling (material process) this disease (goal).” 

“I (actor) want to reassure (material process) you (goal) that if we (actor) remain (material process) 

united and resolute, then we (actor) will overcome (material process) it (goal).” 

“The moments when the United Kingdom (actor) has come together (material process) to applaud its 

care (goal).” 

“Stories of people (actor) coming together to help (material process) others (goal), be it through 

delivering (material process) food parcels and medicines, checking on (material process) neighbors 

(goal), or converting (material process) businesses to help (material process) the relief effort (goal).” 

“This time we (actor) join (material process) with all nations (goal) across the globe in a common 

endeavor.” 

“We as children (actor) spoke (material process) from here at Windsor to children (goal) who had 

been evacuated (material process) from their homes and sent away (material process) for their own 

safety.” 

In this material process, Queen Elizabeth II uses ‘we/I/you/United Kingdom’ as an Actor in her 

speech. It boosts people’s confidence in the government. Using action verbs and telling people what 

has been done so far as the government to be able to help them gives people hope and makes them feel 

the support of the government. Furthermore, she demonstrates a positive attitude by using positive 

action verbs to make people motivated in quarantine days. She also stresses being united against the 

epidemic. She shows the importance of solidarity through her words.  

2. Relational Process 

It is the process of ‘being’ that demonstrates two objects' relation. It can be utilized to explicate 

complex relations of abstract things. In addition, it includes two modes which are attributive relation 

and identifying relation. The examples from Queen’s speech are given below:   

“Those who come after us will say the Britons of this generation were as strong as any.” 

“The pride in who we are is not a part of our past, it defines our present and our future.” 
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“Its symbol will be the rainbows drawn by children” 

“Though self-isolating may at times be hard, many people of all faiths and of none are 

discovering that it presents an opportunity to slow down, pause and reflect in prayer or 

meditation.” 

“While we have faced challenges before, this one is different.”  

In this relational process, Queen Elizabeth II takes people’s attention to the faith. She tries to 

make people believe those good days will come and the epidemic will pass. Despite the 

difficulties they have faced, the future will be bright for them. She describes Britons as ‘strong 

people’ in her utterances and refers to the past. She emphasizes that they tackled many problems 

in the past but they succeeded to remain strong. She makes a relation between the past and the 

present as well.  

3. Mental Process 

The mental process is a process of expressing inner experiences including perceptions, feelings, 

and cognitions. The actor senses the feeling here not the person who is ‘doing’ in contrast  to the 

material process. The inner heart of audiences is connected with political beliefs. There are two 

participants in the mental process which are Senser and the phenomenon. The instances of the 

mental process from Queen II speech are given below:  

“What I (senser) know (mental process) is an increasingly challenging time, a time of disruption 

in the life of our country, a disruption that has brought grief to some, financial difficulties to 

many, and enormous changes to the daily lives of us all.” 

“I’m (senser) sure (mental process) the nation will join me in assuring you that what you do is 

appreciated.” 

“I (senser) hope (mental process) in the years to come everyone will be able to take pride in how 

they responded to this challenge.” 

“We (senser) have seen (mental process) heart-warming stories of people coming together to 

help others.” 

“Many (senser) will feel (mental process) a painful sense of separation from their loved ones, but 

now as then, we know deep down that it is the right thing to do.”  

“It (senser) reminds (mental process) me of the very first broadcast I made in 1940.” 

“Essential workers (senser) will be remembered (mental process) as an expression of our 

national spirit.” 

In the mental process, it can be understood that the Queen shares people’s feelings and share her hopes 

in her heart with the audience. She empathizes with what people feel and reflects it to them. The 

audiences’ power is strengthened to endure the disease and to stay at home in this way. She speaks on 

behalf of the public by saying ‘the nation will join me’ and thanks to this, she shows an example of 

being united as a country again in ideas and feelings. Furthermore, she illustrates that they are together 

as a country and they share their happiness and bitterness.  

4. Existential Process 

The existential process shows that something ‘exists’. The participant is the existence.  The examples 

of this process are given below from Queen Elizabeth II speech:  

“I want to thank everyone on the NHS frontline, as well as care workers and those carrying out 

essential roles who selflessly continue their day-to-day duties outside the home in support of us 

all.”  

In this sentence, the participants are the people who sacrifice themselves for the sake of the 

country. The Queen underlines their roles in difficult times.  
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“I also want to thank those of you who are staying at home, thereby helping to protect the 

vulnerable, and sparing many families the pain already felt by those who have lost loved ones.”  

In the sentence above, existence is the people who stay at home in quarantine because of the 

epidemic.  

B. Interpersonal Function Analysis 

In this part of the analysis, it will be focused on modality and personal pronouns.  

1. Modality  

Modality demonstrates the speaker’s attitude towards the situation stated by a sentence. It can be 

divided into three categories according to their level of politeness: low modality (can, may, could), 

median modality (will, would, should), and high modality (must, ought to, need). High modality 

shows that the person is firm and authority while median modality shows the prediction about the 

future. Instances for modality from Queen Elizabeth II speech are given below:   

“The nation will (median modality) join me in assuring you that what you do is appreciated.” 

“If we remain united and resolute, then we will (median modality) overcome it.” 

“Everyone will (median modality) be able to take pride in how they responded to this challenge.” 

“Its symbol will (median modality) be the rainbows drawn by children.” 

“Though self-isolating may (low modality) at times be hard.” 

“Many will (median modality) feel a painful sense of separation from their loved ones.” 

“Using the great advances of science and our instinctive compassion to heal, we will (median 

modality) succeed, and that success will (median modality) belong to every one of us.” 

“We should (median modality) take comfort that while we may (low modality) have more still to 

endure, better days will (median modality) return.” 

“We will (median modality) be with our friends again. We will (median modality) be with our families 

again. We will (median modality) meet again.” 

In her speech, Queen Elizabeth II uses modality in general to express her feelings and views. She 

utilizes the median modality ‘will’ in her speech most of the time. It indicates that she makes 

predictions that are related to the future of the country and shows some solutions for the epidemic 

issue. In addition, she gives hope to audiences. She tries to illustrate that the Britons and the 

government tackle the epidemic all together and they will be successful. Thanks to this, she 

encourages morale in the people. She uses present tenses most of the time as well as a modality. All of 

them demonstrate how firm and authority she is. She rarely expresses things with a low modality such 

as ‘may’. It is included in her speech just twice.  

2. Personal Pronouns 

The relationship between the speaker and the participant is determined by personal pronouns. It 

demonstrates the participant’s position and power in communication (Chen, 2018). The use of ‘we’ as 

the personal pronoun reduces the distance between the speaker and the participant (Wang, 2018). In 

addition, ‘you’ can be utilized as an interactive function. The examples of personal pronouns from 

Queen Elizabeth II speech are given below:  

“I’m speaking to you at what I know is an increasingly challenging time” 

“I want to reassure you.”  

“The pride in who we are is not a part of our past, it defines our present and our future.” 

“We have seen heart-warming stories” 

“We as children spoke from here at Windsor.” 

“We know deep down” 
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“While we have faced challenges before, this one is different.” 

“We will succeed.” 

“We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again.” 

As you can see from the instances above, the Queen uses especially ‘we’ as a personal pronoun in her 

speech. It can be concluded that she creates a united and peaceful atmosphere while speaking and 

makes a close relationship with the audiences regardless of their status. She sees them as a significant 

part of the country and speaks on behalf of them. Moreover, she tries to control the audiences’ 

ideology and makes things acceptable.  

C. Textual Function  

In the textual function, discourse structure and content are examined. It is important to highlight 

important issues in this function. When the Queen’s speech is analyzed, it can be seen that the speech 

is all about the current situation of the country. She starts her speech by the definition of the situation 

they are in and how hard it is. Then, she mentions people's efforts to handle the epidemic. She 

appreciates people to encourage morale to them and expresses her feelings for whom they lost their 

families. Afterward, she talks about the importance of being united and fight against the epidemic. She 

relates the present situation with the past ones which were difficult times and how they overcame 

them. She indicates her country how to be united and successful at the end of her speech and presents 

her thanks to them.  

We can see a good combination of discourse and the event itself. They are related to each other. She 

touches upon hot topics of the day such as staying at home, helping each other, and enduring 

difficulties.  She increases her credibility by making connections between events from past to present. 

The people are encouraged to put in a great effort during the Pandemic.  

“I want to thank everyone on the NHS frontline, as well as care workers and those carrying out 

essential roles who selflessly continue their day-to-day duties outside the home in support of us all.”  

She shows how important people care-workers are and appreciates them by using this sentence above.  

In conclusion, the whole text has coherence. She can persuade the audience that they will overcome 

the epidemic together.  

CONCLUSION 

The critical discourse analysis of Queen Elizabeth II's speech on Coronavirus Pandemic was done 

based on Halliday’s Systemic Functional Grammar. The Queen’s speech was analyzed in terms of 

transitivity, modality, personal pronouns, and coherence. It is concluded that language can change 

people’s ideas and manipulate them. The use of certain words has a great importance while speaking 

since they reflect the speaker’s ideology. The Queen uses the material process in general and also uses 

the modals and personal pronouns effectively. She generally uses simple words to be understood by 

everyone. Her speech has good coherence in terms of being related to the current epidemic situation. 

She connects the events effectively. In conclusion, political speeches are crucial and the way of 

language use reflects the speaker’s ideologies and manipulates the audiences.  
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ÖZET  

Tüm dünyayı hızlı bir şekilde etkisi altına alan Covid-19, Türkiye’de, 11 Mart 2020 tarihinden itibaren 

görülmeye başlanmıştır. Türkiye’de ilk vaka tespit edildikten sonra salgınla mücadele edebilmek için 

devletin ilgili kurumları çeşitli önlemler almaya başlamışlardır. Bu kapsamda eğitim öğretime dijital 

imkânlarla uzaktan eğitim vasıtasıyla devam edileceği yönünde karar alınmıştır. Uzaktan eğitimin 

önemi bu sayede anlaşılmış ve eğitim öğretimin devam edebilmesi için tek yol olarak sunulmuştur.  

Dolayısıyla ortaokul öğrencileri de bu süreçte uzaktan eğitimle yeni deneyimler kazanmaya 

başlamışlardır. Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitim hakkındaki düşüncelerinin 

belirlenmesidir. Bu amaçla yapılandırılmış bir görüşme formu oluşturulmuştur. Bu formla öğrencilerin 

uzaktan eğitime ilişkin olumlu ve olumsuz düşüncelerinin, yaşadıkları problemlerin ve önerilerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Hazırlanan bu form 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine elektronik posta 

yoluyla gönderilmiştir. Hazırlanan bu formu cevaplayarak geri dönüş yapan 34 öğrencinin formu, veri 

toplama araçlarını oluşturmaktadır. Elde edilen veriler içerik analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre ortaokul öğrencilerinin yüz yüze eğitimi uzaktan eğitime tercih ettikleri, uzaktan 

eğitim sürecinde yaşadıkları alt yapı sorunlarından dolayı derslere girmekte zorlandıkları söylenebilir. 

Bununla birlikte uzaktan eğitimi, günlerini ders saatlerini göz önüne alarak kendileri planlayabildikleri 

için kendilerine ve hobilerine zaman ayırmaları nedeniyle sevdiklerini de ifade etmişlerdir.  

Anahtar kelimeler: covid-19,uzaktan eğitim, ortaokul öğrencileri, içerik analizi 

 

 

DETERMINING MIDDLE SCHOOL STUDENTS' THOUGHTS ABOUT DISTANCE 

EDUCATION THEY RECEIVED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PROCESS 

 

ABSTRACT  

The whole world is under the influence of the field quickly Covid-19, in Turkey, has begun to be seen 

since March 11, 2020. relevant institutions of the state in order to combat the epidemic after detecting 

the first cases in Turkey have begun to take various measures. In this context, it has been decided that 

education and training will continue through distance education with digital opportunities. The 

importance of distance education was understood in this way and it was presented as the only way for 

education to continue. Therefore, secondary school students have also begun to gain new experiences 

with distance education in this process. The aim of this study is to determine middle school students' 

opinions about distance education. For this purpose, a structured interview form was created. It was 

aimed to determine middle school students' favorable and unfavorable opinions, problems and 

suggestions regarding distance education by this structured form. This form was sent to 5th, 6th, 7th 

and 8th grade students via e-mail. Data collection tools were composed of 34 students’ forms who 

turned back answering these forms. The obtained data were analyzed with the content analysis 

technique. According to the results of the analysis, it can be said that middle school students prefer 

face-to-face education to distance education, and they have difficulty in joining courses due to the 
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infrastructure problems they experience during the distance education process. However, they also 

stated that they loved distance education because they could plan their days by taking the course hours 

into account, and they devoted time to themselves and their hobbies. 

Keywords: covid-19,distance education, secondary school students, content analysis 

 

GİRİŞ 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin eğitim sektörüne sunduğu imkânlardan biri uzaktan 

eğitimdir. Tuncer ve Tanaş (2011) uzaktan eğitimi öğrencilerin fiziki bir okul ortamına gereksinim 

duymadan bireysel olarak, yerleşik bulunduğu ortamda eğitilmesi olarak tanımlamaktadır.  Bu yönüyle 

uzaktan eğitim, tüm dünyayı hızlı bir şekilde etkisi altına alan Covid-19 pandemisiyle birlikte devletin 

ilgili kurumlarınca eğitim öğretimin devam edebilmesi için tek yol olarak sunulmuştur. Bu sayede 

uzaktan eğitimin önemi daha da artmış, eğitim öğretimin her kademesinde kullanılmaya başlanmıştır. 

Ortaokul öğrencileri de bu süreçte uzaktan eğitimle yeni deneyimler kazanmaya başlamışlardır.  

Geleneksel eğitim ve öğretime göre birçok farklı özelliği bünyesinde taşıyan uzaktan eğitimde, öğrenci 

ve öğretmen farklı mekanlarda olup bilgiye erişme ve iletişim amacıyla çeşitli yöntem ve araçlar 

kullanılmaktadır. Eğitim öğretimin bu dönemini uzaktan eğitim yoluyla geçiren öğrencilerin bu 

süreçte neler yaşadığı, gelişen bu sisteme ayak uydurma çabaları, teknoloji okur-yazarı olmaları, görev 

ve rollerindeki değişiklikleri belirlemek önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı ortaokul 

öğrencilerinin Covid 19 sürecinde uzaktan eğitim hakkındaki düşüncelerinin belirlenmesidir. Ayrıca 

bu sayede bu sürecin verimliliği hakkında bilgi sahibi olmak da amaçlanmaktır. Dolayısıyla bu 

çalışmada “ortaokul öğrencilerinin covid-19 pandemi sürecinde aldıkları uzaktan eğitime ilişkin 

olumlu ve olumsuz düşünceleri nelerdir?” sorusuna cevap aranmıştır. 

YÖNTEM 

Nitel araştırma paradigmasının benimsendiği bu çalışma durum çalışma modeli esas alınarak 

yapılandırılmıştır. Durum çalışması, sınırlı bir sistemin nasıl işlediği ve çalıştığı hakkında sistematik 

bilgi toplamak için çoklu veri toplama kullanılarak o sistemin derinlemesine incelenmesini içeren 

metodolojik bir yaklaşımdır (Chmiliar, 2010). Bu çalışmada da ortaokul öğrencilerin Covid 19 

pandemi sürecinde aldıkları uzaktan eğitimle ilgili görüşleri detaylıca incelenmiştir. 

Çalışma Grubu 

Bu çalışma kolay ulaşılabilir örnekleme tekniğine göre ulaşılabilen 34 ortaokul öğrencisi ile 

yürütülmüştür. Bu öğrencilerden 10’u 5. ve 8. sınıflarda, 14’ü ise 6. sınıfta öğrenim görmektedirler. 

Ayrıca öğrencilerden 20’si kız, 14’ü ise erkek öğrencidir. 

Verilerin Toplanması 

Araştırmanın verileri yapılandırılmış görüşme formları ile elde edilmiştir. Araştırmacılar tarafından 

hazırlanan formlar, ortaokul öğrencilerinin Covid-19 pandemisi sürecinde aldıkları uzaktan eğitimle 

ilgili görüşlerini yansıtacak sorulardan oluşturulmuştur. Bu sorular ortaokul öğrencilerinin Covid 19 

pandemisi sürecinde aldıkları uzaktan eğitimle ilişkili olumlu düşüncelerini, yaşadıkları problemleri 

ortaya koyacak şekilde oluşturulmuştur. Ayrıca öğrencilere yüz yüze eğitimi ve uzaktan eğitimi 

karşılaştırarak hangisini tercih ettiklerini belirleyen bir soru da yöneltilmiştir. Hazırlanan formlar 

öğrencilere elektronik posta yoluyla gönderilmiştir. Katılımcılar da aynı şekilde elektronik posta 

yoluyla cevaplarını geri göndermişlerdir.  

Verilerin Analizi 

Elde edilen veriler içerik analiz tekniği ile yorumlanmıştır. Araştırmacılar tarafından kategoriler 

oluşturulduktan sonra katılımcıların verdikleri cevaplar benzerlik ve farklılıklarına göre 

gruplandırılmıştır. Yapılan gruplandırmalara göre de kodlar oluşturulmuştur. Oluşturulan kategori ve 

kodlar tablo halinde sunularak öğrenci görüşlerini yansıtacak şekilde direkt alıntılara yer verilmiştir. 
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BULGULAR 

Bu bölümde ortaokul öğrencilerinin Covid-19 pandemi sürecinde aldıkları uzaktan eğitime ilişkin 

olumlu düşüncelerine, olumsuz düşüncelerine, yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimi karşılaştırmalarına 

ait bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 1: Ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitimle ilgili olumlu düşünceleri 

Kategoriler  Kodlar  Örnek öğrenci ifadeleri 

Öğrenci boyutu o Kendi öğrenmelerinin 

sorumluluğunu alma 

o Günlerini ders 

saatlerine göre 

planlayabilme 

 Bir şey öğrenmemektense en azından 

sorumluluk alarak kendimize katkımız 

olabilir. 

 Düzenli bir hayatımız oluyor. 

Kendimizi ders saatlerine göre 

ayarlayıp plan yapabiliyoruz. 

Öğrenme boyutu o Dersleri daha iyi 

anlama 

o Dersleri tekrar etme 

o Derslerden geri 

kalmama 

o Kaçırılan yerleri 

sonradan yazabilme 

o Hastayken de derse 

katılma 

 Uzaktan eğitim olmasaydı, derslerden 

geri kalırdık. Daha fazla soru çözüp 

ders işlememize yardımcı oluyor. 

Öğrenme ortamı 

boyutu 

o Her yerde derse 

bağlanabilme 

o Derslerin daha 

gürültüsüz olması 

o Ders dinlerken 

uzanabilme 

o Ders dinlerken yiyip 

içebilme 

 Dersi izlerken oturabiliyoruz, 

yatabiliyoruz. Bazen acıkınca bir 

şeyler atıştırıyoruz.  

Teknoloji boyutu o Bilgisayar, telefon, 

tablet kullanmada 

gelişme 

 Bilgisayarı ya da telefonu kullanmada 

artık daha iyi olduğumu 

düşünüyorum. 

Zorunluluklardan 

kurtulma 

o Sabah erken kalkma 

zorunluluğunun 

olmayışı 

o Forma giyme 

zorunluluğunun 

olmayışı 

 Erken kalkmak zorunda değilim. Okul 

elbisesi de giymemek hoşuma gidiyor. 

Güvenlik boyutu o Virüsten korunma  Okula göre evde daha güvenliyiz. 

 

Ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin olumlu düşünceleri öğrenci, öğrenme, öğrenme ortamı, 

teknoloji, zorunluluklardan kurtulma ve güvenlik boyutları olmak üzere 6 kategoride incelenebilir. 

Öğrenci boyutundaki ifadeleri kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alma ve günlerini ders saatlerine 

göre planlayabilme gibi kendi gelişimlerine ait değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Öğrenme 

boyutunda ise uzaktan eğitimin öğrenmelerine olan katkılarından bahsetmişlerdir. Tablo 1’de de 

görüldüğü gibi uzaktan eğitim sayesinde dersleri daha iyi anladıklarını, dersleri tekrar etme imkânı 

bulduklarını, kaçırdıkları dersleri sonradan yazabildiklerini, hasta bile olsalar derslere katılabildiklerini 

ve derslerden geri kalmadıklarını ifade etmişlerdir. Derslere katıldıkları mekânlarla ilgili belirttikleri 

olumlu fikirler ise öğrenme ortamı boyutu altında incelenmiştir. Buna göre daha gürültüsüz bir 

ortamda derslere katılan öğrenciler, mekân sınırlaması olmadan her yerde derse katılabildiklerini 

belirtmişlerdir. Ayrıca ders dinlerken sadece oturarak değil uzanabilmelerini ve bir şeyler yiyip içme  
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imkânları da olmasını uzaktan eğitimin olumlu tarafları olarak ifade etmişlerdir. Zorunluluklardan 

kurtulma kategorisinde, öğrencilerin sabah erken uyanma ya da forma giyme zorunluluklarının 

olmayışı da ifade ettikleri diğer olumlu yönlerdir. Ayrıca öğrenciler evde kendilerini daha güvende 

hissettiklerini ve virüsten korunduklarını da ifade etmişlerdir. 

Tablo 2: Ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitimle ilgili olumsuz düşünceleri 

Kategoriler             Kodlar                                                           Örnek öğrenci ifadeleri 

Öğrenci 

boyutu 

o Bazı öğrencilerin ciddiye 

almaması 

o Konuların yeterince 

pekişmemesi 

o Odaklanamama 

o Ders saatlerinin günlük 

işlerle çakışması 

o Göz ağrısı 

o Duruş bozukluğundan 

kaynaklı omuz ve bel ağrısı  

 Gözlerimiz ağrıyor. Bu yüzden 

derslere girmek istemiyoruz. Elektrik 

kesilince de derslere giremiyoruz. 

 Bazı zamanlarda ders saati ile çakışan 

olaylar var. Mesela dışarıda işimiz 

olduğunda derse giremeyebiliyorum. 

Öğretim 

boyutu 

o Ders saatinin az olması 

o Derslerin hızlı anlatılması 

o Anlaşılmayan yerleri 

öğretmene soramama 

 Canlı dersler 30 dakika, hemen 

bitiyor. Öğretmeneler de çok hızlı 

anlatıyor, dersi yakalayamıyorum. 

Öğretim 

ortamı boyutu 

o Harici gürültülerden dolayı 

motive olamama 

 Bazıları dersleri ciddiye almıyor. 

Ailelerden gelen seslerde bölüyor 

dersi. 

Teknolojik 

eksiklik 

boyutu 

o Evde bilgisayar olmaması 

o Yeterince internet paketi 

olmayışı 

 Canlı derslere giremedim çünkü 

annemin telefonu yüklemiyor. 

 Evimizde internet olmadığı için 

derslere katılamıyorum. 

 Evde tek cihazdan iki kişi 

yararlanıyor. Ayrıca evde internet 

yok. 

Bağlantı 

sorunları 

boyutu 

o Ekran gitmesi 

o Ses kesintisi 

o Ağ bağlantısı 

 İnternette bazen sıkıntılar oluyor. O 

zaman derse odaklanamıyorum. 

 

Tablo 2’de de görüldüğü gibi ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitimle ilgili olumsuz fikirleri öğrenci, 

öğretim, öğretim ortamı, teknolojik eksiklik ve bağlantı sorunları kategorileri altında incelenmiştir. 

Öğrenciler bazı öğrencilerin dersi ciddiye almadıklarını, gürültü yaptıklarını ve sohbet bölümüne bazı 

şeyler yazdıklarından dikkatlerinin dağıldığını ifade etmişlerdir. Odaklanma sorunu yaşadıklarını 

belirten öğrenciler, konuların yeterince pekişmediğini de ifade etmişlerdir. Günlük işleri ile ders 

saatleri çakıştığında, öğrencilerin derse katılamadıklarını ifade etmeleri ise ilgi çekici bir bulgudur.  

Uzaktan eğitimin öğrenciler üzerinde uzun süre ekran karşısında oturmaktan dolayı göz ağrısı, bel 

ağrısı gibi bazı sorunlara yol açtığı da öğrenci ifadelerinden anlaşılmaktadır. Öğrencilerin bulundukları 

mekân seslerinin, ailelerden gelen seslerin dersi bölmesi ve dikkati dağıtması, yaşanan diğer 

olumsuzluklardandır. Teknolojik eksiklik boyutunda öğrenciler derslere katılacak bilgisayar, tablet 

gibi cihazlar olmadığından ya da tek cihazı iki kardeş kullandığından dersleri kaçırdıklarını ifade 

etmişlerdir. Bazı öğrenciler ise evlerinde internet bağlantısı olmadığından canlı derslere 

katılamadıklarını belirtmişlerdir. Dersler esnasında meydana gelen görüntü, ses kesintisi sorunları ya 

da internet bağlantısı kaynaklı sorunlar da öğrencilerin ifade ettikleri olumsuzluklar arasında yer 

almaktadır.  

Yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimi karşılaştıran öğrencilerden sadece 2’si uzaktan eğitimi tercih 

etmişlerdir. Bu öğrencilerden biri okulda sürekli maske takma zorunluluğunun sağlığı üzerinde 
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olumsuz etkisi olduğunu belirtirken, diğeri ise evi daha hijyenik olduğundan okula gitmek 

istemediğini ifade etmiştir. Bu öğrencilere ait ifadeler şöyledir;  

Okulda maskenin içinde başım ağrıyor, evden ne güzel oluyor.  

Okul tehlikeli çünkü her yer virüslü gibi geliyor. 

Yüz yüze eğitimi tercih eden öğrencilerden büyük kısmı dersi daha iyi anladıkları için yüz yüze 

eğitimi tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Daha kolay soru sorabildiklerini ifade eden bazı öğrenciler, 

dersin yüz yüze eğitimle daha verimli geçtiğini de belirtmişlerdir. 

Çünkü yüz yüze eğitimde daha iyi anlıyorum. Anlamadığım yerleri hocalara sorabiliyorum. 

Derse bağlanacak cihazları olmadığından ya da internet bağlantısı olmadığından; canlı dersler 

esnasında yaşanan bağlantı sorunları nedeniyle de pek çok öğrenci yüz yüze eğitimi tercih ettiğini 

ifade etmiştir; 

Evde bir kardeşim daha var ve tek bilgisayarımız var, birimiz derse giremediğimizden yüz yüze eğitimi 

tercih ederim. 

 Bağlandığımız cihazda sorun olduğunda, derse bağlanamıyoruz. 

Öğrencilerden bir kısmı da etkileşimli derslerin daha verimli geçmesinden dolayı, okulu ve 

arkadaşlarını özledikleri için yüz yüze eğitimi tercih ettiklerini ifade etmişlerdir; 

Yüz yüze dersler online derslere göre etkileşimli geçiyor. Hocanın ne demek istediğini anlıyoruz. 

Ayrıca arkadaşlarımı da özledim. 

Öğrenci ifadelerinden anlaşılabileceği gibi öğrencilerin tamamına yakını konuları daha iyi 

anladıklarından, anlamadıkları yerleri daha kolay sorduklarından, arkadaşlarıyla ve öğretmenleri ile 

etkileşim halinde olduklarından dolayı yüz yüze eğitimi tercih etmişlerdir. Uzaktan eğitimi tercih eden 

öğrencilerin tercih sebebi ise yine sürecin özelliğinden dolayı maske takmak istememeleri ve evde 

kendini daha güvende hissetmeleri olarak ifade edilebilir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bulgular sonucu ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitimle ilgili olumlu düşünceleri incelendiğinde 

uzaktan eğitim sayesinde dersleri daha iyi anladıklarını, dersleri tekrar etme imkânı bulduklarını, 

kaçırdıkları dersleri sonradan yazabildiklerini, hasta bile olsalar derslere katılabildiklerini ve 

derslerden geri kalmadıklarını ifade etmişlerdir. Öğrenmeleri açısından olumlu etki yaratan bu durum 

uzaktan eğitimin belirli bir aşamada devam ettirilebilir olduğunu göstermektedir.(Başaran, Doğan, 

Karaoğlu ve Şahin, 2020) Öğrenciler gürültüsüz ortamda, mekân sınırlaması olmadan her yerde derse 

katılabildiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca ders dinlerken sadece oturarak değil uzanabilmelerini ve bir 

şeyler yiyip içme imkânları da olmasını uzaktan eğitimin olumlu tarafları olarak ifade etmişlerdir. 

Öğrencilerin sabah erken uyanma ya da forma giyme zorunluluklarının olmayışı da ifade ettikleri diğer 

olumlu yönlerdir. Ayrıca öğrenciler evde kendilerini daha güvende hissettiklerini ve virüsten 

korunduklarını da ifade etmişlerdir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde benzer olarak (Tuncer ve 

Bahadır,2017; Bozkurt, 2020) öğrenciler uzaktan eğitim için rahat bir ortamda öğrenme imkânı 

vermesi ve istendiğinde tekrar edilebilmesi açılarından uzaktan eğitim uygulamalarını olumlu 

karşıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Teknoloji boyutunda da öğrenciler kendilerini bu alanda 

geliştirdiklerini belirtmişlerdir. Bu durum uzaktan eğitimin öğrencilere yönelik olumlu bir tarafıdır 

denebilir. Çelen, Çelik ve Seferoğlu (2011) yaptıkları çalışmada öğrencilerin temel bilgisayar 

kullanma bilgi ve becerisine sahip olmaları, bilgisayar özyeterlik algılarının yüksek düzeyde olması ve 

kendi öğrenmeleriyle ilgili sorumluluk almaları çevrim-içi öğrenme ortamlarının başarılı olmasında 

belirleyici olan diğer değişken olduğu sonucuna ulaşarak bu yeterliğin önemine vurgu yapmışlardır. 

Ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitimle ilgili olumsuz düşünceleri incelendiğinde öğrenciler bazı 

öğrencilerin dersi ciddiye almadıklarını, dikkat dağıtıcı davranışların olduğunu ve odaklanamadıklarını 

belirtilmişlerdir. Konuların yeterince pekişmediğini de ifade etmişlerdir. Günlük işleri ile ders saatleri 

çakıştığında, öğrencilerin derse katılamadıklarını ifade etmeleri ise ilgi çekici bir bulgudur. 

Öğrencilerin yeni öğrenme sürecine alışık olmamaları ve e-öğrenme için gerekli yeterliklere sahip 

olmamaları öğrencilerin derslerdeki katılımlarının ve performanslarının düşük olmasının 
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sebeplerinden biri olabilir (Johnson, 2008). Uzaktan eğitimin öğrenciler üzerinde uzun süre ekran 

karşısında oturmaktan dolayı göz ağrısı, bel ağrısı gibi bazı sorunlara yol açtığı da öğrenci 

ifadelerinden anlaşılmaktadır.  

Teknolojik eksiklik boyutunda öğrenciler derslere katılacak bilgisayar, tablet gibi cihazlar 

olmadığından ya da tek cihazı birden fazla kardeş kullandığından dersleri kaçırdıklarını ifade 

etmişlerdir. Bazı öğrenciler ise evlerinde internet bağlantısı olmadığından canlı derslere 

katılamadıklarını belirtmişlerdir. Serçemeli ve Kurnaz (2020), Gökçe(2008) ve Özmen (2010) de 

yaptıkları çalışmalarda uzaktan eğitim ile ilgili olarak en yaygın problemi, internete ulaşma problemi 

olarak tespit etmişlerdir. Bu durumun en önemli sonuçlarından birisi internetin ve teknolojik cihaz 

eksikliğinin alt ekonomik düzeyde yaşayanlar için yeni bir fırsat eşitsizliği olduğu söylenebilir.  

Dersler esnasında meydana gelen görüntü, ses kesintisi sorunları ya da internet bağlantısı kaynaklı 

sorunlar da öğrencilerin ifade ettikleri olumsuzluklar arasında yer almaktadır. Karal, Çebi ve Turgut 

(2011) yaptıkları çalışmada benzer olarak öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik algılarını en çok 

etkileyen faktörlerin başında teknik problemlerin geldiği, dersler sırasında görüntünün donması, 

kesilmesi, sesin yankılanması gibi teknik hatalar yüzünden uzaktan eğitime yönelik negatif algıya 

sahip oldukları sonucuna ulaşmıştır.  

Yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimi karşılaştıran öğrencilerden çok az bir kısmı uzaktan eğitimi sağlık 

ve hijyen gerekçeleriyle tercih etmişlerdir. Bu durum uzaktan eğitimin sağlık açısından öğrencilere 

kendilerini güvende hissettirdiği söylenebilir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu ise dersi daha iyi anlayıp 

daha rahat soru sorabildikleri; etkileşimli derslerin daha verimli geçtiğini düşündükleri için ve okul ve 

arkadaşlarını özledikleri için tercih etmişlerdir. Öğrenenlerin öğrenme-öğretme süreçlerine etkin bir 

şekilde katılıyor olmaları kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi açısından önemlidir. Çevrim-içi öğrenme 

etkinliklerinin etkili olabilmesi için de anahtar kavramın etkileşim olduğu söylenebilir (Çelen, Çelik 

ve Seferoğlu, 2011) İnternet bağlantısı, teknik sorunlar, ailedeki öğrenci fazlalığından dolayı dersi 

kaçırma gibi sorunlar olmadığından dolayı yüz yüze eğitimi tercih etmişlerdir. Bulgular incelendiğinde 

ortaokul öğrencilerin gözünde uzaktan eğitimin geleneksel eğitimden daha etkili olmadığı sonucu 

çıkarılabilir.  

Araştırma sonuçlarına göre pek çok öğrencinin alt yapı eksikliklerinden kaynaklı olumsuz görüş ifade 

ettikleri anlaşılmaktadır. Bunun için alt yapı eksikliklerinin giderilerek internet sistemin 

güçlendirilmesi önerilebilir. Bundan sonraki süreçte bir süre daha eğitimin uzaktan devam edeceği 

söylenebilir. Dünyada pek çok alanda olduğu gibi eğitimde de eğilimin tamamen olmasa da kısmen 

uzaktan devam edeceği öngörülebilir. Tüm bu durumlara karşı eğitim sistemimizin kesintiye 

uğramaması için her an uzaktan eğitime geçilebileceği göz önüne alınmalı ve teknolojik alt yapı da 

desteklenmelidir. Öğrenci ifadelerinden, maddi imkansızlıklar nedeniyle evlerinde uzaktan derslere 

katılabilecek bilgisayar, tablet, telefon gibi cihazların bulunmadığı anlaşılmaktadır. Her öğrencinin 

eğitim alma hakkı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, imkanı olmayan öğrencilerin gerekli 

cihazları edinmeleri sağlanabilir. Yine öğrenci ifadelerinden anlaşılabileceği gibi evlerinde yeteri 

kadar internet paketi olmadığından, öğrenciler derslere katılamadıklarını ifade etmişlerdir. O halde 

öğrencilere ücretsiz internet paketi sunulması önerilebilir. Ayrıca uzaktan eğitim sırasında öğrenciler 

uzun süre ekran karşısında oturmaktan dolayı göz ağrısı, bel ağrısı gibi bazı sorunlarla karşılaştıklarını 

belirtmişlerdir. Öğrenciler bunun için spora, egzersize yönlendirilebilirler. Ortaokul öğrencilerinin 

uzaktan eğitimle ilgili düşüncelerinin belirlendiği bu araştırmanın benzeri öğretmenlerle de 

yürütülerek, öğretmenlerin süreç hakkındaki fikirleri belirlenebilir. 
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ÖZET 

Çalışmanın amacı, KOVİD-19 pandemisi döneminde dental turizm pazarının sektörler arası işbirliği 

yoluyla algılanan değeri etkileyen iletişimsel aksiyonlar, örgütsel stratejiler ve uygulamaları 

incelemektir. Araştırmanın hedefi, KOVİD-19 pandemisinin etkisiyle dental turizm pazarının örgütsel 

strateji boyutunda paydaşların işbirliği ortamından algıladığı değeri ve sektörler arası etkileşimin 

düzeyini ne ölçüde etkilediğini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın özgünlüğü, dental turizm pazarında 

algılanan değerdeki etkili yönetimin iletişimsel eylemlerde bulunan paydaşların karşılıklı uyumu ve 

birlikte yaşama ile ilgili olduğu önermesini savunmaktır. Bu çalışmada, dental turizm pazarı, farklı 

müşteri kitlelerine hitap eden bir konumda bulunması sebebiyle uygulama alanı olarak seçilmiştir. 

Dental turizm pazarında kullanılan malzemeler üretim ve pazarlama boyutuyla sanayi sektörünü 

etkilemesinin yanı sıra hizmet boyutuyla medikal sektörün bir alt kolu olarak dental turizm sektörünü 

de doğrudan etkilemektedir. Araştırmanın bulguları kapsamında, sektörler arası işbirliğinde algılanan 

değeri etkileyen iletişimsel eylemler olan dental malzeme üreticilerinin diş hekimleri ile olan iletişimi, 

diş hekimlerinin algıladığı hizmet kalitesi, nihai tüketicilerin algıladığı değer ve paydaşların algılanan 

değerinin dental turizm sektörü üzerine etkisi açıklanmıştır. İkincil verilerden elde edilen paydaş 

görüşlerinin analizi çalışmanın veri setini oluşturmaktadır. Ayrıca, yöntembilimi bakımından literatür 

araştırması, belge analizi ve içerik analizi uygulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: KOVİD-19 pandemisi, dental turizm pazarı, dental turizm tedarik zinciri, 

sektörler arası işbirliği, paydaş yaklaşımı, iletişimsel eylemler 

 

 

 

 

 

DEVELOPMENT OF THE DENTAL TOURISM MARKET DURING THE COVID-19 

PANDEMIC ERA: COMMUNICATIVE ACTIONS AFFECTING THE PERCEIVED VALUE 

OF CROSS-SECTORAL COLLABORATION 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the communicative actions, organizational strategies, and 

practices affecting the perceived value through cross-sectoral collaboration of the dental tourism 

market during the COVID-19 pandemic era. The research’s objective is to find out to what extent the 

dental tourism market influences the value perceived by stakeholders from the collaboration 

environment and the level of cross-sectoral interaction in terms of organizational strategy due to the 

COVID-19 pandemic’s effect. The research’s originality is to support the axiom that effective 
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management of perceived value in the dental tourism market is related to the mutual conformity and 

coexistence of stakeholders engaged in communicative actions. In this study, the dental tourism 

market was chosen as the field of application since it is in a position that serves to different customer 

groups. The materials used in the dental tourism market not only affect the industrial sector with its 

production and marketing dimensions, but also it directly influences the dental tourism sector as a sub-

branch of the medical sector via its service dimension. The communication of dental material 

manufacturers with dentists and the communicative actions that affect perceived value in cross-

sectoral collaboration, the service quality perceived by dentists, the value perceived by end consumers, 

and the effect of the perceived value of stakeholders on the dental tourism sector were clarified within 

the scope of the research findings. The analysis of stakeholder opinions obtained from secondary data 

constitutes the study’s dataset. Likewise, literature review, document analysis, and content analysis 

were applied in terms of methodology. 

Keywords: COVID-19 pandemic, dental tourism market, dental tourism supply chain, cross-sectoral 

collaboration, stakeholder approach, communicative actions 

GİRİŞ 

Ağız ve diş sağlığı konusunu incelemesi bakımından dünya genelindeki görüş ve uygulamaların 

başlıcaları; eğitim hizmetlerinin sağlanması, dental ürünlerin geliştirilmesi, dağıtımı ve kabulü ile 

sağlık hizmetlerinin tanıtımı kapsamında ele alınmıştır (American Dental Association, 2001, s.27). 

Dünyanın birçok yerinde diş ve dişi taşıyan dokularla ilgili hastalıklar en fazla karşılaşılan sağlık 

sorunları arasında yer almaktadır. Ancak bu hastalıklar, genellikle ölümcül olmadıklarından 

çoğunlukla önemsenmezler. Oysaki ağız ve diş sağlığı, genel sağlığın bir bölümünü oluşturması yanı 

sıra bazı özellikleriyle de önemli bir halk sağlığı problemidir (Güler ve Akın, 2006, s.1264). 

Dolayısıyla ağız ve diş sağlığı konusunu merkezinde barındıran dental sektörün hem üretim hem de 

hizmet boyutundan incelenmesi önem arz etmektedir. Son zamanlarda dental sektör, iç pazarda 

meydana gelen sorunları çözmenin yanı sıra ülke dışından gelen taleplere kayıtsız kalmamaktadır. 

Özellikle medikal turizm sektörünün bir alt kolu olması bakımından dental turizm sektörü ivme 

kazanmaktadır. 

Medikal turizm sektörü bir niş alan olması bakımından, hastaların aynı anda tatil yaparken tıbbi, 

kozmetik, transplantasyon, dental ve cerrahi bakım almak amacıyla denizaşırı ülkelere sıklıkla uzun 

mesafeler kat ettikleri, son zamanlarda hızla büyüyen bir sektör haline gelmiştir (Aliu, Çılgınoğlu ve 

Aliu, 2020, ss.21-22; Lunt, Horsfall, Henefeld, 2016, s.37). Dental turizm sektörü ise, maliyet 

etkinliği, kalite ve teknolojinin iyileştirilmesi, dişçilik altyapısı ve turizm faaliyetlerinin çekiciliği ile 

birleştirilmesi bağlamında önemli bir olguya dönüşmüştür (Deasy, Kim ve Hong, 2014, s.299; Oltean 

vd., 2020). Dental turizm birçok faktör tarafından yönlendirilmektedir. Bu faktörler arasında yerel 

bakımın yüksek maliyeti, yerel dişhekimlerine erişimde gecikmeler, birçok uluslararası klinikte yeterli 

bakım imkanı, uygun havayolu seyahati ve İnternet’in “satıcılara” sağlık hizmeti sunma ve 

“müşterileri” bağlama kapasitesi bulunmaktadır (Turner, 2008, s.553). Dental turizm kapsamına dahil 

edilen tedavi, deneyimden ve seyahat masraflarından en iyi şekilde yararlanmak için genellikle bir tatil 

ile birlikte planlanmaktadır. Hastalar ayrıca diş problemlerini belirli bir zaman diliminde çözmek için 

yoğunlaştırılmış bir programı tercih edebilmektedir (Misch, 2020, s.203). İnternet’teki ve diğer bilgi 

teknolojilerindeki gelişmeler dental sektörde hasta bakımı, sevk ilişkileri, uygulama yönetimi, kalite, 

meslek örgütleri ve rekabet gibi kavramların yeniden tanımlama gereksinimini ortaya çıkarmıştır 

(Aliu, 2010, s.20). Sunulan bakım düzeyine bakılmaksızın, dental turizm ile ilgili temel zorluk, 

gezginlerin yurtdışında geçirdikleri sınırlı zaman ve iyileştirici tedavi için yurtdışına dönmenin 

maliyeti ve diğer riskleri nedeniyle gezginlerin dental işlemlerinin takibidir (Leggat ve Kedjarune, 

2009, s.123). 

Dental turizmin bazı olumsuz etkileri söz konusudur. Dental turizm hastalarına yönelik hesap 

verilebilirlik dikkate alınmadığında olumsuz etki edebilmekteir. Çünkü dental tedaviyi sağlayanın 

tedavi sonuçlarıyla ilgili olarak profesyonel, ahlaki, yasal ve etik görevlerini yerine getirmesi 

gerekmektedir. Bu kapsamdaki sorumluluklar üstlenmediği durumda hastanın ülkesine dönüşünde 

ortaya çıkabilecek komplikasyonların görülmesi ya da tedavi edilmesi son derece zor olmaktadır. 

Diğer yandan diş hekimlerinin eğitim durumu ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Eğitim 
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farklılıklarından dolayı ortaya çıkan farklı tedavi yöntemleri hastaların ileriki süreçte kendi ülkelerinde 

alabilecekleri tedavi hizmetlerini olumsuz yönde etkilemesi mümkündür. Hastaların dental turizm 

sürecinde kapabileceği nozokomiyal (hastane kaynaklı enfeksiyon) enfeksiyonlar ve bölgeye özgü 

hastalıklar da olumsuz etkilerdendir (Kaçmaz ve Kahveci, 2016, s.1901). Diğer bir dezavantaj ise 

tedavi sonrasında rutin kontrollerin gercekleştirilememesidir. Ayrıca dil sorunu, bazı yasal engeller, 

rekabetten kaynaklanan ve turistin güvenini sarsan yaklaşımlar ile potansiyel hastaların başka ülkelere 

gitmesini engellemek için tedavi fiyatlarının düşürülmesi dental turizmin gelişmesini olumsuz yönde 

etkileyen diğer faktörler olarak kabul edilmektedir (Gönül ve İçöz, 2020, s.198). 

Son bir yıl içerisinde yaşanmakta olan KOVİD-19 pandemisi dental sektörün şekillenmesinde doğal 

olarak etki etmektedir. Dental turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar örgütsel strateji 

boyutunda paydaşları ile olan ilişkilerini ve diğer sektörlerle olan etkileşim düzeyini daha yakından 

izlemektedir. Dental turizm sektörü; diş hekimlerini, dental malzeme üreten ve pazarlayan firmaları, 

dental laboratuvarları, dental hastaları, seyahat acentaları ve otelleri gibi farklı paydaşları içermektedir. 

Dolayısıyla bu paydaşların birbirinden farklı değer algıları bulunmaktadır. Bu çalışmada, dental ürün 

firmalarının diş hekimleri ve diş teknisyenleri ile olan ilişkisi, diş hekimlerinin ve diş teknisyenlerinin 

algıladığı hizmet kalitesi ve paydaşların algıladığı değerin dental turizm sektörüne nasıl etki ettiği? 

KOVİD-19 pandemisinin dental turizm sekötrünü nasıl etkilediği? gibi sorulara cevap aranmıştır.  

PAYDAŞLARIN ALGILADIĞI DEĞER BOYUTUYLA DENTAL ÜRÜNLER ENDÜSTRİSİ 

Genel anlamda dental ürünler endüstrisi, dental bakım ihtiyacı duyan insanlar ile bu insanların 

ihtiyaçlarını karşılayan eğitimli kişilerin karşılıklı etkileşiminden oluşmaktadır. Dental sektör 

içerisindeki süreçler; kime, ne fiyatta, nasıl bir bakım sunulacağı şeklinde olmaktadır. Bu süreçte ilk 

katılımcılar dental bakıma ihtiyaç duyan hastalar ile bu bakımı sağlamayı taahhüt ve organize eden diş 

hekimleridir (Feldstein ve Roehrig, 1980, s.415). Hastalara göre diş hekimleri, dental bakım 

konusunda özen gösteren, güvenilir, çok yetenekli, çok bilgili ve genel olarak insanlara yakın kişiler 

olarak algılanmaktadır (Levin, 2007, s.530). Doğal olarak zaman içeriside hastaların beklentileri ve 

algıları değişiklik göstermektedir. Diş hekimleri ise diğer yandan gelişmeleri yakından takip ederek 

hasta beklentilerini ve taleplerini karşılamaları gerekmektedir. Bu çerçevede beş eğilimden söz 

edilmektedir. Bunlar; 1) hastaların yaş ve diğer demografik özelliklerinde değişim, 2) ağız ve diş 

hastalıklarının şekillerinde değişim, 3) halk bilincinin ağız ve diş sağlığı konusunda gelişimi, 4) 

hastaların daha çağdaş dental hizmetler hakkında bilgi sahibi olması ve 5) hastaların, aldıkları hizmet 

sırasında sağlık personeli tarafından sorumsuz davranışlarla karşılaştıklarında saldırgan davranışlar 

göstermesi şeklindedir (Douglass ve Sheets, 2000, s.3). 

Diğer yandan dental kliniklerde sergilenen tutum ve davranışların önemli olduğu ve kliniğin genel 

imajını yansıttığı vurgulanmaktadır. Klinikte sergilenen eylemler, sözcükler olmadan iletişimin 

kurulması anlamına geldiği ifade edilmiştir. Buradan hareketle dental sektörde imajı etkileyen temel 

davranış ve ifadeler şu şekilde açıklanmıştır: a) Diş hekiminin yeteneğini yansıtan etkili ve öncü 

tedaviler, b) iyi işleyen ve günceleşebilen donanımlar, c) kurum içerisinde hizmet sırasında kliniklerin 

temizlik ve sağlığa uygunluk durumu, d) muayene ve bekleme alanlarında koku, gürültü, müzik, 

sessizlik gibi faktörlere verilen önem, e) minimum ağrı sağlamak, f) hızlı hizmet için randevuları 

planlı tutmak, dakiklik, önemsemek, g) tedavinin gereği kadar ücret belirleme, ödeme koşullarını 

özelleştirme, gizliliğe saygı duyma ve yüksek nitelikli personelin çalıştırılmasıdır (Mazzei, Russo ve 

Crescentini, 2009, ss.368-369). Bir taraftan hastaların beklentileri, diğer taraftan diş hekimliğinin 

hassas bir meslek olması, bu sektörde faaliyet gösteren firmaların işlerini daha da zorlaştırmaktadır. 

Firmalar kimi zaman müşterileri olan diş hekimlerine ve diş teknisyenlerine yönelik ticari ilişkileri 

nedeniyle onlar üzerinde baskı oluşturacak faaliyetlerde bulunabilmektedir (Aliu, 2010, s.3). Diş 

hekimlerinin yeni bir ürünü denerken klinik ortamlarında kendilerini rahat hissetmeleri çok önemlidir. 

Çünkü diş hekimleri bir yandan farklı rolleri (bilim adamı, girişimci, yönetici) bir arada yaşamak 

zorunda kalırken, diğer yandan çok sayıda yeni ürün ile karşı karşıya kaldıklarından bunalmaktadırlar. 

Ayrıca tüm bunlara rağmen ekonomik ve mantıklı karar vermeleri gerektiği düşünüldüğünde işleri 

zorlaşmaktadır (Maier, 2003, s.42). 

Diş hekimliği alanında, bilimsel gelişmelerin yanında günümüzdeki teknolojik gelişmeler de 

eklendiğinde diş hekimliği merkezli dental ürünler sektörünün çok hızlı geliştiği görülmektedir. Bilim 
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ile teknoloji arasındaki ilişki, gerçekleşen gelişmeler dikkate aldığında “birbirine bağımlı” oldukları 

vurgulanmıştır (Uzel, 2005, s.9). Bilgisayar destekli cihazlar ve türevleri ile ilgili uygulamalar dental 

kliniklerin etrafını bir anda sarmıştır. Sonuç olarak da teknolojiyi yakından takip eden birçok dental 

klinik adeta birer minyatür teknoloji parkına çevrilmiştir (Schleyer, 2004, s.4). Teknoloji ile sadece 

dijital teknolojiyi kullanmak değil, ayrıca kârlı işlerde alıcılar ve tüketiciler arasında uzun vadeli 

ilişkilerin kurulması için de yine teknolojiye odaklanılması gerektiği vurgulanmıştır (Kotler, Keller, 

Brady, Goodman ve Hansen, 2009, s.122). Hızla gelişen teknoloji karşısında diş hekimleri ekip 

çalışmasına önem vermeye başlamışlardır. Bridges “Dental Reception and Practice Management” 

başlıklı kitabında, ekip çalışmasının modern diş hekimliğinin özünü teşkil ettiğini ve dental ekiplerin 

de özel beceri ve uzmanlıklarını sergileyen kişilerden oluştuğunu vurgulamaktadır (Bridges, 2006, 

s.17). 

Dental laboratuvar teknisyenleri ile diş hekimleri aynı kurum içerisinde belli anlaşmalar dahilinde 

çalışabilmektedirler. Ancak diş hekimleri ile birlikte çalışmasalar da dental laboratuvar teknisyenleri 

aynı ekibin bir parşasıdırlar. Dental ürünler sektöründe hastaların özel ihtiyaçları farklılık gösterdiği 

gibi dental laboratuvar teknisyenlerinin görevleri de aynı yönde farklılık göstermektedir. Dental 

laboratuvar teknisyenleri, hastaların diş ya da dişi taşıyan dokularının kalıbını çıkartarak belli başlı 

işlemlerden gerekli olanı yapabilmektedirler. Örneğin; tüm dişleri eksik olan hastalar için tam protez, 

sadece bir veya birkaç dişi eksik hasta için çıkarılabilir kısmi protez ya da sabit köprü, dişlerin gerçek 

boyut ve şekillerinde onarımının yapılması için kaplama şeklinde hazırlanan kronlar, hastada 

işlevselliği ve estetiği artıracak kaplamalar, ortodonti aletleri ve ateller ile dişlerin düzeltilmesi ve 

koruması gibi işlemler verilebilir (American Dental Association Report, 1998, s.4).  

Diş hekimliği mesleği ile dental laboratuvarlar arasındaki ilişki çevresel açıdan incelenmiş ve bu 

ilişkiyi olumsuz yönde etkileyen bazı noktalar vurgulanmıştır. Bunlar; diş hekimliği öğrencilerinin 

laboratuvar tabanlı klinik ile didaktik çalışmalarındaki azalışın tecrübelerine olumsuz yansıması, diş 

teknisyenliği meslek okullarındaki dental laboratuvar teknisyenleri sayısında azalma, diş hekimliği 

öğrencileri ile dental laboratuvar teknisyenleri arasındaki etkileşim eksikliği, diş hekimliği okullarının, 

konum olarak dental laboratuvarlardan uzaklaşma eğilimi ile diş hekimliği okullarında ağız ve diş 

teknolojisi eğitimlerinin çıkarılması, karmaşık dental laboratuvar uygulamalarında bilgisayar destekli 

tasarım ve bilgisayar destekli üretimin yükselmesi şeklindedir (McGarry ve Jacobson, 2004, s.221). 

Avrupa Birliği üyesi ülkelere yönelik dental alanda yapılan bir çalışmada ise; dental laboratuvar 

teknisyenlerinin de yer aldığı dental asistanlar, hijyenist ve tedavi uzmanlarının görev kapsamlarının 

ve birbirleri ile olan ilişkilerinin ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği belirtilmiştir (Kravitz ve Treasure, 

2008, s.37). 

Dental ürünler alanında ticaret; dental ürün ve hizmet sunan firmalardan, üreticileri, toptancıları, 

distribütörleri ve teknik hizmet verenleri içermektedir. Bu firmalardan bazı dental depolar, 

temsilcilerini siparişleri iletmek ve yenilerini toplamak için dışarıda çalıştırmakta; diğer bazıları ise 

çağrı merkezlerine veya internet üzerindeki faaliyetlere daha fazla ağırlık vererek işlerini 

yürütmektedir. Üretici firmalar, yeni ürettikleri ürünleri diş hekimlerine tanıtmak, denemelerini 

sağlamak için numune bırakmak ve ne şekilde kullanacaklarını onlara göstermek amacıyla temsilciler 

çalıştırmaktadır. Dental ürünler sektöründe rekabet ortamı daha çok dağıtım kanallarında meydana 

gelmektedir. Bu nedenle firmalar sahip oldukları distribütörleri ile güçlü bağlar kurmaya özen 

göstermektedir (Bridges, 2006, s.24). 

Firmalar çoğu zaman pazarlarının birkaç yılda bir değişime uğradıklarını fark edememektedir (Kotler, 

2003, s.3). İnternet’teki ve diğer bilgi teknolojilerindeki gelişmeler dental ürünler sektöründe hasta 

bakımı, sevk ilişkileri, uygulama yönetimi, kalite, meslek örgütleri ve rekabet gibi kavramların 

yeniden tanımlama gereksinimini ortaya çıkarmıştır (Gadish, 2008, s.185). Son yıllarda gerçekleşen 

teknolojik gelişmeler temelde firmaların fonksiyonlarını ve pazarlama faaliyetlerinin uygulama 

şekillerini değişikliğe uğratmıştır (Kotler vd., 2009, s.117). 

İnternet, bilgi ve koordinasyonun merkezi hale gelmesini sağlayarak firmalara avantajlar sunmaktadır. 

Firmalar temelde varlıklarını sürdürmek için, gelirlerini artırmak ve sağladıkları faaliyetler ile ilgili 

maliyetleri düşürmek zorundadır. Bu nedenle iş süreçlerini internet üzerinden kendiliğinden işleyecek 

şekilde bir çözüm yolu seçmektedir. Diğer taraftan firmaların internet sayfaları müşterilere bilgiler 
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sunmaktadır. Örneğin, diş hekimlerine internet üzerinden siparişleri göndermeleri için imkan 

sağlamaktadır. Ayrıca diğer potansiyel müşteri olabilecek diş hekimlerinin firmalara erişmelerine 

olanak vermektedir. Böylece firmalar, kendi müşterileri ve potansiyel müşterileri için erişilebilir bir 

konuma gelmektedir. Firmalar yeni dental ürünleri hakkında müşterileri bilgilendirmek ve ilgili 

ürünleri satmak için yine internet sayfalarından yararlanmaktadır. Bu yeni elektronik ticaret şekli ile 

pazarlama stratejilerini uygulayan firmalar sıkı bir bütçe ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle hem 

geleneksel hem de internet üzerinden pazarlama kampanyaları uygulamaya konulmuştur (Gadish, 

2008, s.186). Yeni bir ürünü, hizmeti, donanımı veya teknolojiyi tanıtmak, özellikle dental ürün ve 

hizmetler piyasasında tanıtmak oldukça pahalı ve risklidir. Bu nedenle pazarlama stratejisinin 

güvenilirlik temelinde oluşturulması önemlidir (Rossomando, 2003, s.306). 

Janda, Wang ve Rao (1996) dental ürünler sektöründe diş hekimleri ile dental hizmet alanlar 

arasındaki algılamaları inceledikleri çalışmada, dental hizmet niteliklerine verilen önem bakımından 

tarafların farklı algılamalara sahip olduklarını vurgulamışlardır. İster pratisyen, ister uzman diş 

hekimleri tarafından olsun en önemli beş niteliğin (hizmet kalitesi, mesleki yeterlilik, itibar, diş 

hekiminin kişiliği ve tutumu ile acil hizmet verilebilme durumu) tüketiciler tarafından aynı şekilde 

algılandığı belirtilmektedir. Buradaki farklılık ise tüketicilerin genel olarak bu nitelikleri diş 

hekimlerinden daha fazla önemsedikleridir. Ayrıca bu çalışmada, “önem-performans” sisteminde 

algılanan önem düzeyinin algılanan tatmin düzeyini aştığı belirtilmiştir. Caruana ve Fenech tarafından 

yapılan çalışmada ise, uygulayıcıların (uzman diş hekimleri veya pratisyenlerin) müşteriyi bağlı tutma 

ve müşteri sadakati oluşturmaya yönelik girişimlerde bulunmak istedikleri takdirde, uygulayıcıların 

hem algılanan değer hem de tatmin konularında daha fazla bilgi sahibi olmaları gerektiğini 

belirtmişlerdir (Caruana ve Fenech, 2005, s.245). 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında dental ürünler endüstrisi, içerdiği farklı paydaş gruplarının sahip 

oldukları konum gereği farklı değer algılamalarını barındırdığını ifade etmek mümkündür. Dolayısıyla 

dental ürünler endüstrisi içerisinde yer alan farklı alt sektör paydaşlarının ihtiyaçları düşünüldüğünde, 

her sektörün genel özellikleri belirlenerek diğerleri ile olan ilişkisine odaklanılmalıdır. Diğer bir 

anlatımla sektörler arası işbirliği bağlamında paydaşların değer algılarını etkileyen faktörler 

önemsenmelidir. 

  

SEKTÖRLER ARASI İŞBİRLİĞİ PERSPEKTİFİNDE DENTAL TURİZM SEKTÖRÜ 

Sektörler arası ortaklıklar, günümüzün organizasyonel ortamının önemli bir parçasıdır ve karmaşık 

sosyal sorunları ele almak için tercih edilen bir stratejidir (Koschmann, Kuhn ve Pfarrer, 2012, 332). 

Son yıllarda küresel rekabetin büyümesi ile birlikte bireysel şirketler yerine tedarik zincirleri daha 

fazla dikkat çekmektedir (Ahmadimanesh, Paydar ve Asadi-Gangraj, 2019, 404).  

Tedarik zinciri, tedarikçileri, üreticileri, depoları ve mağazaları verimli bir şekilde entegre etmek için 

kullanılan bir dizi yaklaşım olarak tanımlanır. Böylece ürünler hizmet seviyesi gereksinimlerini 

karşılarken sistem genelinde maliyetleri en aza indirgemek için doğru miktarlarda, doğru yerlerde ve 

doğru zamanda üretilmekte ve dağıtılmaktadır. Tedarik zinciri yönetimi artık kuruluşlar için hayati bir 

rekabet avantajı kaynağı haline gelmiştir (Chen, 2009; Simchi-Levi, Kaminsky, Simchi-Levi, 2000; 

Zhang, Song, Huang, 2009). Tedarik zincirinin tüm üyeleri entegre edildiğinde ve tek bir varlık olarak 

işlev gördüğünde, zincir boyunca verimlilik artmaktadır. Turizm alanında, çeşitli sektörlerdeki önemli 

ilerlemelerine göre tedarik zincirini optimum ve sorunsuz bir şekilde kullanma yeteneği söz konusudur 

(Ahmadimanesh, vd., 2019). 

Küresel pazar, dental turizmin büyümesi için daha fazla fırsat sunmaktadır. Dental turizm, medikal 

turizmin bir alt kümesi olduğu için benzer bir tedarik zincirine sahiptir. Dolayısıyla medikal turizm 

tedarik zincirinin tanımı, dental turizm tedarik zinciri için de kullanılabilmektedir. Bu bağlamda 

medikal turizm tedarik zinciri, “tıbbi hizmetleri planlayan, kaynak sağlayan, finanse eden ve dağıtan, 

ilgili bilgileri yöneten ve üreticilerden tıbbi hizmet teslimat noktalarına finansmanı sağlayan bir 

kuruluşlar ağı” olarak tanımlanmaktadır (Barratt, 2004). Lee ve Fernando’nun (2015) çalışmasında 

koordinasyon ve bilgi paylaşımının medikal turizm tedarik zincirinde oluşan kurumsal performans 

üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu gösterilmiştir. Tedarik zinciri işbirliği, genel performansı 

iyileştirmede çok etkilidir ve zincirin tüm üyeleri için faydalıdır (Simatupang ve Sridharan, 2005). 
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Tedarik zincirlerinde güvenilir ilişkiler kurmak, maliyetleri düşürmeye, işbirliğini teşvik etmeye, 

zamanında tepkileri artırmaya ve rekabetçi yetenekleri güçlendirmeye yol açmaktadır (Chen, 2009). 

İşbirliği, uzun vadeli vizyonu, nihai hedefi, organizasyonel performansı ve sürdürülebilirliği artırmak 

için planlanmaktadır. Aslında, bir ülkenin medikal turizm hizmetini desteklemek için medikal turizm 

zincirleri arasında daha fazla işbirliği şarttır. Organizasyonel performansı iyileştirmek için, tıp 

alanındaki organizasyonlar medikal turizm tedarik zincirindeki önlemleri benimsemelidir. Medikal 

turizm tedarik zincirinde yer alan kuruluşlar bu tür işbirliklerini sürdürürse, bir ülke rekabet avantajı 

elde edebilmekte ve iyi bir medikal turizm destinasyonu haline gelebilmektedir (Lee ve Fernando, 

2015). Buna örnek olarak, Ahmadimanesh ve arkadaşlarının (2019) önerdikleri modelde, dental turizm 

tedarik zincirinin üç temel parçasına dikkat çekilmiştir. Bunlar; tıp merkezleri (hastaneler ve klinikler), 

konaklama merkezleri (oteller ve apart-oteller) ile turistlerdir. Turistler bu tedarik zincirinde talep 

yaratmakta, sağlık merkezleri turistlere sağlık hizmeti vermekte ve konaklama merkezleri tedavi 

süresince turistlere hizmet vermektedir. Önerilen matematiksel model ile turistler aday tıp ve 

konaklama merkezlerine atanırken her bir aday tıp merkezinin uygulanabilir acil dişhekimliği 

hizmetleri setinden faydanılmaktadır. Böylece toplam kâr en üst düzeye çıkarılırken optimal 

kapasiteye karar verilmektedir. Bu modelde, destinasyon ülkesindeki dental turizmin kârı 

hesaplanabilmektedir. Ayrıca, optimal konaklama ve tıp merkezleri sayısı ile tıp merkezlerinin optimal 

kapasitesi de belirlenebilmektedir. 

Dental turizm şirketleri ve kurumsal dental tedarik zincirleri, diş hekimliği prosedürlerini, otel odası 

rezervasyonlarını, turistik yerlere yan gezileri ve uluslararası müşterileri cezbetmek için uçak 

biletlerini içeren “her şey dahil” seyahat paketlerinin reklamını giderek daha fazla yapmaktadır 

(Kamath vd., 2015). Bazı ülkelerde faaliyet gösteren medikal turizm acenteleri de genellikle seyahat 

acenteleriyle işbirliği içinde çalışmakta ve faydalı bilgiler sağlamaktadır. Ancak bir çalışmada ortaya 

konulan veriler şaşırtıcı oluşmuştur. Bu çalışmaya göre görüşülen dişhekimliği kliniklerinin çoğunun 

medikal turizm acenteleri ile işbirliği yapmadığı belirtilmiştir (Kovacs ve Szocska, 2013, s.417). 

Oysaki birçok ülke dental turizmi etkileyen farklı uygulamalar ortaya koymaktadır. Örneğin, Suudi 

Arabistanı ziyaret etmek için turistlerin menenjit aşısı sertifikasına ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu gibi 

durumlarda bir bölgeyi ziyaret etmeden önce yasal yönleri hakkında bazı bilgilere sahip olmak 

gerekmektedir. Seyahat acenteleri bu noktada turistlerin bir bölgeyi ziyaret ederken yasal olarak sağlık 

sorunlarını ilgilendiren aşı belgesine ihtiyaç olup olmadığı konusunda önemli bir rol 

oynayabilmektedir. Acentelerin diğer bir rolü ise, belirli hastalıkların önlenmesi için gerekli olan 

aşılama önerilerini sağlamaktır. Örneğin, Bali’deki bir kuduz salgını sırasında seyahat acenteleri, 

kuduz hastalığına maruz kalmamak için varıştan önce aşılamanın önemini iletebilmektedir. Diğer 

yandan, seyahat büroları, turizm destinasyonlarında seyahat sigortası, geri dönüş bilgileri ve tıbbi 

hizmet koşullarının önemini iletmek de dahil olmak üzere, seyahat acenteleri ve tur rehberleri ile 

koordineli olarak, turistik destinasyonlarda potansiyel sağlık riski broşürleri gibi çeşitli medyalar 

sağlayarak bir görev üstlenebilmektedir (Wirawan, 2018). Dolayısıyla bu örneklerden de görüleceği 

gibi sektörler arası işbirliğinin normal şartların yanı sıra olağan dışı durumların üstesinden 

gelinmesinde önemli olduğu vurgulanmalıdır. 

 

KOVİD-19 PANDEMİSİ’NİN DENTAL TURİZM SEKTÖRÜ’NE ETKİSİ 

KOVİD-19 pandemisi, Çin’in Wuhan kentinde tespit edilen ancak nedeni bilinmeyen bir zatürrenin 

(pnömoni) ilk olarak 31 Aralık 2019’da Çin’deki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün Ülke Ofisine 

bildirilmesi ile duyulmaya başlandı (Gössling, Scott ve Hall, 2021). Çin’den ayrılan uluslararası 

havayolu yolcuları, istemeden yeni korona virüsü (SARS-CoV-2) dünyanın her yerine taşımıştır (Shi 

vd., 2020, 518). Seyahat edenler, epidemiyolojik olarak önemli bir popülasyondur çünkü yüksek 

hareket kabiliyetine sahiptirler ve bir turist destinasyonundan diğerine hızla hareket etmektedirler 

(Wirawan, 2018). 30 Ocak 2020 itibariyle, Uluslararası Sağlık Tüzüğüne göre hareket eden DSÖ 

tarafından toplanan Acil Durum Komitesi, ortaya çıkan salgını “Uluslararası Önem Arz Eden Halk 

Sağlığı Acil Durumu” olarak tanımlamıştır (Shi vd., 2020). Bu aşamaya gelene kadar pandeminin 

tanımı ile ilgili ulusal ve uluslararası birçok medyada tepkiler ve eleştiriler söz konusu olmuştur. 

Yaşanan bu belirsizlik ortamı ise DSÖ’nün KOVİD-19’u bir pandemi olarak ilan etmesindeki 
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gecikmeden dolayı oluştuğu ifade edilmiştir (Hall, Scott ve Gössling, 2020, 578). Belirsizliği ortadan 

kaldıran en önemli faktör ise iletişimdir. DSÖ gibi uluslararası kurumların dental sektörü temsil eden 

kurumlarla bu süreçte kurduğu iletişim oluşan belirsizliği bir ölçüde azaltmıştır. Dünya Diş Hekimleri 

Federasyonu (FDI), Amerikan Diş Hekimleri Birliği (ADA), Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), 

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) gibi kuruluşlar bu süreçte DSÖ ile sıkı bir işbirliği 

içinde olmuştur. KOVİD-19 pandemisi sürecinde birçok ülke turizm sektörünü korumaya yönelik 

farklı uygulamalar gerçekleştirmektedir. Uygulamalar incelendiğinde paydaşlar arası iletişimin ve 

işbirliğinin önemi dikkat çekmektedir (UNWTO, 2020): 

Herhangi bir kriz sırasında, yönetişim kilit önemdedir ve bazı ülkelerde, kamu-özel ortaklık 

modelleri güçlendirilmiş ve farklı yönetim ve özel sektör düzeylerindeki paydaşların 

katılımıyla komitelerin ve görev güçlerinin rolü artırılmıştır. Örneğin, Avusturya'da, Tarım, 

Bölge ve Turizm Bakanlığı, mevcut durumu ve sonraki adımları tartışmak için turizm sektörü 

ve diğer turizm paydaşları (Avusturya Ulusal Turizm Ofisi, sosyal ortaklar, sektör dernekleri, 

vb.) ile sürekli yakın iletişim içindedir. Singapur, ilgili bakanlıklardan ve devlet 

kurumlarından temsilcilerin yanı sıra seyahat acentelerini, turist rehberlerini, havayollarını, 

otelleri ve konaklamayı temsil eden özel sektör derneklerinden oluşan bir Turizm Kurtarma 

Eylemi Görev Gücü oluşturmuştur. Kore Cumhuriyeti, krizi değerlendirmek ve hafifletmek 

için düzenli Kamu-Özel Turizm Paydaşları Sanal Toplantıları yürütmektedir (24 Mart 

2020'den itibaren haftada iki kez planlanmaktadır). 

Almanya, Federal Hükümet Turizm Mükemmeliyet Merkezi “corona-navigator” web sitesini 

kurmuştur. Bu web sitesi, eylem için en son haberleri, gerçekleri ve önerileri bir araya 

getirmek için kullanılmaktadır ve tüm turizm paydaşlarına rehberlik etmektedir. Tayland, 

Akıllı Veri şeklinde kullanıma hazır olmak üzere bir Büyük Veri Depolama Sistemi Geliştirme 

Projesi oluşturmuştur. Polonya’da Turizm Bakanlığı, gezginler ve tur operatörleri için bir 

Soru-Cevap kılavuzu geliştirmiştir. 

KOVID-19 salgını uluslararası bir olay olması bakımından dünya çapında turizm sektörünü 

etkilemiştir. Pek çok sektörün etkilenmesi nedeniyle sorunu çözmek için geniş çapta kurumlar arası 

işbirliğine ihtiyaç duyulmuştur. Bu bağlamda farklı paydaşlar arasında işbirliğini teşvik etmek 

önemlidir. Başarılı turizm kriz ve afet yönetiminin temelinde yatan olgu kuruluşlar arası ağ kurmayı 

kolaylaştıran bir ilişkinin kurulabilmesidir (Yeh, 2020). Turizm sektörü ve sağlık profesyonelleri 

arasındaki sinerji kilit bir bileşendir ve her bir tarafın kendi rollerini ve sorumluluklarını ve tüm 

paydaşlarla birlikte ideal etkileşimin nasıl tartışılması gerektiğini anlaması gerekmektedir (Wirawan, 

2018). 

KOVİD-19 pandemisi dental turizm tedarik zincirinde tüm paydaşları etkilemiştir. Demonja ve 

Uglješić (2020) bu konuyu Hırvatistan özelinde incelemişlerdir. Aşağıdaki ifadeler dental turizm 

sektöründe bulunan paydaşların salgından nasıl etkilendiklerine işaret etmektedir: 

Kısa bir süre içinde, Hırvatistan Cumhuriyeti’ndeki dental kliniklerinin gelirleri sıfıra 

düşmüştür. Bu durum ise çalışan sayısında bir azalmaya, yani çalışanları ücretsiz yıllık izne 

göndermeye yol açmıştır. Öncelikle sektörde faaliyet gösteren; sürücüler, yöneticiler, çağrı 

merkezi çalışanları, hastaları karşılayan ve takibini yapan personeli, temizlik görevlileri ve 

dental tedavi sürecinde çalışanları içermektedir. Ayrıca, otel ve apartman kiralama iş 

sözleşmelerinin yanı sıra, Avrupa ülkelerinden hasta getirmekle görevli seyahat acenteleri ve 

acentelerle yapılan anlaşmaların son bulmasına neden olmuştur. (Demonja ve Uglješić, 2020, 

438). 

Salgın nedeniyle yaşanan olumsuzluklara karşılık dental turizm sektör paydaşlarının çeşitli önlemleri 

almaları önerilmektedir. Patel (2020) çalışmasında bu konudaki önlemleri şu şekilde özetlemiştir: 

 Hastalar arasında daha fazla kafa karışıklığını önlemek için tüm özel ve kamu dental klinik 

sahipleri için standart bir protokol belirlenmelidir. 

 Dişhekimliği hizmetlerinin kullanımını sürdürmede ekonomik faktör hayati önem 

taşıdığından, bir tür finansal yardım veya plan hasta hacmini korumaya yardımcı olabilir. 

 Birleşmeler, dental klinikler için mevcut personeli elde tutmaya ve ödemeleri 

gerçekleştirmeye yardımcı olabilir. 
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 İlgili bölgelerin düzenleyici organları, bu pandemi sırasında diğer sağlık uzmanları gibi dental 

sektördeki iş gücünü korumak için uygun önlemleri almalıdır. 

Diğer sektörler gibi, dental sektör de COVID-19 nedeniyle derinden etkilenen bir sektör olarak 

düşünülmeli ve dental ekonomiyi kurtarmak için ulusal hükümet tarafından özel/devlet dental 

uygulamalara sağlanan benzer önlemler, ekonomik teşvikler alınmalıdır (Patel, 2020, 135). 

Demonja ve Uglješić (2020) ise, dental turizm özelinde kalitenin sürekli gelişimini sağlamak için şu 

etmenlere dikkat çekmişlerdir: 1) dental turizmin işleyişini anlamak, 2) belirlenen hedeflerin 

gerçekleştirilmesiyle ilgili gerçekçi beklentilere sahip olmak, 3) uygun markalaşma geliştirmek, 4) 

yeterli lojistiğe sahip olmak ve 5) iletişimi sürekli olarak geliştirmek ve beslemek. Dolayısıyla birçok 

farklı sektör ile işbirliği içerisinde bulunan dental turizm sektörü anlamak, tüm paydaşlar arasında 

gerçekleşen iletişim ve işbirliğini anlamak demektir. Çünkü dental turizm, uzun vadeli hedeflere 

ulaşmayı, hastalarla uzun süreli bağlantıları ve doktorlara veya dişhekimlerine ek olarak organizasyon 

içindeki ve dışındaki birçok kilit kişiyi ve stratejik ortakları içeren ilişkileri temsil etmektedir. Bu 

zincirde, her paydaşın kendi sorumluluğu vardır ve çatı yönetimi esastır ve gereklidir, aksi takdirde 

dental turizmin gelişimi olumsuz iş sonuçlarına neden olabilecektir (Demonja ve Uglješić, 2020, 441). 

 

SONUÇ 

Günümüzde yaşanmakta olan KOVİD-19 pandemisi tüm olumsuzlukları ile birlikte insanlarda ve 

organizasyonlarda farkındalığı arttırmış, sorumlulukları, görev bilincini ve hassasiyetleri yeniden 

gözden geçirmeye neden olmuştur. Bu bağlamda dental turizm sektörü, üretimi, pazarlamayı, tedarik 

zincirini ve diğer sektörlerle olan etkileşimi sebebiyle bir bütün olarak bu salgından olumsuz şekilde 

etkilenmiştir. Diş hekimleri, diş laboratuvar teknisyenleri, dental firmalar ve nihai tüketici olarak halk 

dental sektörün paydaşları; oteller, seyahat acenteleri, tur operatörleri turizm sektörün paydaşları 

olarak bu süreçte iş ve gelir kayıplarına uğramışlardır. Ancak tüm dünyada bir yükseliş ivmesinde olan 

dental turizm sektörünü bu ekonomik sıkıntıdan kurtarmak için ülkelerin birbirinden farklı planları ve 

programları söz konusu olmuştur. Çünkü sektörler arası işbirliğin kurulmasıyla oluşturulan dental 

turizm tedarik zincirinin pandemi sonrasında yeniden canlandırılması tüm ülke ekonomileri için hayati 

bir statüdedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Dünya Diş Hekimleri 

Federasyonu (FDI), Amerikan Diş Hekimleri Birliği (ADA), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği 

(IATA) gibi uluslararası kuruluşların bu süreçte gerçekleştirdikleri dayanışma ve aldıkları önlemler; 

tüm paydaşları ile iletişimi, işbirliğini ve dayanışmayı arttırıcı yönde olmuştur. Dolayısıyla 

uluslararası boyutta görülen sektörler arası işbirliğinin, ulusal boyutta da taşınması gerektiği 

söylenebilir. Dental turizm sektöründe güçlü altyapısı bulunan ülkelerin pandemi döneminde sektörler 

arası işbirliğini güçlendirdikleri görülmektedir. Bazı örneklerde dental kliniklerin pandemi sürecinde 

birleşmesi bu kriz ortamının en az zararla geçirilmesi için bir strateji olarak görülmüştür. KOVİD-19 

pandemisi gibi olağan üstü dönemleri en az zararla atlatmak için birçok yöntem öne sürülmektedir. 

Farklı ülkeler sahip oldukları altyapı ölçüsünde önlemler almaktadır. Oysaki dental turizm sektörünün 

iyi anlaşılması, tedarik zincirinin yeterliliğine dikkat edilmesi ve  paydaşların sahip oldukları değer 

algılarına önem verilmesi durumunda kriz dönemlerinin ortadan kalkması ile birlikte çok hızlı bir 

şekilde yeniden etkin ve verimli bir yapıya döneceğini söylemek mümkündür. Elbette yaşanmakta 

olan pandemi sürecinin ne şekilde evrileceğini şimdiden tahmin edilemeyeceğini unutmamak 

kaydıyla!     

 

KAYNAKÇA 

 

Aliu D, Çılgınoğlu H, Aliu A, 2020. Medical tourism market and inter-stakeholders’ relations in 

Turkey: A comparative investigation from reverse innovation and destination governance 

viewpoint. Macro Management & Public Policies, 2(2): 18-30. 

Aliu D, 2010. Diş malzemeleri sektöründe tüketici değeri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

Antalya: Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

 
 III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES                           DECEMBER 25-27, 2020 

 

                 www.covid19conference.org                               Ankara/Turkey 113



American Dental Association Report, 1998. Careers in Dental Profession Word of Mouth Dental 

Laboratory Technology. Available at: http://www.ada.org/public/education/teachers/smile/ 

brochurelaboratory.pdf. [18.03.2010] 

American Dental Association, 2001. Future of Dentistry: Today’s Vision Tomorrow’s Reality. 

Available at: http://www.ada.org/prof/resources/topics/futuredent/ [01.11.2009] 

Barratt M, 2004. Understanding the meaning of collaboration in the supply chain. Supply Chain 

Management: An International Journal, 9(1): 30-42. 

Bridges G, 2006. Dental Reception and Practice Management, (1st Ed.) Oxford: Blackwell Publishing. 

Caruana A, Fenech N, 2005. The effect of perceived value and overall satisfaction on loyalty: A study 

among dental patients. Journal of Medical Marketing, 5(3): 245-255. 

Chen D, 2009. Innovation of tourism supply chain management. In 2009 International Conference on 

Management of e-Commerce and e-Government (pp. 310-313). IEEE. 

Deasy R, Kim JY, Hong SA, 2014. A comparative study of knowledge, attitude, and experience 

towards dental tourism between indonesian and korean people. Journal of Digital 

Convergence, 12(3): 299-308. 

Demonja D, Uglješić N, 2020. Dental tourism and busıness risks: The example of the Republic of 

Croatia. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 18(4): 425-445. 

Douglass CW, Sheets CG, 2000. Patients’ expectations for oral health care in the 21st century. Journal 

of The American Dental Association, 131(1): 3-7. 

Feldstein PJ, Roehrig CS, 1980. A national econometric forecasting model of the dental sector. Health 

Services Research, 15(4): 415-432. 

Gadish D, 2008. Promoting online sales of dental supplies on a tight budget. Journal of Website 

Promotion, 3(3): 183-195. 

Gössling S, Scott D, Hall CM, 2021. Pandemics, tourism and global change: A rapid assessment of 

COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, 29(1): 1-20. DOI: 

10.1080/09669582.2020.1758708 

Güler Ç, Akın L, 2006. Halk sağlığı: Temel bilgiler, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları. 

Hall CM, Scott D, Gössling S, 2020. Pandemics, transformations and tourism: Be careful what you 

wish for, Tourism Geographies, 22(3): 577-598, DOI: 10.1080/14616688.2020.1759131 

Janda S, Wang Z, Rao CP, 1996. Matching dental offerings with expectations. Journal of Health Care 

Marketing, 16(2): 38-44. 

Kaçmaz YY, Kahveci A, 2016. Dental turistlerin dental turizm deneyimlerine yönelik bir araştırma: 

Alanya örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43): 1899-1908. 

Kamath K, Hugar S, Kumar V, Gokhale N, Uppin C, Hugar SS, 2015. The business and pleasure of 

teeth: Dental tourism. Int J Contemp Dent Clin Med Rev, Article ID: 010715, 2015. doi: 

10.15713/ins.ijcdmr.82 

Koschmann MA, Kuhn TR, Pfarrer MD, 2012. A communicative framework of value in cross-sector 

partnerships. Academy of Management Review, 37(3): 332-354. 

Kotler P, Keller KL, Brady M, Goodman M, Hansen T, 2009. Marketing Management, (1st European 

Ed.) Essex: Prentice Hall. 

Kotler P, 2003. Kotler ve Pazarlama, (3. Basım) İstanbul: Sistem Yayıncılık. 

Kovacs E, Szocska G, 2013. ‘Vacation for your teeth’ – dental tourists in Hungary from the 

perspective of Hungarian dentists. British Dental Journal, 215: 415-418. DOI: 

10.1038/sj.bdj.2013.995 

 
 III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES                           DECEMBER 25-27, 2020 

 

                 www.covid19conference.org                               Ankara/Turkey 114



Kravitz AS, Treasure ET, 2008. Manual of Dental Practice, (4th version) Brussels: The Council of 

European Dentists. 

Lee HK, Fernando Y, 2015. The antecedents and outcomes of the medical tourism supply chain. 

Tourism Management, 46: 148-157. 

Leggat P, Kedjarune U, 2009. Dental health, ‘dental tourism’ and travellers. Travel Medicine and 

Infectious Disease, 7: 123-124. 

Levin RP, 2007. The role of branding in dental practice marketing. Journal of The American Dental 

Association, 138(4): 530-531. 

Lunt N, Horsfall D, Hanefeld J, 2016. Medical tourism: A snapshot of evidence on treatment abroad. 

Maturitas, 88: 37-44. 

Maier D, 2003. Branding: A critical piece of dental marketing success. Proofs, 86(3): 42-46. 

Mazzei A, Russo V, Crescentini A, 2009. Patient satisfaction and communication as competitive 

levers in dentistry. The TQM Journal, 21(4): 365-381. 

McGerry TJ, Jacobson TE, 2004. The professions of dentistry and dental laboratory technology: 

Improving the interface. Journal of The American Dental Association, 135(2): 220-226. 

Misch CM, 2020. Dental tourism for implant treatment: Dream vacation or nightmare? Int J Oral 

Implantol, 13(3): 203-204. 

Oltean FD, Gabor MR, Stancioiu AF, Kardos M, Kiss M, Marinescu RC, 2020. Aspects of marketing 

in dental tourism-factor of sustainable development in Romania. Sustainability, 12: 4320 

DOI:10.3390/su12104320 

Patel N, 2020. Impact on dental economics and dental healthcare utilization in COVID-19: An 

exploratory study. Journal of Advanced Oral Research, 11(2): 128-136. 

Rossomando EF, 2003. Credibility: The future of dentistry depends on it. Compendium of Continuing 

Education in Dentistry (Jamesburg, N.J.: 1995), 24(4): 310-312. 

Schleyer TKL, 2004. Why integration is key for dental office technology? Journal of The American 

Dental Association, 135(1): 4-9. 

Simatupang TM, Sridharan R, 2005. An integrative framework for supply chain collaboration. 

International Journal of Logistics Management, 16(2): 257-274. 

Simchi-Levi D, Kaminsky P, Simchi-Levi E, 2000. Designing and managing the supply chain. 

Concepts, Strategies, and Case Studies, 2. 

Shi S, Tanaka S, Ueno R, Gilmour S, Tanoue Y, Kawashima T, Nomura S, Eguchi A, Miyata H, 

Yoneoka D, 2020. Travel restrictions and SARS-CoV-2 transmission: an effective distance 

approach to estimate impact. Bulletin of the World Health Organization, 98(8): 518-529. 

Turner L, 2008. Cross-border dental care: ‘dental tourism’ and patient mobility. British Dental Journal 

2008; 204: 553-554 DOI: 10.1038/sj.bdj.2008.403 

Uzel İ, 2005. Diş hekimliği biliminin doğuşu. Üniversite ve Toplum Bilim, Eğitim ve Düşünce 

Dergisi, 5(1): 9. 

Wirawan IMA, 2018. Healthy tourism initiatives at destinations: Opportunities and challenges. Public 

Health and Preventive Medicine Archive (PHPMA), 6(1): 1-3. 

World Tourism Organization, 2020. UNWTO Briefing Note-Tourism and COVID-19, Issue 1- How 

are countries supporting tourism recovery? Madrid: UNWTO, DOI:10.18111/9789284421893 

Zhang X, Song H, Huang GQ, 2009. Tourism supply chain management: A new research agenda. 

Tourism Management, 30(3): 345–358. 

 
 III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES                           DECEMBER 25-27, 2020 

 

                 www.covid19conference.org                               Ankara/Turkey 115



 

SPOR SALONLARINDA EGZERSİZ YAPAN SPORCULARIN YENİ TİP KORONAVİRÜSE 

(COVID-19) YAKALANMA KAYGILARININ İNCELENMESİ 

 

 

Halil TÜRKTEMİZ  

ORCID ID: 0000-0003-3394-3681 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Antrenörlük Eğitimi Anabilim 

Dalı 

 

Işık BAYRAKTAR
 

ORCID ID: 0000-0003-1001-5348 

Halil Orbay ÇOBANOĞLU 

ORCID ID: 0000-0002-1305-9496 

Özgür NALBANT
 

ORCID ID: 0000-0002-2727-3522 

 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

 

 

 

ÖZET 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, spor salonlarında egzersiz yapan sporcuların yeni tip koronavirüse 

(Covid-19) yakalanma kaygılarının incelenmesidir.  

Yöntem: Çalışmaya, Antalya ili, Alanya ilçesindeki çeşitli spor salonlarında egzersiz yapan 154 kadın 

77 erkek olmak üzere toplamda 231 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada Tekkurşun Demir 

ve arkadaşları (2020) tarafından geliştirilen Sporcular İçin Yeni Tip Koronavirüse (Covid-19) 

Yakalanma Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, bireysel kaygı (11 madde) ve sosyalleşme kaygısı (5 

madde) olmak üzere 2 alt boyut, toplam 16 maddeden oluşmaktadır. Ölçek, 5’li Likert tipi (“Hiç 

Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, “Katılıyorum”, “Tamamen Katılıyorum”) ile 

hazırlanan ifadeler içermektedir. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,92’dir. Anket formu 

sporculara online olarak uygulanmıştır. Araştırmanın verileri IBM SPSS 25 paket programı 

kullanılarak analiz edilmiştir. Katılımcılardan elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde bağımsız 

örneklem T-Testi ve One Way ANOVA testleri kullanılmıştır.  

Bulgular: Araştırma sonuçlarına göre spor salonlarında egzersiz yapan sporcuların cinsiyet 

(p=0,000<0,05), yaş (p=0,002<0,05) ve medeni durumları (p=0,014<0,05) açısından yeni tip 

koronavirüse yakalanma kaygıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur 

(p<0,05). Spor salonlarında egzersiz yapan sporcuların eğitim durumu (p=0,291>0,05) ve egzersiz yılı 

(p=0,971>0,05) açısından yeni tip koronavirüse yakalanma kaygıları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). 

Sonuç: Elde edilen bulgular neticesinde sporcuların Yeni Tip Koronavirüse (COVİD-19) yakalanma 

kaygılarının farklı değişkenlerde gözlemlenebilineceği ve bu sonuçların sporcuların antrenman 

performanslarını etkileyebileceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Spor, Pandemi, Kaygı, Yeni Tip Koronavirüs 
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EXAMINATION OF THE ANXIETY OF ATHLETES WHO EXERCISE IN GYMS ABOUT  

GETTING A NEW TYPE OF CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

 

ABSTRACT 

Objective: The aim of this study was to examine the anxiety of athletes who exercise in gyms about 

getting the new type of coronavirus (covid-19). 

Method: A total of 231 athletes, 154 women and 77 men, who exercised in various gyms in Alanya 

district, Antalya province, voluntarily participated in the study. In the study, a New Type of 

Coronavirus (Covid-19) Anxiety Scale was used for athletes developed by Tekkurşun Demir and 

colleagues (2020). The scale consists of 2 sub-dimensions, a total of 16 items: individual anxiety (11 

items) and socialization anxiety (5 items). The scale contains phrases prepared with 5-type Likert (“I 

disagree at all”, “I disagree”, “I am undecided”, “I agree”, “I fully agree”). The Cronbach Alpha 

reliability coefficient of the scale is 0.92. The questionnaire was applied to the athletes online. The 

data of the study was analyzed using the IBM SPSS 25 package program. Independent Sample T-Test 

and One Way ANOVA tests were used in statistical analysis of the data obtained from the participants. 

Results: According to the research results; a statistically significant difference was found between the 

anxiety of getting a new type of coronavirus in terms of gender (p = 0.000 <0.05), age (p = 0.002 

<0.05) and marital status (p = 0.014 <0.05) of athletes exercising in gyms (p <0.05). No statistically 

significant difference was found between the anxiety of getting a new type of coronavirus in terms of 

the educational status (p = 0.291> 0.05) and the exercise year (p = 0.971> 0.05) of the athletes 

exercising in the gyms (p> 0.05). 

Conclusion: As a result of the findings, it is thought that athletes' anxiety of getting New Type 

Coronavirus (COVID-19) can be observed in different variables and these results may affect the 

training performance of athletes. 

Keywords: COVID-19, Sports, Pandemic, Anxiety, New Type of Coronavirus 

 

GİRİŞ 

Tarih boyunca toplumların, kıtaları saran ve kıtalar arası yayılımlar gösteren birçok sağlık sorununa 

yol açan salgın ve pandemi yaşadığı bilinmektedir (Gümüşgül ve diğ., 2020). Bu salgınlar arasında 

Britanya Adaları’nda etkili olmuş 664 Vebası (MÖ 668-664), Avrupa’da meydana gelmiş olan 

Justinianus Veba Salgını (MÖ 542-541), Atina’da etkili olmuş Antoninus Vebası (429-426), Kıbrıs 

Vebası (MÖ 266- 250), Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’da daha çok etkili olmuş Antoninus Vebası 

(180-165) gibi salgınlar geçmişte yaşanmış büyük salgınlar olarak gösterilmektedir (Aslan, 2020: 36).  

Salgın, herhangi bir hastalığın bir bölgede veya toplumda beklenen seyrinden fazla görülmesine denir 

(Hacımustafaoğlu, 2018). Pandemi ise; dünya üzerinde birçok kıtaya ve ülkeye yayılan salgın 

hastalıklar olarak tanımlanır (Medipol, 2020). İlk kez Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip 

koronavirüs (COVİD-19) hızlı bir yayılma göstererek kısa sürede dünya genelinde 160 ülkeye 

yayılmıştır (WHO, 2020). WHO (2020), yaptığı toplantı sonrası bu virüsün ciddi bir problem 

olduğunu belirtmiş ve salgını pandemi olarak ilan etmiştir. Bu pandemi kararı dünya üzerinde korku 

ve kaygıya sebep olmuştur. Devletler bu karar sonrasında sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere 

birçok kısıtlayıcı önlemler almış hatta spor organizasyonlarının ertelenmesi veya iptalini 

kararlaştırmışlardır (Çifçi ve Demir, 2020). 

Örneğin, Copa America, 2020 Tokyo Olimpiyatları, Formula 1 Grand Prix (F1), tenis maçları, 

EuroLeague, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi futbol müsabakaları başta olmak üzere birçok 

sportif faaliyet ertelenmiş ya da iptal edilmiştir (Anadolu Ajansı, 2020; Gallego ve diğ. 2020). Sporcu 

ve antrenörlerin yaşanan bu gelişmeler sonrasında yeni tip koronavirüse yakalanma kaygılarının 

artacağı düşünülmektedir (Tekkurşun-Demir ve diğ., 2020).  
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Kaygı, nedeni belli olmayan objesiz tehlikelere karşı kişi tarafından verilen heyecansal tepkiler olarak 

ifade edilir (Yenilmez ve Özbey, 2006). Sporcular kaygı seviyeleri arttıkça becerilerini 

gerçekleştirmekte ve doğru karar vermede zorluk çekmektedir. Aşırı baskıya maruz kalan sporcuların 

hareket ve davranışlarında bozulmalar görülebilir. Bu durumlarda sporcular antrenmanlarda 

sergiledikleri performansları yaşadıkları bu baskı sonucunda oluşan kaygıdan dolayı performanslarını 

müsabakalarda sergileyememektedirler (Gümüşgül ve diğ., 2020).  Burada kaygının düzeyi de 

önemlidir. Kaygı düzeyi düşük durumlar sporcuyu sakatlanma vb. tehlikelerden korumaktadır ancak 

kaygı durumu yüksek olduğunda sporcu kendini başarısız hisseder ve performans kaybı yaşar 

(Basmacı ve diğ., 2017). 

Sporcular her ne kadar risk grubunda görülmeseler de Covid-19’un olumsuz etkilerinden 

etkilenebilecekleri bilinmektedir. Covid-19’un sporcuların antrenman ve müsabakalarının 

ertelenmesinin dışında birçok sağlık sorunlarına neden olacağı bilinmektedir (Koçak ve Kaya, 2020). 

Sporcular Covid-19 nedeniyle antrenman türlerini ve hayat tarzlarını değiştirmek zorunda kalmıştır 

(Bingöl ve diğ., 2020). Covid-19 nedeniyle sporcularda değişikliğe uğrayan antrenman programlarının 

kısa ve uzun vadede sporcuların solunum sistemi ve egzersiz kapasitelerinde olumsuz etkiler 

yaratabileceği bilinmektedir (Koçak ve Kaya, 2020). Covid-19 pandemisinden dolayı evlerinde kalan 

sporcular evde kalmaya alışık olmamalarından dolayı hem fiziksel hem de psikolojik olarak negatif 

yönde etkilenmektedirler (Bingöl ve diğ., 2020). 

Fiziksel ve psikolojik yönden etkilenen sporcular antrenman yaparak sadece fiziksel olarak 

hazırlanabilirler ama psikolojik olarak destek almaları gerekmektedir. Bu süreçte psikolojik durumları 

iyi olan sporcular olmayanlara oranla daha başarılı olacaklardır (Konter, 2020). Karantina sürecindeki 

sporcuların fiziksel aktivite düzeylerindeki azalmaların sonucunda egzersiz performanslarındaki 

düşüşler antrenmansızlığın sonrasındaki haftalarda ortaya çıkmaktadır (Koçak ve Kaya, 2020). Jukic 

ve diğ. (2020), antrenmanların kesilmesinden sonraki 2-4 haftalarda VO2max’ta önemli düşüşlerin 

yaşandığını söylemektedir. Uzun süre antrenman yapmayan sporcuların kardiyovasküler, kas ve 

hormonal sistemlerinde olumsuz etkiler görülmüştür. Ayrıca sporcuların dayanıklılık ve kuvvet başta 

olmak üzere birçok motorik özelliğinin olumsuz yönde etkilendiği görülmüştür (Çetin, 2020). 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma, spor salonlarındaki sporcuların Yeni Tip Koronavirüse (Covid-19) yakalanma 

kaygılarının belirlenmesi ve farklı değişkenler açısından karşılaştırılması amacıyla yapılan betimsel bir 

çalışmadır. Betimsel araştırma modeli var olan durumda en az iki değişken arasında herhangi bir 

değişim olup olmadığına eğer değişim varsa bunun düzeyini belirlemek amacıyla yapılan araştırma 

modelidir (Çifçi ve Demir, 2020).   

Araştırmanın Evreni 

Yapılan bilimsel çalışmalarda ulaşılan sonuçların yapılacak olan yeni çalışmalara öncülük etmesi o 

çalışmanın niteliğini ortaya koyan önemli bir kılavuzdur. Ulaşılan sonuçlar ileride herhangi bir alanla 

ilgili bütüncül bilgiye ulaşmayı kolaylaştırır (Karasar, 2014). Yapılan bilimsel araştırmaların 

sonuçlarının yorumlandığı topluluk olarak tanımlanan kavrama evren denir (Büyüköztürk ve diğ., 

2012). Bu bağlamda bu araştırmanın evrenini, Antalya ili, Alanya ilçesinde yer alan çeşitli spor 

salonlarında aktif olarak spor yapan sporcular oluşturmaktadır. Araştırmaya 154 kadın, 77 erkek 

olmak üzere toplamda 231 sporcu gönüllü olarak katılım sağlamıştır.  

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada sporcuların Yeni Tip Koronavirüse (COVİD-19) yakalanma kaygı ölçeği kullanılmıştır. 

Yeni Tip Koronavirüse (COVİD-19) Yakalanma Kaygısı Ölçeği 

Araştırmada, ankete katılan sporcuların Yeni Tip Koronavirüse (COVİD-19) yakalanma kaygılarını 

belirlemek amacıyla Tekkurşun Demir ve diğ. (2020) tarafından geliştirilen Yeni Tip Koronavirüse 

(Covid-19) Yakalanma Kaygısı Ölçeği (SYTKYKÖ) kullanılmıştır. Ölçek, bireysel kaygı (11 madde) 

ve sosyalleşme kaygısı (5 madde) olmak üzere 2 alt boyut, toplam 16 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte 
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yer alan tüm ifadeler orijinal ölçekte olduğu gibi kullanılmıştır. Ölçekte yer alan ifadeler 5’li Likert 

tipi sorulardan oluşmakta olup “Hiç Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, “Katılıyorum”, 

“Tamamen Katılıyorum” şeklindedir.  

SYTKYKÖ toplam puan üzerinden yapılacak değerlendirmelerde ölçekten alınabilecek en düşük puan 

16 olup en yüksek puan 80’dir. Bireysel Kaygı faktöründen alınabilecek en düşük puan 11 olup, en 

yüksek puan 55’tir. Sosyalleşme Kaygısı faktöründen alınabilecek en düşük puan 5 olup, en yüksek 

puan 25’tir. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı ,92 olarak tespit edilmiştir. Mevcut 

araştırmada ise iç tutarlık katsayısı ,90 olarak hesaplanmıştır. İç tutarlık katsayısı ,80 ile 1 arasında 

olan ölçekler için literatür yüksek güvenilirliğe sahip ölçek tanımı yapmaktadır. 

Verilerin Toplanması 

Araştırma verilerine online anket hazırlanarak ulaşılmıştır. Anket, sporculara 5-25 Kasım 2020 

tarihleri arasında uygulanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmanın verileri IBM SPSS 25 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Ankete 

katılanlardan elde edilen verilerin normal dağılımını anlamak amacıyla çarpıklık ve basıklık 

değerlerine bakılmış ve verilerin normal dağıldığı gözlenmiştir. Verilerin normal dağılım göstermesi 

nedeniyle parametrik testlerden T-Testi ve One Way ANOVA testleri kullanılmıştır. Testlerin 

anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır. 

BULGULAR 

Tablo1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 

Faktör Değişken Frekans    % 

Cinsiyet 

 

 

Yaş 

 

 

 

 

Medeni Durum 

 

 

 

 

Eğitim Düzeyi 

 

 

 

Egzersiz Yılı 

Erkek 

Kadın 

18 ve altı 

19-23 

24-28 

29 ve üzeri 

Evli 

Bekar 

Boşanmış 

İlköğretim 

Lise 

Üniversite 

Lisansüstü 

1-5 Yıl 

6-10 Yıl 

11-15 Yıl 

16 ve üzeri 

77 

154 

12 

25 

84 

110 

151 

68 

12 

14 

81 

126 

10 

171 

35 

12 

13 

33,3 

66,7 

5,2 

10,8 

36,4 

47,6 

65,4 

29,4 

5,2 

6,1 

35,1 

54,5 

4,3 

74 

15,2 

5,2 

5,6 

 

 

Araştırmaya katılan sporcuların demografik bilgilerinin dağılımı verilmiştir. Araştırmaya katılan 

sporcuların “cinsiyet” değişkenine göre %66,7’sinin kadın (n=154), %33,3’ünün ise erkek (n=77) 

sporculardan oluştuğu görülmektedir. “Yaş” değişkeni değerlendirildiğinde %47,6 oranı ile 29 yaş ve 
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üzeri (n=110) yaş aralığında olan sporcular yoğun bir katılım göstermiş, %5,2 oranı ile en az katılım 

18 yaş ve altı (n=12) yaş grubu göstermiştir. “Medeni durum” değişkenine ilişkin veriler 

incelendiğinde %65,4 oranında katılım ile evli (n=151) sporcular daha yoğun katılım göstermiş, %5,2 

oranla boşanmış (n=12) sporcular en az katılımı göstermiştir. “Eğitim” değişkenine göre araştırmaya 

katılan sporculara bakıldığında %54,5 oranla en çok katılım lisans (n=126) seviyesindeki sporcuların 

olduğu görülmekte, %4,3 oranında en düşük katılım ise lisansüstü (n=10) seviyede olmuştur. 

“Egzersiz” yılı değişkenine göre katılanların %74 oranla en çok katılım 1-5 yıl (n=171) arasındaki 

sporcular olduğu, %5,2 oranla en az katılım 11-15 yıl (n=12) arasında sporcular olduğu gözlenmiştir 

(Tablo 1). 

Tablo 2. Sporcuların yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma kaygı düzeylerine ilişkin algıların 

cinsiyet değişkenine göre analizi 

 

Alt boyutlar Cinsiyet N X                     SS                 t              p 

 

Bireysel Kaygı 

 

Sosyalleşme Kaygısı 

Erkek 

Kadın 

Erkek 

Kadın 

77 

154 

77 

154 

3,5620           ,72828        - 3,574       ,000 

3,8961           ,63865 

3,3247         1,06229        - 1,059        ,291 

3,4675           ,9147 

 

Sporcuların yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma kaygı ölçeğinin “cinsiyet” değişkenine göre 

bireysel kaygı alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (p=0,000<0,05) bulunmuştur. 

Kadın sporcuların erkek sporculara oranla daha fazla kaygıya sahip olmaları kadının sosyal ve aile içi 

rolünün sorumluklarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Sosyalleşme alt boyutuna bakıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (p=0,291>0,05) bulunmamıştır (Tablo 2). 

Tablo 3. Sporcuların yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma kaygı düzeylerine ilişkin algıların 

yaş değişkenine göre analizi 

 

Alt boyutlar Yaş N X               SS                 F                 p 

 

Bireysel Kaygı 

 

 

 

 

Sosyalleşme Kaygısı 

18 ve altı 

19-23 

24-28 

29 ve üzeri 

 

18 ve altı 

19-23 

24-28 

29 ve üzeri 

12 

25 

84 

110 

 

12 

25 

84 

110 

3,2500       ,83870 

3,8327       ,72665        5,058          ,002 

3,9578       ,52356 

3,7000       ,73252 

 

3,3333       ,91585 

3,6720       ,99311         2,023          ,111 

3,5524       ,94912 

3,2709       ,96530 

  

Sporcuların yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma kaygı ölçeğinin “yaş” değişkenine göre 

bireysel kaygı alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık                              (p =0,002<0,05) 

bulunmuştur. Bu farkların hangi gruplar arasında olduğuna bakmak için varyansların homojen 

dağılımı dolayısıyla post hoct testlerinden bonferroni kullanılmıştır. 18 ve altı yaş grubu ile 24-28 yaş 

grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (p=0,004<0,05) bulunmuştur. Sosyalleşme alt 

boyutuna baktığımızda yaş değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (p=0,111>0,05) 

bulunmamıştır (Tablo 3). 
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Tablo 4. Sporcuların yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma kaygı düzeylerine ilişkin algıların 

medeni durum değişkenine göre analizi 

 

Alt boyutlar Medeni durum N X                      SS                 F              p 

 

Bireysel Kaygı 

 

 

Sosyalleşme Kaygısı 

Evli 

Bekar 

Boşanmış 

Evli 

Bekar                     

Boşanmış 

151 

68 

12 

151 

68 

12 

3,8387           ,71944           

3,7607           ,57964           4,374       ,014 

3,2424           ,62425 

3,4437           ,99355 

3,4000           ,93170           ,282         ,754 

3,2333           ,85635 

 

Sporcuların yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma kaygı ölçeğinin “medeni durum” değişkenine 

göre bireysel kaygı alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (p=0,014<0,05) bulunmuştur. 

Gruplar arasındaki farkların hangi gruplarda olduğunu belirlemek için post hoct testlerinden 

bonferroni testi uygulanmıştır. Çıkan sonuçlara bakıldığında evli sporcular ile boşanmış sporcular 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (p=0,046<0,05) ve bekar sporcular ile boşanmış 

sporcular arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (p=0,011<0,05) bulunmuştur. Medeni durum 

değişkeninin sosyalleşme alt boyutuna baktığımızda ise gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık (p=0,754>0,05) bulunmamıştır (Tablo 4). 

Tablo 5. Sporcuların yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma kaygı düzeylerine ilişkin algıların 

eğitim değişkenine göre analizi 

 

Alt boyutlar Eğitim düzeyi N X                      SS                 F              p 

 

Bireysel Kaygı 

 

 

Sosyalleşme Kaygısı 

İlköğretim 

Lise 

Üniversite 

Lisansüstü 

İlköğretim  

Lise 

Üniversite 

Lisansüstü                     

14 

81 

126 

10 

14 

81 

126             

10 

3,4675           1,17120           

3,7632            ,68025          1,254       ,291 

3,8254            ,61793 

3,8909            ,67461 

3,1429          1,06534           ,758         ,519 

3,4790             ,89033 

3,3921             ,99965 

3,6800           1,03366        

 

Sporcuların yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma kaygı ölçeğinin “eğitim durumu” değişkenine 

göre bireysel kaygı alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (p=0,291>0,05) 

bulunmamıştır. Sosyalleşme kaygısı alt boyutu verileri incelendiğinde de istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık (p=0,519>0,05) bulunmamıştır (Tablo 5). 

Tablo 6. Sporcuların yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma kaygı düzeylerine ilişkin algıların 

egzersiz yılı değişkenine göre analizi 

 

Alt boyutlar Egzersiz yılı N X                      SS                 F              p 
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Bireysel Kaygı 

 

 

 

Sosyalleşme Kaygısı 

1-5 yıl 

6-10 yıl 

11-15 yıl 

16 ve üzeri  

1-5 yıl  

6-10 yıl 

11-15 yıl 

16 ve üzeri                     

171 

35 

12 

13 

171 

35 

12             

13 

3,7974          ,67485           

3,7558          ,70445           ,079         ,971 

3,7273          ,77721 

3,7483          ,78480 

3,4585           ,95145                    

3,3086           ,94102           ,410        ,746 

3,4000         1,30732 

3,2308           ,95165        

 

Sporcuların yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma kaygı ölçeğinin “egzersiz yılı” değişkenine 

göre bireysel kaygı alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (p=0,971>0,05) 

bulunmamıştır. Egzersiz yılı değişkeninin sosyalleşme kaygısı alt boyutu verileri incelendiğinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (p=0,746>0,05) bulunmamıştır (Tablo 6). 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

2019 Aralık ayında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan Yeni Tip Korona Virüs 

(COVİD-19) kısa sürede Dünya geneline yayılmış ve ölümlere sebep olarak büyük bir panik ve kaygı 

yaratmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hızlı yayılım gösteren bu yeni salgını “pandemi” ilan 

etmiştir. Dünya sağlık örgütünün aldığı karar sonrası ülkelerde oluşan kaygı sonucu virüsün 

yayılmasını engellemek için her ülke kısıtlama ve yasaklara gitmiştir. Spor camiası da bu yasaklardan 

en çok etkilenenler olmuştur. COVİD-19 salgının yayılmasını azaltmak için spor müsabakaları 

seyircisiz oynanmaya başlamış ama sonrasında bu spor müsabakaları iptal edilmiş ya da ertelenmiştir. 

Alınan bu iptal ve erteleme kararları sporcularda kaygı meydana getirmiştir. Bu araştırma bulgularının 

sonucunda sporcuların yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalanma kaygısının bazı demografik 

değişkenlere göre farklılık gösterdiği görülmüştür. 

Yapılan bu çalışmada cinsiyet değişkenine göre bireysel kaygı alt boyutunda kadın sporcuların erkek 

sporculardan daha yüksek oranda yeni tip koronavirüse (COVİD-19) yakalanma kaygılarının olduğu 

bulunmuştur. Krane ve Williams (1994) yapmış oldukları araştırmada kadın sporcuların erkek 

sporculara göre daha yüksek kaygı puanına sahip olduklarını tespit etmiştir. Beyaztaş (2019) hakemler 

üzerinde yaptığı çalışmada erkek hakemlerin kadın hakemlere göre daha fazla kaygı puanına sahip 

olduğunu belirtmişlerdir. Gürer ve diğ. (2014) yapmış oldukları çalışmada ise erkek sporcuların kadın 

sporculara göre daha yüksek kaygıya sahip olduklarını bulmuştur.  

Yeni Tip Koronavirüse (Covid-19) Yakalanma Kaygısını yaş değişkenine göre incelediğimizde 

bireysel kaygı alt boyutuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Bu 

farklılığın sebebinin yaş olarak büyük sporcuların yeni tip koronavirüse (COVİD-19) yakalanmaya 

yönelik bakış açılarından kaynaklı olduğu söylenebilir. Koç (2004) profesyonel futbolcular üzerinde 

yaptığı çalışmasının sonucunda yaşları ilerledikçe futbolcuların kaygı düzeyini etkileyen faktörlerden 

daha az etkilendikleri ve duygularını kontrol altına alabildikleri sonucuna ulaşılmıştır. Çifçi ve Demir 

(2020) yaptıkları çalışmada futbolcuların yaş değişkenine göre  kaygı düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık olmadığını belirtmişlerdir. Bu çalışmanın aksine Ateş ve diğ. (2018) 

yaptıkları araştırmaya göre 21 yaş ve üzeri sporcuların kaygı düzeylerinin genç sporculara oranla daha 

yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. 

Yeni Tip Koronavirüse (Covid-19) Yakalanma Kaygısını medeni durum değişkenine göre 

incelediğimizde bireysel kaygı alt boyutuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

Sosyalleşme kaygısı alt boyutuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bunun 

nedeni evli ve bekar sporcuların bireysellik kaygı düzeylerinin farklılık göstermesidir. Taşpınar (2019) 

futbolcular üzerine yaptığı araştırmada futbolcuların medeni durumlarının ruh hali üzerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulamamıştır. 

Yeni Tip Koronavirüse (Covid-19) Yakalanma Kaygısını eğitim düzeyi değişkenine göre 

incelediğimizde bireysel kaygı ve sosyalleşme kaygısı alt boyutlarına göre istatistiksel olarak anlamlı 
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bir farklılık bulunmamıştır. Bu sonuca dayanarak sporcuların eğitim düzeylerinin kaygıyı etkilemediği 

söylenebilir. 

Egzersiz yılı değişkenine göre Yeni Tip Koronavirüse (Covid-19) Yakalanma Kaygısını 

incelediğimizde bireysel kaygı ve sosyalleşme kaygılarında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. Egzersiz yılının sporcular üzerinde herhangi bir kaygı yaratacak durum olmadığı 

düşünülebilir. 

Sonuç olarak; Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinden en çok etkilenen sektörlerin başında 

spor gelmektedir. İster sağlıklı yaşam için olsun ister para kazanma amacıyla olsun sporcularda 

pandemi sürecinden en çok etkilenenler arasında gösterilebilir. Pandemi sürecinde sporun önemi daha 

iyi anlaşılmıştır. Çünkü sporun sadece ekonomik gelir kaynağı olmadığını insanların hoşça vakit 

geçirmelerini sağlayan ve dertten, sıkıntıdan ve stresten uzak tutan, ruh ve beden sağlığı açısından 

önemli bir rol üstlendiği yadsınamaz bir gerçektir. Tüm sportif müsabakaların ertelendiği ve iptal 

edildiği bu süreçte sporcuların Yeni Tip Koronavirüse (Covid-19) yakalanmamalarına yönelik Sağlık 

Bakanlığı ve yetkili birimlerce alınacak tüm önlemler ve yasaklar sporcu sağlığını korumaya yönelik 

önemli adımlar olacaktır.  
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ABSTRACT  

Intertextuality, as stated by to Kristeva (1980, p.36) and Bhatia (2010, p. 392), is “several utterances, 

taken from other texts, intersect and naturalize one another” and so “transforming of the past [texts] 

into the present”. As a critical dimension of discourse analysis, it has been the focus of several studies 

on textual production-consumption in different discourses, basicly the ones moving on critical 

discourse analysis theory put by Fairclough (1992). In this regard, cyber discourse is the one that 

would actually need further attention due to the invented tools ( such as # or @ ) used to perform 

intertextuality. On this basis, the current study specifically followed one of the intertextuality category 

put by Devitt (1991),  referential intertextuality, in order to explore the use of @ as a tool of 

intertextuality in referring to prior text in current, in which reference acts as both subject and authority. 

From this aspect, this study is an attempt to extend the paradigm of Devitt, who actually applied for 

tax accounting discourse, to the platforms of cyber discourse.  Following this paradigm, how @ is 

used by the platforms’ users as a referential marker to point out text-to-text interaction is the main 

concern of the current study. Following critical discourse analysis, a quantiative content analysis was 

conducted to the sharings about COVID-19 pandemics in twitter and instagram. The overall findings 

of the study show that texts about COVID-19 pandemic are re-texted within the texts both as subject 

and authority in each of the platform ( twitter and instagram). However, while @ is most frequently 

used as intertextual device in instagram posts, the frequency of @ use in twitter is lesser compared to 

instagram. In general, the referential function of @ embedded in these sharings could be categorised as 

definition of COVID-19 pandemic, issue management,  knowledge dissemination, and reflection of 

public on the raising issues.  

Keywords: Intertextuality, COVID-19 Pandemic, Cyber Discourse, Twitter, Instagram, @ 
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ÖZET 

Çin dünyanın en kalabalık, yüzölçümü anlamında en büyük ülkesi ve 1978 yılından bu yana 

uyguladığı ekonomik reformlarla dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olmuştur. 2016 yılı 

itibarıyla nominal GSYİH açısından Dünya'nın en büyük ikinci ekonomisi, satın alma gücü paritesi 

(SAGP) açısından ise Dünya'nın en büyük ekonomisi olarak dikkat çekmekteydi. Küresel güç olma 

yolunda ilerleyen Çin, 1980’lerde tek çocuk politikası ile adından söz ettirmiş, yakın tarihte Uygur 

Türklerine yapılanlarla gündem olurken şimdilerde ise Corona Virüs Salgını (COVID-19) ile dünyanın 

her yerinde gündeme oturmuştur. Covid 19 ile birlikte Çin, her yönüyle gerek ikili sohbetlerde, gerek 

makalelerde gerekse televizyon programlarında ve sosyal medyada sıkça konuşulan bir konu başlığı 

haline gelmiştir. 

Bu bağlamda araştırmanın amacı, Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Okul Öncesi Öğretmenliği, 

Sınıf Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin 2. ve 3. sınıflarında 

öğrenimlerine devam eden 98 öğretmen adaylarının Çin ile ilgili görüşlerinin incelenmesidir. Bu amaç 

kapsamında öğretmen adaylarının görüşleri olumlu ve olumsuz yönleri ile analiz edilerek sosyal 

bilgiler öğretiminde önemli bir yere sahip olan “farklılıklara saygı değeri” bağlamında incelemiştir. 

Ayrıca öğretmen adaylarının Çin ile ilgili olarak ürettikleri metaforlara da çalışma içerisinde yer 

verilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan fenomenoloji deseni kullanılmıştır. 

Fenomenoloji deseni, farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip 

olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Bu araştırmada odaklanılan olgu ise Çin’e yönelik görüşlerdir. 

Araştırma verilerinin toplanmasında öğretmen adaylarından açık uçlu sorudan oluşan bir forma Çin’e 

yönelik görüşlerini yazmaları istenmiştir. Forma verilen yanıtlar MAXQDA 2020 nitel analiz 

programıyla içerik analizine tabii tutulmuş, öğretmen adaylarının görüşlerinden kodlar, kategoriler ve 

temalar oluşturulmuş ve örnek alıntılar belirlenmiştir. Ayrıca görüşlerin analizleri MAXMAP’le 

görselleştirerek sunulmuştur. 

Katılımcı görüşleri incelendiğinde, Çin’e ilişkin olumsuz görüşlerin genellikle yemek kültürleri, 

beslenme alışkanlıkları, hijyen kurallarına uygun hareket etmemeleri, kalabalık olmaları üzerinde 

yoğunlaşarak COVİD-19 salgınına bağlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Kültüre ilişkin olumsuz 

görüşlerin farklılıklara saygı ve anlayış gibi değerleri de ortadan kaldırdığını göstermesi açısından 

önemli görülmektedir. Olumlu görüşler ise çalışkan ve üretken olmaları, süper güç olmaları, güçlü bir 

geçmişe sahip olmaları şeklinde özetlenebilir. Üretilen metaforlar anlamında bakıldığında ise kalabalık 

olması gerekçesiyle “karınca yuvasına”, sürprizlerle dolu olması gerekçesi ile “matruşka, sürpriz 

yumurta ve alışveriş merkezine vb.”, Covid 19 ve Türkmenlere yapılan zulümler gerekçesiyle de 

“zararlı bir bakteri” benzetmelerinin yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Çin, Covid 19, Öğretmen Adayı, Farklılıklara Saygı, Metafor 

 

 

 

 
 III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES                           DECEMBER 25-27, 2020 

 

                 www.covid19conference.org                               Ankara/Turkey 126



INVESTIGATION OF TEACHER CANDIDATES’ OPINIONS TOWARDS CHINA 

 

 

ABSTRACT 

China, which is the world's one of the most populous largest country, has become one of the fastest 

growing economies in the world with the economic reforms it has implemented since 1978. As of 

2016, it was the world's second largest economy in terms of nominal GDP and the world's largest 

economy in terms of purchasing power parity (PPP). China, which is on the way to becoming a global 

power and made a recognition for itself with its one-child policy in the 1980s, has been on the agenda 

with what is done to Uyghur Turks in the recent past, has now been on the agenda all over the world 

with the Corona Virus Outbreak (COVID-19). With Covid 19, China has become a topic that is 

frequently spoken in conversations, articles, TV programs and social media. 

In this context, the purpose of the study is to examine the views of 98 pre-service teachers who 

continue their education in the 2nd and 3rd grades of the Preschool Teaching, Elementary Teaching 

and Guidance and Psychological Counseling departments of Ordu University School of Education. 

Within the scope of this purpose, the opinions of the teacher candidates were analyzed with their 

positive and negative aspects and examined in the context of “respect for differences value”, which 

has an important place in social studies teaching. In addition, the metaphors that the teacher candidates 

expressed about China were also included in the study. The phenomenological study design, which is 

one of the qualitative research methods, was used in the study. The phenomenology pattern focuses on 

phenomena that we are aware of but do not have an in-depth and detailed understanding. The 

phenomenon investigated in this study is pre-service teacher opinions’ on China. 

In collecting research data, prospective teachers were asked to write their views on China in a form 

consisting of open-ended questions. The responses to the form were subjected to content analysis with 

the MAXQDA 2020 qualitative analysis program, then codes, categories and themes were created 

from the opinions and sample quotations were determined. In addition, the analysis of the opinions 

were presented by visualizing them with MAXMAP. 

When the opinions of the participants were examined, it was concluded that negative opinions about 

China were generally attributed to the COVID-19 epidemic, focusing on food cultures, eating habits, 

not acting in accordance with hygiene rules, and being crowded. It is considered important in that it 

shows that negative opinions also eliminate values such as respect for differences and understanding. 

Positive opinions about China can be counted as being hardworking and productive, being super-

powered, and having a strong background. 

In terms of the metaphors produced it is concluded that; due to its population it was imagined as 

“anthill”, due to its being crowded it was imagined as “matryoshka, surprise eggs and shopping mall, 

etc.” and due to it is persecution of Turkmen it was imagined as “Covid 19” and “a harmful 

bacterium”.  

Keywords: China, Covid 19, Teacher Candidate, Diversity, Metaphor 
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ÖZET  

Aralık 2019’da Çin’in Hubei Eyaleti, Wuhan kentinde ortaya çıkan Yeni Koronavirüs, literatürde ki 

teknik kavramıyla ‘‘Covid-19’’ virüsü kısa sürede Çin değil, aynı zamanda dünya çapında halk sağlığı 

için ciddi tehditlere yol açan küresel bir salgın haline geldi. Yeni koronavirüs salgınıyla beraber 

tüketici davranışlarında, harcama ve ihtiyaç noktasında bir değişme meydana geldi. Buna karşın sosyal 

izolasyon ve virüsün bulaşma oranını azaltmak için çalışma modellerinde de Evden Çalışma 

(Workingfrom Home) modeline doğru bir evrilme başladı. Covid-19 pandemisiyle birlikte bilim 

insanları tarafından inceleme konusu olan evden çalışma iş yerleri için bir alternatif olup Türkiye ve 

dünyadaki bütün ülkelerde günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir. Bu çalışma kapsamında Covid-

19 pandemisinin, evden çalışma modeli iş hayatı üzerinde ki etkileri ulusal ve uluslararası veriler 

kullanılarak incelenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19 pandemisi, Evden Çalışma modeli, Türkiye  

 

ABSTRACT 

The New Coronavirus, which emerged in Wuhan, Hubei Province, China in December 2019, the 

‘‘Covid-19’’ virus, with the technical concept in the literature, has soon become a global epidemic that 

causes serious threats to public health not only in China but also worldwide. With the new coronavirus 

epidemic, there has been a change in consumer behavior, spending and need. On the other hand, in 

order to reduce social isolation and the transmission rate of the virus, an evolution towards the 

Workingfrom Home model has begun in working models. Covidien-19 is an alternative to work from 

home businesses that are studied by scientists all over the world with the pandemic in Turkey and the 

country has become a part of everyday life. In this study, the effects of the Covid-19 pandemic on the 

home-working model business life are examined. 

Keywords: Covid-19 pandemic, Working from Model Home, Turkey 

 

GİRİŞ 

2019 yılı aralık ayı sonlarına doğru Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan Covid 19(Yeni 

Koronavirüs), ateş, öksürük, nefes darlığı ile birlikte ağır solunum yolu belirtileri ile birlikte zatürreye 

neden olan bulaş seviyesi yüksek tehlikeli bir pandemidir (Sağlık Bakanlığı,2020). Dünya çapın da 

Çin’de ortaya çıkmasının ardından hızlıca dünya geneline yayılan Covid 19 insan hayatını tehlikeye 

sokmaktadır. 30 Ocak 2020 tarihinde uluslararası kamu sağlığı acil durumu olarak ilan edilen Covid 

19, 11 Mart 2020 tarihinde ise salgın olarak ifade edilmiştir ve Türkiye’de ilk vaka görülmüştür.13 

Aralık 2020 tarihi itibariyle dünya genelinde vaka sayısı 72,197,885, hayatını kaybeden sayısı 

1,613,401, iyileşen hasta sayısı ise 50,578,339’dir (Worldometers, 2020). Covid 19’un etkileri küresel 

boyutlara ulaşmasıyla birlikte, sağlık krizi ekonomik krize dönüşmeye başlamış ve ekonomik etkiler 

başta yer almak üzere sosyal, toplumsal ve psikolojik birçok etkiler meydana getirmiştir. Salgın ile 

birlikte bulaşma oranını önlemek amacıyla, sınırların kapatılması, işletmelerin faaliyetlerine ara 

vermesi, eğitime ara verilmesi, sokağa çıkma yasakları gibi hayatı neredeyse durduracak düzeye 
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getiren çeşitli ve ciddi tedbirler alınmıştır. Toplumun çeşitli alışkanlıklarına yenilik getiren Covid 19, 

hayatın hemen her alanında radikal değişikliklere sebep olmuştur. Covid 19 sektörler üzerinde de etkili 

olmuştur. Covid 19 sektörler üzerinde ki ilk olumsuz etkisi sağlık sektörü üzerinde de görülmüştür. 

Artan hasta sayısı ile birlikte talebe yetişmekte zorluk çeken sağlık sektörü dünyanın birçok ülkesinde 

çökmüştür. Sağlık sektöründen sonra insanların temel ihtiyacı beslenme olgusunun karşılanmasında 

gıda ve tarım sektörü, insan taleplerine yetişmekte zorluk çekmiştir. Faaliyetlerine sürdürebilen 

sektörler; belirli hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla gıda gibi temel ihtiyaçların 

teminiyle ilgili üretim, nakliye ve satış hizmetleri gibi işler ile iletişim, elektrik, su, doğal gaz ve belirli 

ölçüde ulaşım vb. en temel hizmetler olmuştur. Bunlarla birlikte, dijital teknolojilerin yardımıyla 

uzaktan verilen e-eğitim, e-ticaret, evlere yiyecek servisi gibi hizmetler bu dönemde devam etmiş, 

hatta ekonomik aktivitesini arttırmıştır (Balcı ve Çetin, 2020:41). 

Covid 19 ile birlikte Sosyo-ekonomik yaşam düzeni, eğitim, sağlık ve sosyokültürel alanlarda değişim 

ve dönüşüm yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir (Alpago ve Alpago,2020:100). Bu 

yeniliklerden biri de adından daha öncelerden söz ettirilen ancak pandemi süreciyle birlikte 

popülerliğini kazanmış olan evden çalışma modeli olmuştur. Bu çalışma kapsamında Covid-19 

pandemisinin sosyo-ekonomik etkileri ve evden çalışma modelinin iş hayatı üzerinde ki etkileri ulusal 

ve uluslararası veriler kullanılarak incelenmektedir. 

1. COVID-19 PANDEMİSİNİN SOSYO EKONOMİK ETKİLERİ 

İnsanlığın var olduğu günden bugüne devam eden salgın hastalıklar toplumsal ve sosyal yaşam 

üzerinde ciddi felaketlere yol açmıştır. Salgın hastalıklar nedeniyle devletler yıkılmış, imparatorluklar 

çökmüş, binlerce insan ölmüştür. Yaklaşık olarak 1 yıla yakın bir süredir tüm dünyayı etkisi altına 

alan Covid-19’da yapmış olduğu tahribat ile ekonomik ve sosyal hayat üzerinde ki etkileri ile tarihte 

yer edinecektir. Geçmiş dönemde yaşanmış küresel krizlerle benzer ve farklı yönleri karşılaştırıldığı 

zaman Covid-19’un benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Fakat bir sağlık krizinin ekonomik krize 

dönüştüğü noktada, krizin başlangıç noktasının bir salgın hastalık olması sebebiyle geçmişte yaşanan 

küresel krizlerden farklıdır. Hem küresel çaplı hem de ülke içerisinde ortaya çıkan krizler esas 

itibariyle Covid-19 pandemisinin neden olduğu ekonomik krizden farklılık göstermektedir. Tablo 1’de 

tarih boyunca ortaya çıkan salgın hastalıklar ve sosyoekonomik sonuçları gösterilmiştir. 

Tablo 1. Tarih Boyunca Salgın Hastalıklar ve Sonuçları 

Hastalık  Tarih Nedeni İlacı Sosyoekonomik 

Sonuçları  

Çiçek 12.yüzyıl Virüs Aşı Çocuk ölümleri 

Lepra 13.yüzyıl Bakteri Antibiyotik Vücutta 

deformasyon ve 

toplumdan 

dışlanma 

Veba 14.yüzyıl Bakteri(?) (?) Kitlesel Ölümler 

ve 

sosyoekonomik 

yaşamın durması 

 Frengi 15.yüzyıl Bakteri Antibiyotik Cinsel Hastalık 

Dizanteri 16.yüzyıl Virüs, 

Bakteri, 

Amip 

Antibiyotik Kirli sular ve 

yoksulluk 

Tüberküloz 17.yüzyıl Bakteri Antibiyotik Hijyen, beslenme 

eksikliği ve 

yoksulluk 

Kolera 19.yüzyıl Bakteri Antibiyotik Kirli sular, 

hijyen, beslenme 

eksikliği ve 

yoksulluk 

HIV/AIDS 20.yüzyıl Virüs Antiretroviral Cinsel Hastalık 
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tedavi 

Ebola, Kuş Gribi, Domuz 

Gribi, Deli Dana, Sars, 

KKKA, SARS, MERS 

21.yüzyıl Virüs İlaçla tedavi, 

aşı, mutasyon 

Küresel salgın, 

turizm 

sektöründe kısa 

dönemli bölgesel 

gerileme 

COVID 19 2019 Virüs (?) Kitlesel ölümler 

ve 

sosyoekonomik 

yaşamın durması 

Kaynak: Alpago ve Alpago,2020:103 

Tablo 1’den de görüleceği üzerinde dünya üzerinde ortaya çıkan son salgın hastalık 2019 yılının aralık 

ayında Çin’in Wuhan kentinde patlak veren Covid 19 olmuştur. Covid 19 Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından 30 0cak 2020 tarihinde kamu acil sağlığı olarak ilan edilmiştir. 11 Mart 2020 tarihinde de 

Türkiye’de salgın olarak ilan edilmiştir. Tüm dünya da ve Türkiye’de Covid 19’un salgın olarak ilan 

edilmesi ile birlikte hastalığın bulaşmasını önlemeye yönelik tedbirler alınmaya başlanmıştır. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında; sınırların kapatılması, eğitime ara verilmesi, karantina 

uygulamaları, sokağa çıkma yasakları, evden ya da iş yerlerinde esnek çalışmaların uygulanması vb. 

gibi tedbirler alınmıştır. Özellikle üretimin kısıtlanması ile birlikte tüketimde meydana gelen azalma 

ile birlikte talep üzerinde bir daralma yaşanaraktan bir ekonomik krize sebep olmaktadır.  

Covid-19 salgını ile birlikte küresel ekonominin üç kolu yani talep, arz ve finans tarafında aksamalar 

meydana gelecektir. Talep tarafında, düşük gelir ve bulaşma endişesi kombinasyonu daha düşük bir 

harcamaya neden olacaktır (Bilgiç Ulun,2020:93). Covid-19 pandemisinin yol açtığı ekonomik 

tahribat, büyük ölçüde talepte ki düşüşten kaynaklanması ekonomide mevcut mal ve hizmetleri satın 

alacak tüketicilerin olmamasına anlamına gelmektedir (Duffin, 2020). Sınırların kapatılması ve 

uçuşların durdurulması havacılık ve turizm sektörü olmak üzere birçok sektörü olumsuz yönde 

etkilemektedir (Akça ve Küçükoğlu,2020:73). Virüsün bulaşmasını önlemek için, ülkeler seyahatlere 

kısıtlamalar getirdiler. Bu durum da pek çok kişi tatil, iş vb. seyahatleri için bilet satın almamasına 

neden oldu. Tüketici talebinde ki bu azalmalar havayolu şirketlerinin cari dönemde planlanan 

gelirlerini kaybetmesine neden oldu. Gelir kaybını en aza indirmek için ilk olarak havayolu şirketleri 

uçuş sayılarını azaltarak harcamalarını kısmaya başladı daha sonra maliyetlerini düşürmek için 

personelini işten çıkarması gibi olumsuz bir etkiye sahip oldu (Duffin, 2020).Öteki taraftan pandemi 

döneminde en çok ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeler nedeniyle ilaç ve medikal sektörü, gıda işletme ve 

perakendeciler, kişisel bakım ve sağlık ürünleri üreticileri, bilgi ve iletişim teknolojisi şirketleri, e-

ticaret ve tarım sektörü de Covid-19 pandemisiyle birlikte talep artışının yaşandığı sektörlerdir. 

Maslow ‘un İhtiyaçlar Hiyerarşisinde en temel gereksinimler yaşamsal devamlılığı sağlayacak 

fizyolojik, barınma ve güvenlik ile ilgili ihtiyaçlardır. Pandemi sürecinde de insanoğlu, yeme-içme, 

barınma ve hayatta kalma ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Bu nedenle tarım sektörü, gıda 

işleme sektörü Covid-19 kapsamında talebe yetişmekte zorluk çekmektedir. İnsanların stokçuluk 

olarak da adlandırılan ihtiyacı olan ya da olmayan ürünlerden fazlaca alması fiyatlar üzerinde etki 

etmekte ve karaborsacılık olarak adlandırılan durumların yaşanmasına neden olmaktadır. Günlük 

yaşamın devamlılığında hareket kabiliyetinin sınırlı olduğu bu dönemde e-ticaret uygulamalarına 

yönelim de artmıştır. Bu nedenle kargo faaliyetlerinde de beklenmedik artışlar ortaya çıkmıştır (Akça 

ve Küçükoğlu,2020:73). 

2.EVDEN ÇALIŞMA MODELİ 

Evden çalışma modelini ne anlama geldiğini açıklamadan önce Endüstri 4.0 ve evden çalışma arasında 

ki entegrasyona değinelim. Günümüzde Endüstri 4,0 olarak ifade edilen dijital dönüşüm genel 

anlamıyla farklı teknolojileri tek çatı altında bir araya getiren kavramdır. İlk olarak 2011’de 

yayınlanan Kagerman’ın makalesinde ve 2013’teki Hannover Fuarında Alman Ulusal Bilim ve 

Mühendislik Akademisi (Acatech) tarafından hükümet destekli sanayi girişimini tanımlamak için 

kullanılan bu kavram farklı ülkelerde Her şeyin İnterneti ya da Endüstriyel İnternet gibi farklı 
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isimlerle karşımıza çıkmaktadır. Kısaca endüstri 4.0 insanla makinenin ve fiziksel olanla sanal olanın 

ilişkisini içermektedir (Demirci,2019:6). 

 

                                                      Şekil 1. Sanayinin Tarihsel Gelişimi 

Kaynak: Endüstri Tarihine Kısa Bir Yolculuk, http: //www.endustri40.com/endustritarihine-kisa-bir-

yolculuk/ (12.12.2020). 

Şekil 1’de görüleceği üzere endüstri devrimi ilk olarak 18. yüzyılda buharlı makinelerin icadı ve 

dokuma sanayisinde kullanılmaya başlanmıştır. İlk sanayi devrimi 18.yüzyılda buharlı makinelerin 

icadı ve dokuma endüstrisinde kullanılmasıyla başlamıştır. 20. yüzyılın başlarında elektrik enerjisinin 

fabrikalarda kullanımı ve seri üretimin başlaması ikinci sanayi devriminin ortaya çıkmasına zemin 

hazırlamıştır (Demirci,2019:7). 20.yüzyılın sonlarına doğru bilgi teknolojilerinde meydana gelen 

ilerlemeler imalatın otomasyonunu ve ileri bir düzeye taşıyan elektronik ve bilgi teknolojilerinin 

devreye girmesi ile üçüncü sanayi devrimini ortaya çıkarmıştır (Bulut ve Akçacı, 2017:52). 

Enformasyon toplumunun günümüzde ki son olarak geldiği nokta endüstri 4,0 olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Dördüncü aşama olan endüstri 4.0 Siber-fiziksel üretim sistemlerinin de devreye 

girmesiyle birlikte kişiye özel, doğa ve çevreye uyumlu bir üretim sürecine geçiş için zemin 

hazırlamaktadır. Endüstri 4.0 içerisinde de entegre olan ilerlemeler içerisinde bulunduğumuz Covid-19 

pandemi süreci içerisinde zaten büyüyen dijitalleşme eğilimini artmasına neden olmaktadır. Sanal 

toplantılardan otomatik fabrikalara, çevrimiçi siparişlerden drone teslimatına kadar, dijital hizmetlerin 

önemi artıyor ve artan sayıda sektör faaliyete nüfuz ediyor. Dijital olarak çevik şirketler, devam eden 

krize daha başarılı bir şekilde uyum sağlıyor ve iş modellerine yönelik zorluklara yanıt 

verme konusunda hızla deneyim kazanıyor (Stephenson ve Sen, 2020). Dijitalleşmenin ön planda 

olduğu bir dönemde Covid 19 ile birlikte birçok sektörde çalışma şekillerinden ürün ve hizmet 

sunumuna kadar her alanda ülkelerde deneyim bilgi birikimi, yenilik ve teknoloji konularında hızlı 

dönüşümlerin olmasına neden olmuştur (Akça ve Küçükoğlu, 2020:74). Bu bağlamda Covid 19 ile 

birlikte evden çalışma adından sıklıkla söz ettirmeye başlamıştır. Evden çalışma geleneksel anlamda, 

sanayi öncesi tarım toplumlarında sıklıkla rastladığımız, endüstri döneminde ise evlerde 

gerçekleştirilen sanayi ürünlerinin üretimine dayalı, “parça başı” (putting-out) dediğimiz bir çalışma 

biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır (Turan,2019:31). Piyasa da yer alan kurumların da tıpkı insanların 

nasıl bir vücut sistemi varsa ve herhangi bir bozulma durumunda vücutları tepki verdiği zaman bir 

tedavi sürecine giriyorsa piyasada yer alan kurumlarında salgın sürecinde varlığını sürdürebilmesi için 

çeşitli faaliyet alanlarına yönelme gereksinimi duymuşlardır. Bundan dolayı dijital dönüşüm 

çerçevesinde toplum sağlığının korunması amacıyla evden çalışma, uzaktan çalışma, tele çalışma, 

home ofis çalışma modeli şeklinde farklı şekillerde adlandırılan çalışma modelini hayata 

geçirmişlerdir (Akça ve Küçükoğlu, 2020:74). 
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ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)’nün 177 Sayılı Evden Çalışma Sözleşmesi Madde 1’de evden 

çalışmanın tanımına yer verilmiştir: “Evde Çalışma (Home Work) bir kişi tarafından yürütülen iş 

anlamına gelir. Bu kişi evde çalışan (homeworker) olarak ifade edilecektir, İşverenin işyeri dışında 

kalan kişinin kendi evi veya kendi seçtiği diğer tesislerde, ücret için; Donanım, malzeme veya diğer 

kullanılan girdilerin kimin sağladığına bakılmaksızın işveren tarafından belirlenen bir ürün veya 

hizmet için sonuçlanan; Bu kişinin, ulusal yasalar, yönetmelikler ya da mahkeme kararları 

çerçevesinde bağımsız bir çalışan olarak dikkate alınması için gerekli özerklik ve ekonomik 

bağımsızlık derecesi olmadıkça; Bu Sözleşmenin anlamı dâhilinde çalışan statüsündeki kişiler her 

zamanki işyerlerindense sadece zaman zaman evde çalışmalarını yaparak evde çalışan olamazlar. 

İşveren terimi, doğrudan ya da – ulusal mevzuatta aracı olsun ya da olmasın – bir aracı vasıtasıyla 

kendi iş faaliyetleri uyarınca eve iş veren gerçek ya da tüzel kişi anlamındadır.” (Alp ve 

Sönmez,2011:16-17). 

Evden çalışma, kişinin mevcut işini fiziksel olarak o ortamda bulunmadan, ofis dışında bulunan bir 

yerde ifa etmesidir. Evden çalışma kavramı, Türkiye’de 2016 yılında Türk İş Hukuku Mevzuatında 

yapılan değişiklik ile 14. maddenin 4. fıkrasında “işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş 

organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında 

yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi” şeklinde tanımlanmıştır (Coker, 

2020). 

Sosyal izolasyonu korumak ve virüsün yayılma hızını engellemek alınan önlemler kapsamında evden 

çalışma-tele çalışma-uzaktan çalışma şeklinde adlandırdığımız modellerine tüm dünyada önem 

verilmeye başlanmıştır. Çalışma alışkanlıklarımızı radikal bir biçimde değiştirmeye devam Covid 19 

ile dünya genelinde evden çalışma modeli uygulanmaya başlamıştır. Salgın nedeniyle dünyanın dört 

bir yanından on milyonlarca kişi evden çalışmaya başlamıştır. İnsanların evden çalışmaya başlaması 

ile birlikte çevrimiçi uygulamalar ön plana çıkmaya başlamıştır. O uygulamalardan en çok dikkat 

çeken ise son zamanlarda adına çok fazla duyduğumuz Zoom uygulamasıdır. Aralık 2019’ da 10 

milyon kullanıcıya hizmet veren uygulama kısa sürede 300 milyon kişiye ulaşmıştır. 2020’nin ilk 3 

ayında 328,2 milyon dolar gelir elde eden Zoom ikinci çeyrekte geliri 663,5 milyon dolar olmuştur 

(NTV). 

Covid 19 pandemisiyle ön plana çıkan evden çalışmanın toplum üzerinde avantajları ve dezavantajları 

bulunmaktadır. Evden çalışmanın bir dizi olumlu etkileri olmaktadır. Bunlar; çalışanların işe gidip 

gelme süresinin kısalması, yoğun iş temposunun azalması, işe gitme maliyetlerinin azalması, 

insanların daha esnek ve dengeli çalışmayla aileleriyle daha fazla vakit geçirebilmesi gibi birçok 

olumlu etkileri sayılabilir. Ancak, eve iş getirildiği zaman aynı zamanda dezavantajlarını da 

beraberinde getirmektedir. Evden çalışmanın en dikkat çeken olumsuz etkisi evde çalışılan sürenin iş 

yerinde çalışılan süreden fazla olmasıdır (Dockery ve Bawa, 2020:3). Yani daha uzun çalışma 

sürelerini olması kişinin hem kendisi hem de çevresi üzerinde olumsuz etkileri olmaktadır. Tablo 1’ de 

evden çalışmanın çalışanlar açısından avantajları ve dezavantajları, Tablo 2’ de ise işveren ve 

kurumlar açısından avantaj ve dezavantajları verilmiştir.          

         Tablo 2. Evden Çalışmanın Çalışanlar Açısından Avantaj ve Dezavantajları 

Avantajları Dezavantajları 

Daha iyi ev dengesi ve iş hayatı Evde işe göre daha fazla çalışma 

Daha esnek çalışma Deneyimsizlik 

İşe gidip gelme süresinde azalma 

 

Sosyal ilişkilerin azalması 

Üretkenliğin artması 

 

Yeterli ekipman olmaması 

Daha yüksek moral ve iş 

memnuniyet 

 

Kariyer ilerlemesinin yavaşlaması 

Ofis ortamından uzak durma Çalışma arkadaşları ile görüşememe 

          Kaynakça: Taveres,2017:3 
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  Tablo 3. Evden Çalışmanın İşveren ve Kurumlar Açısından Avantaj ve Dezavantajları 

Avantajları Dezavantajları 

Artan verimlilik Kurumsal yapı değişiklikleri 

Yaşam kalitesinin artması Donanım maliyetleri 

Ofis-mekân tasarrufu Görev tahsis hataları 

Çalışma veriminin artması Çalışan motivasyonu 

İş ilişkilerinde esneklik Teknolojiye erişim problemleri 

Daha iyi müşteri hizmeti Çalışanları işi istismar etme korkusu 

Motivasyonun artması Çalışanların kontrolü ve güveni 

Maliyetin azaltılması Kurumsal deneyim eksikliği 

Daha az devamsızlık Sendikaların olumsuz etkileri 

Nitelikli iş gücü Sigorta, sağlık ve güvenlik sorunları 

Kaynakça: Alkan-Meşhur,2007:267 

Evden çalışma modeline her insanın doğası uyum sağlamayabilir. Evden çalışma modeline uygun 

çalışabilecek kişilerin birtakım özelliklere sahip olması gerekir. Bunlar (Piyöria,2011; 

Taveres,2020:32). 

1. Kendi kendine motivasyon: Rutinlerini sağlamalı ve toplantı yapma da etkili 

olmalıdır. 

2. Yeterli düzeyde iş bilgisi ve becerilere sahip olmak: Çalışmalarını 

kolaylaştırma için yeterli bilgi ve deneyime sahip olmak 

3. Yüksek performans: Kişiler yüksek performansa sahip olmalıdır. 

4. Bağımsızlık ve güven: Gözetim ve geri bildirime daha az maruz kaldığından, 

bireyler bağımsız kararlar alma becerisine sahip olmalıdır. 

5. Yalnızlığı seven birey olması: İzolasyon nedeniyle, sosyal etkileşime daha az 

ihtiyaç duyan bireyler evden çalışma düzenlemelerine çok uygundur. 

6. Zaman yönetimi ve organizasyon becerileri: Sınırlı günlük talepler veya 

kontroller nedeniyle, bireyler işlerini son teslim tarihlerine uyacak şekilde planlama ve 

düzenleme becerisine sahip olmalıdır. 

7. Konsantrasyon: Dikkat dağıtıcı unsurları idare edebilmeliler. 

8. Güçlü iletişim becerileri: Yöneticiler ve iş arkadaşları ile iletişim halinde 

kalmak, gerekli bilgi ve güncellemeler ile ofis ortamından uzakta çalışmada başarılı 

olmak 

9. Güvenilirlik ve güvenilirlik: Bireyler, ofis ortamında denetleniyorlarmış gibi, 

işi yapmaktan sorumludur; karşılıklı güven, tele-çalışma düzenlemesinin temel bir 

unsurudur. 

Bu bireysel özelliklere sahip insanlar, sosyal izolasyonlarına dikkat ederekten, uzaktan çalışmanın 

önünde ki engelleri aşar ve görevlerini bir disiplin içerisinde yerine getirirler. 

3.İŞ HAYATININ YENİ NORMALİ: EVDEN ÇALIŞMA MODELİ VE TÜRKİYE 

 Sanayi devrimine kadar ev ile iş genellikle aynı mekânda olmuştur. Aileyi oluşturan her bir fert bir 

anlamda işi paylaşarak yapılan işe az ya da çok katkı da bulunmuştur. Sanayi devrimiyle iş ve ev 

hayatı birbirinden ayrılmıştır. Covid 19 sürecinde ise evden çalışma sistemiyle bazı işlerin yeniden 

evlere taşındığını görmekteyiz. Bu durum bir anlamda geçmişe dönüş olarak da yorumlanabilmektedir. 

Covid 19 ile mücadele Türkiye ve dünya genelinde milyonlarca kişi sosyal izolasyonu korumak için 

evden çalışmaya devam ettiği bu süreç içerisinde “Çalışma hayatında sanayi devrimi öncesinde 

olduğu gibi ev ile işin aynı mekânda’’ olduğu günlere geri mi dönüyoruz?” sorusunu akıllara 

getirebilmektedir (Zengin,2020). Çalışma hayatı insan için sosyal bir çevre ve yaşam standartları 

sağlamakta etkilidir. Bireyler yaptıkları işlerini ifa ederken ne kadar sağlıklı bir şekilde yerine 

getirirlerse toplum ve ülke adına o kadar faydalı olacaktırlar. Bundan dolayı evden çalışma modelinin 

şirketler ve kurumlar tarafından benimsendiği pandemi döneminde hangi işerin evden çalışmaya 

uygun olup olmadığına dikkat edilmesi son derece önemlidir. 

Tablo 4. Evden Çalışma Modeline Uygun ve Uygun Olmayan Sektörler 
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Evden çalışma düzenine en uygun 

sektörler 

Evden çalışma düzenine uygun olmayan 

sektörler 

 Eğitim hizmetleri 

 Profesyonel, bilimsel ve teknik 

hizmetler 

 İşletmelerin ve şirketlerin yönetimi 

 Finans ve sigortacılık 

 Bilişim 

 Ulaştırma ve depolama 

 Yapı sektörü 

 Perakende ticaret ve satış 

 Tarım, ormancılık, balıkçılık, avcılık 

 Konaklama, yiyecek ve içecek hizmetleri 

Kaynakça: Akça ve Küçükoğlu,2020:77 

Evden çalışma yapıldığı zaman gerekli ekipman ve cihaza ulaşılıp ulaşılamadığı önemlidir çünkü bir 

bilgisayar ve internetin olması evden çalışma disiplinin sağlanabilmesi için son derece önemlidir 

(Tumin,2020:10). Bir ülke de dijitalleşme düzeyi arttıkça işlerin evden yapılabilirliği daha mümkün 

hale gelebilmektedir. Örneğin, az gelişmiş ülkelerde emek gücüne dayalı işler daha ön plandadır. Az 

gelişmişlik ülkelerde enformasyona ve dijitalleşmeye daha az yakın olmaları kişilerin iş ortamında 

çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Türkiye yönelik yapılan bir araştırma da uzaktan çalışmaya ilişkin 

sıkıntılar sırasıyla kültür ve alışkanlıklar, müşteri beklentileri, organizasyon yapılanmaları ve 

teknolojik altyapı şeklinde belirtilmiştir (Deloitte,2020). Covid 19 pandemisi, ekonomik, sosyal ve 

psikolojik olarak her ülkede aynı etkilerde bulunmamıştır. Çünkü her ülkenin iş gücü, sanayisi, 

teknolojik alt yapısı vb. gibi unsurlar birbirinden farklılık göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerde 

kentsel işlerin %10’udan daha azının evden yapılabilmektedir. Düşük ücretli mesleklerde çalışanların 

evden çalışma olasılığı da düşüktür (Gottlieb,2020:13). Evden çalışmaya ilişkin mevcut çalışmaların 

çoğu, farklı meslekler tarafından öngörülen görev türlerinin ABD merkezli ölçülerine dayanmaktadır. 

Diğer taraftan diğer ülkelerde ki aynı mesleklere bakıldığı zaman üretim süreci ve teknolojik alt yapısı 

ile ilgili farklılıklar aynı meslek gruplarında bile farklılık gösterebiliyor. Örneğin, gelişmekte olan 

ülkelerde avukatlar veya işletme sahipleri, gelişmiş ülkelerde ki meslektaşlarına göre evden çalışma 

için yatkınlıkları daha azdır. Hollanda ekonomisi, Meksika ekonomisine göre evden çalışmaya daha 

uygundur. Amerika Birleşik Devletleri çoğu Avrupa ülkesinden daha az evden çalışmaya uygundur, 

çünkü işleri belirli bir yerde yapılması gereken fiziksel görevler daha ağırlıklıdır (Worldbank,2020). 

Literatür taramalarına baktığımız zaman Covid 19 salgını ile ilgili işçilerin evden ne kadar 

çalışabilecekleri analiz etmenin bir yolu olarak anket çalışmaları yapılmıştır. Örneğin, şubat ayında 

Çin vatandaşları arasında bir anket çalışması yapılmış ve işgücünün %27'sinin ofiste çalışmaya devam 

ettiğini, %38'inin evden çalıştığını ve %25'inin çalışmayı bıraktığı sonucuna ulaşılmıştı (Channona 

vd., 2020:70). Mart ayı sonlarında ABD ve Birleşik Krallık vatandaşları ile anket yapılmış ve evden 

yapılabilecek görevlerin payının meslekler arasında büyük ölçüde değiştiğini (yaklaşık%20 ile %70) 

ve daha yüksek ücretli mesleklerin evden çalışma eğilimlerinin daha fazla olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır (Prassll vd.,2020). 

Deloitte (2020), Türkiye ile ilgili ‘‘COVID-19 Sonrası Çalışma Hayatının Geleceği Raporu’’ adlı 

çalışma yayımladı. Raporda, çalışma hayatı ve iş dünyasını nelerin beklediğinin yanı sıra neler 

yapması gerektiğiyle ilgili de ipuçlarına yer verilmiştir. 4 ay boyunca yüzlerce şirket sahibi, 

yöneticileri, çalışanları ile birebir görüşmeler gerçekleştirilerek hazırlanan raporda; salgının 

başlangıcından itibaren kurumların ve çalışanların nasıl bir deneyim yaşadığı, normalleşme sürecinde 

nelere odaklandıkları ve ilerisi için nasıl planlar yaptıkları “Yanıt Verme – İyileşme ve Gelişme” 

başlıkları altında üç farklı şekilde ele alınıyor. Pandemi süreci ile birlikte şirketlerin hiçbir dönem 

yaşanmadığı kadar yönetici değişikliğine gideceğini ve pandemi sürecinden çıkarılan derslerin ise 

geleceğe yön vereceği ifade ediliyor. KPMG (2020), Türkiye ile ilgili anket raporuna göre ise; 

Kurumların %96’sı pandemi nedeniyle evden çalışma uygulamasına geçiş yaptığını belirtilmiştir. 
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Kaynakça: KPMG,2020:8 

%96’sı pandemi nedeniyle evden çalışan kurumların %47’si kısmen %49’u ise tamamen evden 

çalışmaya geçmiştir. Bu uygulamaya geçiş yapan kurumların %71’i ilk defa evden çalışırken, %20’si 

1 yıldan uzun bir süre evden çalışmaktadır. 

SONUÇ 

Covid 19 salgını, küresel sağlık ve ekonomik refah üzerinde ki çifte etkisi ile modern zamanların 

benzeri görülmemiş bir durumudur.1929 büyük buhranının çok uzun sürede meydana getirdiği 

tahribatı Covid-19, çok kısa sürede ve ağır bir şekilde meydana getirmiştir. Pandeminin en büyük 

etkilerinden biri de küreselleşme ile ilgilidir. Kelime anlamıyla dünyada ki bütün bağların entegre 

olması şeklinde tanımlanan küreselleşme hareketlerinin Covid-19 ile kopmasına sebep olmuştur. 

Covid-19 pandemisi sırasında teknolojiler, karantina döneminde toplumun dinamikliğini sağlamada 

önemli rol oynamaktadır. Örneğin; bu süreçte online alışverişler, kartlar veya e-cüzdanlar şeklinde 

dijital ödemeler, Covid-19’un yayılmasını önlemek için ödeme yöntemleri haline gelmiştir. Yine 

online kongre, konferans, müze gezintileri vs. gibi birçok aktiviteler kullanılan teknoloji ile 

yapılmaktadır (Euronews,2020). Ekonomik ve sosyal ortamda meydana gelen ve Covid 19 sonrasında 

da sürdürülebilirliğinin sağlanabileceği yenilikler gündeme gelmeye başlamıştır. Yenilik kavramı 

söylendiği zaman akla ilk gelen iktisatçılardan Schumpeter, yeniliklerin ekonomide son derece önemli 

olduğunu ve ekonomik refah üzerindeki ilerlemenin temeli olduğunu kabul eden çalışması ‘‘yaratıcı 

yıkım’ ’akla gelmektedir. (Strielkowski,2020). Schumpeter’in bu alanda ki yaklaşımı günümüzde de 

geçerliliğini koruduğunu ve hatta daha önemli hale geldiğini Covid-19 sürecinde görmekteyiz (Weiber 

vd., 2006: 84) 

11 Mart 2020 tarihinde Covid-19 küresel salgının Türkiye’de de pandemi olarak ilan edilmesinin 

ardından salgının topluma yayılmasını engellemek için çeşitli tedbirler alınmıştır. Bunlar; okulların bir 

süreliğine tatil edilmesi, ulaşım ve diğer kamu ve özel sektör hizmetlerinin sosyal mesafeyi korumak 

adına en aza indirmesi, sınırların kapatılması ve bazı iş yerlerinin kapatılması gibi birçok önlemlerdir. 

Devletlerin almış oldukları önlemlerden hariç, nüfusun bir kısmı da proaktif olarak, hastalığa 

yakalanmamak ya da hastalığa yakalanan aile bireylerine bakmak için evde kalarak birtakım önlemler 

alabilirler. Tüm bu önlemler alınırken toplumun mevcut çalışma düzeninin de nasıl devam edeceği 

önemlidir. Bu nokta, sosyal izolasyonu korumak adına çoğu kurum ve şirket evden çalışmaya 

başlamıştır. Evden çalışmanın, evden çalışmaya uygun işlerde yapılması sosyal mesafeyi korumak 

adına önemlidir. Ama evden çalışma bir takım makine ve ekipman gerektirdiği için her çalışanın aynı 

şartlar altında olmadığını düşündüğümüz zaman evden çalışma her birey için mümkün olmayabilir. 

Diğer taraftan, Covid 19 pandemisinin tüm dünyada tam olarak ne zaman biteceği belirsizdir. Tüm bu 

belirsizlikler beraberinde, insan hayatı için radikal değişiklikler gerektirmekte ve çalışma hayatı 

 
 III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES                           DECEMBER 25-27, 2020 

 

                 www.covid19conference.org                               Ankara/Turkey 135



 
 

açısından yeni uygulama ve yöntemleri gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda sağlık krizinin ekonomik 

krize dönüştüğü ve ciddiyetinin giderek arttığı Covid-19 pandemisi sürecinde çıkarılacak dersler hem 

pandemi sürecinde hem de pandemi sonrasında uygulanabilecek politikalar açısından önemlidir. 

Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde dijitalleşme oranına önem verilmelidir. Çünkü Bilgi 

ve İletişim Teknolojileri alanında yaşanan gelişmelerin, ekonomik ve sosyal hayatın tüm alanlarında 

önemli dönüşümlere yol açtığını hepimiz gözlemlediğimizin en çapıcı göstergesi Covid-19 olmuştur. 

Covid-19 sonrasında kurum ve şirketlerin dikkat çalışma hayatına dair dikkat etmeleri gereken 

unsurları sıralayacak olursak; 

 Olası bir salgın hastalık durumunu dikkate alarak farklı uygulama ve 

yöntemlerin geliştirilmesi 

 Uzaktan çalışma ve ofiste çalışma arasında ki farklılıkların analizlerin 

iyi bir şekilde değerlendirilmesi 

 Şirketlerin verimlilik analizleri 

Covid-19 pandemisiyle popülerliğini kazanan evden çalışma modelinden hareketle Covid-19 

sürecinde ülkelerin özellikle teknolojiye ne kadar bağlı olmaları gerektiğini ve dijitalleşme sürecinin 

her ülke için yakından takip edilmesi gerektiğini ifade edebiliriz. Ayrıca sosyal izolasyonu sağlamak 

adına uygulanan evden çalışma modelinin en büyük sonuçlarından birini de izole bir toplumun ortaya 

çıkacağını ifade edebiliriz. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin COVİD-19 süreci ve öncesinde ailelerle ve 

çocuklarla olan iletişimlerinde kullandıkları  iletişim kanallarını ve bu iletişim kanallarına ilişkin 

görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında Şanlıurfa 

ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anasınıfı ve bağımsız anaokullarında görev yapan 12 okul 

öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Öğretmenlerle görüşmeler pandemi 

sürecinden dolayı telefon aracılığı ile yapılmıştır ve görüşmeler öğretmenlerden izin alınarak kayıt 

altına alınmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. 

Araştırmanın geçerliliğini artırmak için kodlayıcı güvenirliği yapılmıştır. Araştırma sonucunda; okul 

öncesi öğretmenlerinin COVİD-19 süreci öncesinde ailelerle iletişimde yüz yüze iletişim, telefon 

görüşmeleri-kısa iletiler ve internet temelli uygulamaları (WhatsApp) tercih ettikleri görülürken, 

COVİD-19 sürecinde ailelerle ve çocuklarla olan iletişimde daha çok WhatsApp uygulamasından 

görüntülü görüşmeler yaptıkları, fotoğraf-videolar ve ses kayıtları göndererek iletişim kurmayı tercih 

ettikleri görülmektedir. Ancak  bazı velilerin akıllı telefona ve internete sahip olmama durumlarından 

dolayı ailelerle iletişimde kopukluk yaşandığı belirlenmiştir. Bu süreçte öğretmen çocuk iletişiminin 

olumsuz yönde etkilendiğini vurguladıkları saptanmıştır.  Ayrıca öğretmenlerin COVİD-19 süreci 

sonrasında da ailelerle ve çocuklarla iletişim kurarken uzaktan iletişim kanallarını iletişim ve eğitim 

amaçlı kullanmaya devam etmek istedikleri görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, Okul öncesi eğitim, Öğretmen  aile-çocuk iletişimi 

 

 

INVESTIGATION OF THE METHODS USED BY PRE-SCHOOL TEACHERS TO 

COMMUNICATE WITH FAMILIES AND CHILDREN BEFORE AND DURING COVID-19 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine the channels used by pre-school teachers while communicating with 

families and children before and during COVİD-19 and their views on these channels. The study 

group of this study consist of 12 pre-school teachers working in state and private kindergartens in 

Şanlıurfa province of Turkey during the 2019-2020 academic year.  The data of the study were 

collected through semi-structured interview forms made by the researchers. Because of the pandemic, 

the interviews were made by phone calls and the calls were recorded with the permission of the 

teachers. The collected data were analyzed through descriptive analysis. To improve the validity of the 

study, inter-rater reliability was tested. The results of the study show that before COVİD-19, pre-
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school teachers preferred face-to-face communication, phone calls, short messages, and online apps 

(WhatsApp) to communicate with families. While during COVİD-19, the teachers mostly prefer video 

calls through WhatsApp, photos, videos and voice recordings. It was found that when some families 

do not have access to smartphones and internet, this causes a lack of communication between the 

teachers and families. The teachers also emphasized that the communication between teachers and 

students was negatively affected during this process. Additionally, the teachers expressed that they 

want to continue using remote communication channels after COVİD-19 to communicate with 

families and children, and for educational purposes.   

Keywords: COVİD-19, Pre-school Education, Teacher- Family-children Communication 

 

1.GİRİŞ 

Tarih boyunca birçok salgın hastalıklar görülmüş ve bu salgın hastalıklar sadece enfekte olan bireyleri 

değil toplumu birçok yönden etkilemiştir. Salgına neden olan mikroorganizmalar insanlar gibi ulaşım 

olanaklarından yararlanarak eskisinden daha hızlı ve tehlikeli hale dönüşmüştür. Tarihte  ebola, veba, 

çiçek, kolera, sifiliz, sıtma, tüberküloz, grip ve AIDS gibi farklı ve pek çok bulaşıcı hastalığın 

pandemilere yol açtığı görülmüştür (Parıldar, 2020).  Tarihte en eski bilinen bulaşıcı hastalıklardan 

biri olan ve en çok ölüme neden olan çiçek hastalığı, tahminen 300-500 milyon kişinin kaybına neden 

olmuştur. Dünyada 541, 1347, 1894 yıllarında kaydedilmiş ve her seferinde yüksek mortaliteye neden 

olan üç büyük veba salgını olmuştur. Bir diğer salgın olan Kolera salgını ise 1817’de ortaya çıkmış 

olup, 19. yüzyılın en öldürücü hastalığı olmuştur. Tarihteki grip salgınlarının en büyüğü olarak bilinen 

İspanyol gribi salgını  ise 1918-1920 tarihleri arasında görülmüştür ve  1918’de I. Dünya Savaşı 

sırasında başlayarak askeri kampların sürekli yer değiştirmesi nedeniyle pandemi haline gelmiştir 

(Ataç & Uçar, 2006). 

2019 yılı Aralık ayının sonlarında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve başta Avrupa ülkeleri olmak 

üzere tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 hastalığı da birçok alanda aksaklıklara ve değişimlere 

neden olmuştur. 11 Mart 2020 tarihi itibariyle Türkiye’de de görülmeye başlanan COVİD-19 

hastalığından dolayı birçok alana etki ederek bu alanlarda değişim ve dönüşümler görülmüştür. 

Değişim ve dönüşümün görüldüğü alanlardan biri olan eğitim ve öğretim alanında da 16 Mart 2020 

tarihinden itibaren yüz yüze yapılan eğitim faaliyetlerinin 30 Mart 2020 tarihine kadar bir haftalık ara 

tatil bir haftalık ise uzaktan eğitim aracılığıyla gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır. Vaka sayısının 

artmasına bağlı olarak 25 Mart 2020 tarihi itibariyle eğitim ve öğretim faaliyetlerinin dijital ortamlarda 

uzaktan eğitim şeklinde devam edilmesi kararı alınmıştır ve dönem sonuna kadar  sürdürülmüştür. 

Sürecin ilerlemesiyle ve vaka sayılarının azalmasını da dikkate alarak 2020-2021 eğitim-öğretim 

yılının 31 Ağustos 2020 tarihinde başlamasına karar verilmiştir. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci 

sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihlerinde uyum eğitimleri 

gerçekleştirilmiştir. Pandeminin gidişatına bağlı olarak bilim kurulu toplantıları sonucunda bazı 

kademelerde yüz yüze eğitim kararı alınmıştır. İlerleyen süreçte vaka sayısının artmasına bağlı olarak 

20 Kasım 2020’ den itibaren eğitim faaliyetlerinin dijital ortamlarda uzaktan eğitim şeklinde 

yürütülmesi kararı verilmiştir (Can, 2020). Şimdi hali hazırda ise Cumhurbaşkanlığı Kabine 

Toplantısı’nda alınan karar gereği, anasınıfları hariç, tamgün hizmet veren resmi ve özel tüm 

anaokulları özel gündüz COVİD-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek 

kaydıyla 15 Aralık 2020 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime devam etme kararı alınmıştır. 

COVİD-19 salgının artmasına bağlı olarak eğitim süreciyle ilgili alınan bu kararlar, uzak eğitim 

sürecinde ailelerin eğitimdeki rollerini de önemli ölçüde arttırdığı görülmüştür. Normal süreçte yapılan 

yüz yüze eğitimler ve görüşmeler meydana gelen bu değişimler sonucunda daha çok dijital ortama ve 

uzaktan eğitim etkinlikleri şekilde yürütülmüştür. Bu süreç içerisinde öğretmenler, öğrenciler ve 

aileler dijital eğitim uygulamalarına uyum sağlamak zorunda kalmışlardır (Kırmızıgül, 2020). Bu 

süreçte evde gerçekleştiren aile katılım çalışmalarıyla ailelerin çocukların eğitimine daha çok 

katılmaları sağlanmıştır.  

Okul öncesi eğitimde aile katılım çalışmalarıyla, eğitimde devamlılığın ve bütünlüğün sağlanması 

amaçlanmaktadır. Okulda ve evde verilen eğitimlerdeki ana amaç çocuğun gelişiminde bir devamlılık 
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olmasını sağlayarak bunu iki ortamda da güvenli ve kontrollü bir şekilde yürütmektir (Şahin & Ünver, 

2005). Aile katılım çalışmaları çocukların deneyimlerine, ailelerin desteklenmesine, ailelerin 

eğitilmesine ve çocukların eğitimine katkı bulunulmasını amaçlayan sistemli çalışmalar süreci olarak 

ifade edilmektedir. Bayraktar, Güven ve Temel (2016)  ise aile katılımını genel olarak okul ile aile 

ilişkisinin geliştirildiği, çocuğun eğitiminde ailenin daha çok sorumluluk ve inisiyatif aldığı, iletişim 

ve etkileşim gibi sosyal yönleri de içeren bir süreç olarak ifade etmişlerdir. Aile katılım çalışmalarında 

aileler öğretmenlerle bilgi alışveriş yapmaları, çocuklarla ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmaları, 

çocukların sorunlarını çözümü konusunda destek almalarından dolayı veli olarak rollerini olumlu 

yönde geliştiği ve daha fazla sorumluluk almak istedikleri görülmüştür (Cömert & Güleç, 2004). Aile 

ve öğretmen arasında sağlanan etkili ve olumlu iletişim, çocuğun bütün gelişim alanları desteklemeye 

ve ailenin ev ortamı ile okul arasında paralel tutum sergilemesine destek olmaktadır.  Etkili öğretmen-

aile iletişimi okul aile işbirliğinin büyümesine destek olmaktadır. Ailelerle kurulan bu ilişkiler 

karşılıklı bilgi paylaşımlarını içermektedir  (Atabey & Tezel Şahin, 2011). Okul öncesi öğretmenleri 

ailelerle olan bu bilgi paylaşımlarını farklı iletişim kanalları kullanarak çeşitli konularda aileleri 

bilgilendirmeye çalışmaktadır. Bu iletişim kanalları genel olarak telefon görüşmeleri, kısa ileti 

hizmetleri, kitapçıklar, görsel işitsel kayıtlar, fotoğraflar, duyuru panoları, bültenler, haber mektupları, 

yazışmalar, portfolyo dosyaları, toplantılar, okul ziyaretleri, geliş-gidiş zamanları, internet temelli 

uygulamalar ve dilek kutuları olarak ifade edilmektedir (Temel, Aksoy & Kurtulmuş, 2010; 

OBADER, 2013; Tezel Şahin & Özyürek, 2016). Değişen toplumsal ve kültürel süreçler içerisinde 

ailenin okula gelme zorunluluğunu ortadan kaldıracak çağımızın gerektirdiği alternatif iletişim 

yollarına da ihtiyaç duyulmaktadır (Balcı, 2017). Dünya çapında yaşanan bu küresel salgınla pandemi 

sürecinde pek çok değişiklik olduğu gibi öğretmen aile-çocuk iletişiminde de değişikler meydana 

gelmiştir.  

Bu nedenle de Dünya çapında küresel bir salgın haline gelen COVID-19 salgını öncesinde okul öncesi 

öğretmenlerinin aile iletişiminde hangi yöntemleri kullandıkları, COVID-19 salgınıyla öğretmen aile-

çocuk iletişiminin nasıl etkilediğini, bu süreçte kullandıkları iletişim yöntemlerini ve bu iletişim 

sürecini nasıl yönettiklerini belirmek amacıyla bir çalışma yapılması planlanmıştır.  

2.Yöntem 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları ve verilerin 

analizi konusunda bilgi verilmektedir 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu çalışma nitel araştırma modelinde durum deseni olarak tasarlanmıştır. Durum çalışması 

araştırmacının gerçek yaşam, güncel sınırlı bir durum ya da belirli bir zaman içerisindeki çoklu 

sınırlandırılmış durumlar hakkında çoklu bilgi kaynakları (gözlemler, mülakatlar, görüşmeler, görsel-

işitsel kayıtlar vb.) aracılığıyla derinlemesine ve detaylı bilgi toplandığı, bir durumun betimlenmesi ya 

da durum temalarını ortaya koyduğu nitel bir yaklaşımdır (Creswell, 2018). Bu çalışmada durum 

çalışması kapsamında okul öncesi öğretmenlerinin COVID-19 süreci ve öncesinde ailelerle ve 

çocuklarla olan iletişimlerinde kullandıkları  iletişim kanallarını ve bu iletişim kanallarına ilişkin 

görüşleri incelenmiştir. 

Durum çalışması yürütülürken takip edilen aşamalar şu şekildedir: araştırma problemini incelmek için 

bir durum çalışması yaklaşımına uygun olup olmadığını belirlenmesi, durum ya da durumların 

belirlenmesi, çalışma grubunun belirlenmesi, verilerin toplanması, verilerin analiz edilmesi ve 

yorumlanması son olarak da durumun raporlaştırılmasıdır (Creswell, 2018). 

2.2.Çalışma Grubu  

Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde nitel araştırma yöntemlerinden biri olan kartopu 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kartopu örnekleme yöntemi kişiden kişiye ulaşarak durumlar ya da 

olgular hakkında bilgi sahip olmayı amaçlamaktadır (Baltacı, 2018). Araştırmanın çalışma grubunu 

2019-2020 eğitim öğretim yılında Urfa ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anasınıfı ve bağımsız 

anaokullarında görev yapan 12 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu  

Tablo 1’de çalışma grubunun demografik özellikleri belirtilmiştir. 

Tablo 1. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımları                                                                                                                   
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Cinsiyet N 

Kadın 12 

Erkek 0 

Eğitim Durumu  

Lisans  11 

Yüksek Lisans 1 

Mesleki Kıdem  

1-3 3 

4-6 5 

7-9 2 

10 ve üzeri 2 

Kurum türü   

Bağımsız Anaokulu 4 

İlkokul bünyesindeki anasınıfı 8 

Çalışılan Yaş Grubu  

48-60 ay 6 

60 ay üstü  6 

İletişim Becerileri İlgi Seminer vb. Katılma 

durumu 

 

Evet 5 

Hayır 7 

 

2.3. Veri Toplama araçları  

Bu çalışmada veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen demografik bilgi formu ve yarı 

yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu araştırmacılara 

konuyla ilgili olabilecek başka soruların sorulmasına esneklik sağlayan, ilgili alanda derinlemesine 

bilgi sağlama fırsatı veren araçlardır (Büyüköztürk, vd., 2013; Merriam, 2015). Yarı yapılandırılmış 

görüşme formları, görüşme tekniğinin araştırmacıya sunduğu en önemli kolaylık, görüşmenin önceden 

hazırlanmış görüşme protokolüne bağlı olarak sürdürülmesi nedeniyle daha sistematik ve 

karşılaştırılabilir bilgi sunmasıdır (Yıldırım & Şimşek, 2013). Araştırmaya katılan okul öncesi 

öğretmenlerinin COVID-19 süreci ve öncesinde ailelerle ve çocuklarla olan iletişimlerinde 

kullandıkları iletişim kanallarını ve bu iletişim kanallarına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan demografik bilgi 

formunda öğretmenlerin cinsiyeti, eğitim durumu, mesleki kıdemi, çalıştığı kurum türü, çalışılan yaş 

grubu ve iletişim becerileri ile ilgili seminer vb. etkinliklere katılım durumlarına ilişkin sorular yer 

almaktadır. 

Okul öncesi eğitim alanında çalışan 3 uzmanın görüşü alınarak son hali verilen yarı yapılandırılmış 

görüşme formu, çalışma grubu dışında bulunan 2 okul öncesi öğretmenine uygulanarak pilot 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Pilot görüşmeler sonucunda bazı sorular düzenlenerek yarı 

yapılandırılmış görüşme formunun son hali verilmiştir. Hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme 

formunda toplam 11 soru bulunmaktadır. Hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formunda  

“COVID-19 süreci öncesinde ailelerle olan iletişimde ne tür yöntemler kullanıyordunuz ve aile 

katılımı olarak neler yapıyordunuz?”, “COVID-19 sürecinde ailelerle iletişimde ne tür yöntemler 

kullanıyorsunuz ve tercih etme nedeniz nedir?”, “COVID-19 sürecinde çocuklarla iletişimde ne tür 

yöntemler kullanıyordunuz?”, “COVID-19 sürecinde ailelerle olan iletişiminizde ne gibi sorunlar 

yaşadınız ve nasıl çözümlediniz”  gibi sorular yer almaktadır. 

2.4.Veri Toplama Süreci 

Araştırma verileri pandemi sürecinden dolayı çalışmaya katılmaya gönüllü olan öğretmenlerle telefon 

aracılığı ile görüşülerek elde edilmiştir. Görüşmeler yapılmadan önce; okul öncesi öğretmenlerine 

çalışmaya ilişkin gerekli bilgiler verilmiştir. Her bir görüşme araştırmacı ve katılımcıların daha 
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önceden belirledikleri saatte ve sessiz bir ortamda telefon aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Ortalama 

15-20 dakika süren görüşmeler katılımcıların da izni doğrultusunda ses kayıt cihazına alınmıştır.  

2.5. Verilerin Analizi 

Yapılan araştırmada görüşmelerin değerlendirilmesinde elde edilen verilerin daha önceden belirlenen 

temalara göre yorumlanması ve özetlenmesi sürecini içeren betimsel analiz yolu kullanılmıştır. 

Görüşme kayıtları araştırmacılar tarafından transkript edilerek Microsoft Word programına aktarılmış 

ve 1’den 12’ye kadar numaralandırılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin görüşme sorularına verdikleri 

cevaplar betimsel analiz yöntemine göre analiz edilirken elde edilen veriler kodlamalar şeklinde 

gruplandırılmış ve kategoriler oluşturulmuştur. Oluşturulan bu kod ve kategoriler göre, görüşme 

verileri sistemli bir şekilde düzenlenmiştir. Bu aşamada mümkün olduğu kadar tanımlayıcı olmaya ve 

elde edilen bulguları ilk elden okuyucuya sunmaya önem verilmiştir (Yıldırım & Şimşek, 2013). 

3. BULGULAR       

Araştırmanın bu bölümünde yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin betimsel analizleri 

sonucu elde edilen bulgulara yer verilmektedir.  

Tablo 2. Okul Öncesi Öğretmenlerinin COVID-19 Süreci Öncesinde Ailelerle Olan İletişimde 

Kullandıkları Yöntemler 

Kategori Kodlar f* 

Yüz Yüze İletişim Ö1,Ö2,Ö3,Ö4,Ö5,Ö6,Ö7,Ö8,Ö9, Ö10, 

Ö11, Ö12 

12 

Bireysel Görüşmeler Ö5 1 

WhatsApp Ö1, Ö2,Ö3,Ö8,Ö10,Ö11,Ö12 7 

Telefon görüşmeleri ve kısa 

mesajlar 

Ö2,Ö6,Ö8,Ö9,Ö10,Ö11,Ö12 7 

Haber Mektupları  Ö4 1 

Veli toplantıları Ö9,Ö10,Ö12 3 

Ev ziyaretleri  Ö5,Ö11  2 

 Toplam Görüş  33 

*Tabloda katılımcılar farklı kategorilere giren birden fazla görüş belirttiklerinden genel toplam 

katılımcı sayısından fazla görüş çıkmıştır. 

Tablo 2’de okul öncesi öğretmenlerinin “COVID-19 süreci öncesinde ailelerle olan iletişimde ne tür 

yöntemler kullanıyordunuz?” sorusuna verdikleri cevap yer almaktadır. Görüşler, yüz yüze 

iletişim(f=12), bireysel görüşmeler(f=1), WhatsApp (f=7), telefon görüşmeleri ve kısa iletiler(f=7), 

haber mektupları(f=1), veli toplantıları(f=3), ev ziyaretleri(f=2) olarak yedi farklı kategoride 

toplanmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin en fazla görüş bildirdiği kategori “Yüz yüze iletişim (f=12)”  

kategorisidir. Buna göre COVID-19 süreci öncesinde okul öncesi öğretmenlerinin ailelerle iletişimde 

en fazla yüz yüze iletişimi kullandıkları görülmüştür. 

Okul öncesi öğretmenlerinin “COVID-19 süreci öncesinde ailelerle olan iletişimlerinde kullandıkları 

yöntemlerine” ilişkin farklı kategorilerde belirttikleri görüşler şu şekildedir:  

… COVID-19 süreci öncesinde etwinning projesi yürüttüğüm için sık sık yüz yüze görüşmelerimiz 

oldu (Ö2) 

…Bazı zamanlarda ailelere bilgi vermek istediğimde haber mektupları gönderiyordum (Ö4) 

…Adaptaysan sorun yaşayan öğrencilerim için ev ziyaretlerinde bulunarak okula uyum sağlamasının 

kolaylaştırmaya çalıştım (Ö5) 
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…Çok sıkıntılı olduğu durumlarda da özel olarak bireysel görüşme ayarlayarak gerçekleştiriyorduk 

(Ö5) 

…Görüşemediğim velilerle sık sık telefon aracılığıyla iletişim kuruyordum (Ö8) 

… Sene içerisinde yaptığım veli toplantılarında da yüz yüze iletişimi kullanıyordum (Ö10) 

… WhatsApp aracılığıyla iletişime geçiyordum (Ö11)… 

Tablo 3. Okul Öncesi Öğretmenlerinin COVID-19 Süreci Öncesinde Gerçekleştirdikleri Aile 

Katılım Çalışmaları 

Kategori Kodlar f* 

 

 

 

Sınıf İçi Etkinlikler 

Deney etkinlikleri(Ö1,Ö4,Ö6,Ö9,Ö10,Ö11,Ö12) 7 

Hikaye Okuma etkinlikleri(Ö1,Ö5,Ö10) 3 

Mutfak Etkinlikleri(Ö1,Ö3,Ö4,Ö5,Ö8,Ö10,Ö11,Ö12) 8 

Oyuncak tasarlama (Ö2) 1 

Materyal hazırlama(Ö2,Ö3) 2 

Sınıf Dışı Etkinlikler Doğa çalışmaları(Ö2) 1 

Gezi(Ö8,Ö10,Ö11,Ö12) 4 

 Toplam Görüş 26 

*Tabloda katılımcılar farklı kategorilere giren birden fazla görüş belirttiklerinden genel toplam 

katılımcı sayısından fazla görüş çıkmıştır. 

Tablo 3’te okul öncesi öğretmenlerinin “COVID-19 süreci öncesinde ailelerle ne tür aile katılım 

çalışmaları yapıyordunuz?” sorusuna verdikleri cevap yer almaktadır. Görüşler, sınıf içi etkinlikleri 

kategorisinde deney etkinlikleri(f=7), hikaye okuma etkinlikleri(f=3), mutfak etkinlikleri(f=8), oyun 

tasarlama(f=1), materyal hazırlama(f=2) yaptıklarını belirtmişledir. Sınıf dışı etkinlikler kategorisinde 

ise doğa çalışmaları(f=1), gezi(f=4) olarak ifade etmişlerdir. Okul öncesi öğretmenlerinin en fazla 

görüş bildirdiği kategori “Mutfak etkinlikleri (f=8)”  kategorisidir. Buna göre COVID-19 süreci 

öncesinde okul öncesi öğretmenlerinin aile katılım çalışması olarak daha çok mutfak etkinlikleri 

gerçekleştirdikleri görülmüştür. 

Okul öncesi öğretmenlerinin “COVID-19 süreci öncesinde ailelerle gerçekleştirdikleri aile katılım 

etkinliklerine” ilişkin farklı kategorilerde belirttikleri görüşler şu şekildedir: 

… Etwinning projesini Waldorf temelli yürüttüğümüz için ailelerle genellikle doğa ilişkilerini 

güçlendirici olan etkinlikler gerçekleştirdik. Ailelerle birlikte bir köy bölgesine üst yöneticilerin de 

katıldığı grupla fidan dikimi gerçekleştirdik (Ö2) 

… daha önceden belirlediğim velilerimle deney etkinlerini birlikte yapıyorduk (Ö4) 

…meyve salatası, portakal sıkma etkinleri gibi etkinlikler gerçekleştirdik (Ö5) 

…birkaç ailenin de katılımıyla müzeye gezi düzenlemiştik (Ö8) 

…Aile katılım çalışmalarında turşu kurma gibi etkinlikler yapıyorduk (Ö10) 

… Birkaç ailenin de desteği ile iki gün STEM merkezine gidip orda çocuklar ve ailelerle etkinlik 

gerçekleştirdik (Ö11)…  

Tablo 4. Okul Öncesi Öğretmenlerinin COVID-19 Sürecinde Ailelerle Olan İletişimde 

Kullandıkları Yöntemler  

Kategori Kodlar f* 

Telefon Görüşmeleri ve kısa Ö1,Ö4,Ö5,Ö6,Ö7,Ö8,Ö9,Ö10,Ö11,Ö12 10 
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iletiler 

WhatsApp Ses kayıtları (Ö3,Ö5,Ö6,Ö8,Ö12) 5 

Video ve resim (Ö1,Ö2,Ö3,Ö5,Ö6, 

Ö7,Ö8,Ö9,Ö10,Ö11,Ö12) 

11 

Görüntülü Görüşme (Ö7,Ö12) 2 

EBA Ö8,Ö11 2 

Diğer Programlar Ö1,Ö7 2 

 Toplam Görüş 32 

*Tabloda katılımcılar farklı kategorilere giren birden fazla görüş belirttiklerinden genel toplam 

katılımcı sayısından fazla görüş çıkmıştır. 

Tablo 4’te okul öncesi öğretmenlerinin “COVID-19 sürecinde ailelerle olan iletişimde ne tür 

yöntemler kullanıyordunuz?” sorusuna verdikleri cevap yer almaktadır. Görüşler, telefon görüşmeleri 

ve kısa iletiler (f=10), WhatsApp kategorisinde ses kayıtları(f=5), video ve resim(f=11), görüntülü 

görüşme(f=7), EBA (f=2), diğer programlar(f=2) olarak ifade etmişlerdir.  

Okul öncesi öğretmenlerinin “COVID-19 sürecinde ailelerle iletişim kurma yöntemlerini ve tercih 

etme nedenlerine”  ilişkin farklı kategorilerde belirttikleri görüşler şu şekildedir:  

…Bazı aileler katılım sağlayamasa da ailelerle toplu görüşmeler yapmak için Zoom programını 

kullandık (Ö1) 

… WhatsApp aracılığıyla  projenin  basamaklarını ailelere gönderdik ve  projeyi evde kendilerinin  

yürütmelerini sağladık (Ö2) 

…Günlük planlarımı evde uygulayabilecekleri formata dönüştürerek  yine aynı şekilde WhatsApp 

aracılığıyla gün gün ailelere gönderdim (Ö3) 

…Velilerim okuma yazma bilmedikleri için genellikle WhatsApp’tan ses kaydı gönderiyordum (Ö6) 

…online imkanlar kullanılarak bireysel veli görüşmeleri yaptım ve zoom programını kullanarak veli 

toplantıları yaptım (Ö7) 

…EBA aracılığıyla çocukların oynayacakları oyunları, söyleyebilecekleri çocuk şarkıları paylaşarak 

ailelerin bunları evde yapabilecekleri konusunda bilgilendirdim (Ö11)… 

Tablo 5.Okul Öncesi Öğretmenlerinin COVID-19 Sürecinde Çocuklarla İletişim Kurma 

Yöntemleri 

Kategori  Kodlar f* 

Telefon Görüşmeleri Ö3,Ö4,Ö7,Ö8,Ö9,Ö10 6 

 

 

WhatsApp 

Ses kayıtları (Ö1,Ö2,Ö4,Ö5,Ö6,Ö11,Ö12) 7 

Görüntülü görüşme (Ö2,Ö5,Ö6,Ö7,Ö8, 

Ö9,Ö10,Ö12) 

8 

Video ve resim Paylaşımı (Ö1,Ö2,Ö4,Ö8, 

Ö9,Ö10,Ö11,Ö12) 

8 

Diğer Programlar Ö2 1 

 Toplam Görüş 30 

*Tabloda katılımcılar farklı kategorilere giren birden fazla görüş belirttiklerinden genel toplam 

katılımcı sayısından fazla görüş çıkmıştır. 
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Tablo 5’te okul öncesi öğretmenlerinin “COVID-19 sürecinde çocuklar olan iletişimde ne tür 

yöntemler kullanıyordunuz?” sorusuna verdikleri cevap yer almaktadır. Görüşler, telefon görüşmeleri 

ve kısa iletiler (f=6), WhatsApp kategorisinde ses kayıtları(f=7), video ve resim(f=8), görüntülü 

görüşme(f=8), diğer programlar(f=1) olarak ifade etmişlerdir.  

Okul öncesi öğretmenlerinin “COVID-19 sürecinde çocuklarla olan iletişim kurma yöntemlerine”  

ilişkin farklı kategorilerde belirttikleri görüşler şu şekildedir;  

…Çocuklarla toplu şekilde görüşmek için Google Duo programını kullandık (Ö2) 

… WhatsApp’tan okulu ne kadar özlediklerini ifade ettikleri videolar gönderdiler (Ö4) 

… WhatsApp aracılığıyla çocuklarla birbirimize ses kaydı göndererek iletişim kurmaya çalıştık (Ö5) 

…Çocukların dilleri Arapça olduğu için ve okuma yazma bilmedikleri için bol bol konuşmalarını 

sağlayacak şekilde iletişim kurmaya çalıştım (Ö6) 

…çocuklar yaptıkları etkinlikleri WhatsApp grubunda paylaştılar ve çocuklar arkadaşlarını bu şekilde 

videolarda gördüler  ve veliler çocukların arkadaşlarını görmekten çok memnun olduklarını belirttiler 

(Ö8) 

…23 Nisanda çocuklarla 23 Nisan  kutlama videolarımızı gönderdik (Ö9)… 

Tablo 6. Okul Öncesi Öğretmenlerinin COVID-19 Sürecinde Ailelerle Olan İletişimde 

Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri 

Kategori Kodlar f* 

Kişisel Sebepler Ailenin ilgisinin azalması 

(Ö2,Ö3,Ö5,Ö8,Ö9,Ö11) 

6 

 

Dil sorunu (Ö4,Ö6,Ö8) 3 

Teknolojik Sebepler İnternet olanağının 

olmaması(Ö6,Ö7,Ö10,Ö11,Ö12) 

5 

Akıllı telefona sahip olmama 

(Ö1,Ö4,Ö6,Ö10,Ö11,Ö12) 

6 

 Toplam Görüş 20 

*Tabloda katılımcılar farklı kategorilere giren birden fazla görüş belirttiklerinden genel toplam 

katılımcı sayısından fazla görüş çıkmıştır. 

Tablo 6’da okul öncesi öğretmenlerinin “COVID-19 sürecinde ailelerle olan iletişimde ne tür sorunlar 

yaşadınız?” sorusuna verdikleri cevap yer almaktadır. Görüşler, Kişisel sebepler kategorisinde ailenin 

ilgisiniz azalması(f=6), dil sorunu(f=3), teknolojik sebepler kategorisinde intenet olanağının 

olmaması(f=5), akıllı telefona sahip olmama(f=6) olarak ifade etmişlerdir.  

Okul öncesi öğretmenlerinin “COVID-19 sürecinde ailelerle olan iletişimlerinde yaşadıkları 

sorunlarına”  ilişkin farklı kategorilerde belirttikleri görüşler şu şekildedir:  

…Görev yaptığım yer itibariyle sosyo-ekonomik açıdan yetersiz bölge olduğu için bazı velilerin akıllı 

telefona sahip olmamasından dolayı WhatsApp aracılığıyla iletişim kuramadık (Ö1) 

…Zaman ilerledikçe bazı velilerin ilgileri azaldı ve iletişim kopukluğu oluşmaya başladı (Ö2) 

…Özellikle yabancı uyruklu velilerle maalesef okuldaki gibi tercüman desteği olmadığı için çok zor 

anlaşabildik (Ö4) 

…velilerimde dil sorunu olduğu için bazı velilerle iletişim kurmada zorluk yaşadım (Ö6) 

…bazı velilerim köylere gittikleri için ilgisiz hale geldi ve onlara ulaşmakta sorun yaşadım (Ö8)… 

Tablo 7.  Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimin Öğretmen Yükünü Arttırıp 

Arttırmadığına İlişkin Görüşleri   
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Kategori Kodlar f* 

Öğretmen yükü arttırdığı Çocukları gözlemleme (Ö2,Ö3,Ö4,Ö6,Ö7,Ö8,Ö9, 

Ö11,Ö12) 

9 

Etkinlik planlama ve raporlama 

(Ö4,Ö5,Ö6,Ö7,Ö8,Ö9,Ö11,Ö12) 

8 

Öğretmen yükü arttırmadığı Sürecin yürütülmesi (Ö1,Ö2,Ö3,Ö10) 4 

 Toplam Görüş 21 

*Tabloda katılımcılar farklı kategorilere giren birden fazla görüş belirttiklerinden genel toplam 

katılımcı sayısından fazla görüş çıkmıştır. 

Tablo 7’de okul öncesi öğretmenlerinin “COVID-19 sürecinin  öğretmen yükünü arttırıp arttırmadığı 

hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna verdikleri cevap yer almaktadır. Görüşler, öğretmen yükünü 

arttırdığı kategorisinde çocukları gözlemleme(f=9), etkinlik planlama ve raporlama(f=8) olarak ifade 

etmişlerdir. öğretmen yükünü arttırmadığı kategorisine ilişkin sürecin yürütülmesi(f=4) görüşlerini 

belirtmişlerdir.  

Okul öncesi öğretmenlerinin “uzaktan eğitimin öğretmen yükünü arttırıp arttırmadığına” ilişkin farklı 

kategorilerde belirttikleri görüşler şu şekildedir: 

 …Okulda iken iş yükümüz vardı evet ama tamamen evden yürütmeye çalıştığımız için fazladan iş 

yükü oluşturduğunu düşünmüyorum (Ö1) 

… Öğretmen yükünü arttırdığını düşünmüyorum ancak çocuklarımızı gözlemleme ve etkinlikleri ne 

düzeyde gerçekleştirdiğini gözlemleme zor oldu (Ö2) 

…İş yüküm olmadı ancak vicdanı yükü arttı (Ö3) 

…uzaktan eğitim öğretmenlerin yükünü evet arttırdı çünkü ders atama, program yapma, idareye rapor 

verme, çocuklara her dersten önce haber verme gibi ekstra isler yapıldı (Ö4) 

…bu süreçte çocuklara etkinlik tasarlarken evdeki materyalleri de düşünerek ailelerin kolayca 

erişebileceği malzemeleri seçerek etkinlikleri tasarlamak ve seçmek biraz zorluk oluşturdu (Ö5) 

…İçerik üretmek ve her öğrenciyle ayrı ayrı bireysel ilgilenmemiz konusunda yükümüz arttı (Ö6) 

…çocukları aktif durumda tutmaya onların eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamaya çalışması 

konusunda öğretmen yükünü daha da artırdı ve uzaktan eğitim ile bizim karşılaştığımız problemler 

(internetin çekmemesi, EBA’ya aşırı yoğunluk vs.) gibi durumlardan dolayı sürecin daha da uzaması 

ve aynı şeyleri sürekli olarak tekrarlamamız iş yükünü arttırdı (Ö7) 

…Sürekli telefon ya da bilgisayar başında olmamız iş yükümüzü arttırdığını ve çocuklara ulaşma 

kaygısı, etkinlikleri ulaştırma kaygısının arttığını düşünüyorum (Ö11)… 

Tablo 8.  Okul Öncesi Öğretmenlerinin COVID-19 Sürecinde Ailelerle Kurmuş Oldukları 

İletişimin Okul Aile İş Birliğini Nasıl Etkilediğine İlişkin Görüşleri 

Kategori Kodlar f* 

Olumlu etkiledi Ö1,Ö2,Ö5,Ö6,Ö7,Ö10,Ö11 7 

Olumsuz etkiledi Ö3,Ö4,Ö5,Ö8,Ö11,Ö12 6 

 Toplam Görüş 13 

*Tabloda katılımcılar farklı kategorilere giren birden fazla görüş belirttiklerinden genel toplam 

katılımcı sayısından fazla görüş çıkmıştır. 
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Tablo 8’de okul öncesi öğretmenlerinin “COVID-19 sürecinde ailelerle kurmuş oldukları iletişimin 

okul aile birliğini nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?” sorusuna verdikleri cevap yer almaktadır. 

Görüşler, olumlu etkiledi(f=7), olumsuz etkiledi(f=6) iki farklı kategoride toplanmıştır.  

Okul öncesi öğretmenlerinin “COVID-19 sürecinde öğretmen aile iletişiminin okul aile iş birliğini 

nasıl etkilediğine”  ilişkin farklı kategorilerde belirttikleri görüşler şu şekildedir: 

…sürekli iletişim halinde olmak hem onların memnuniyetlerini arttırdı hem de bir şekilde okul 

ortamında olmasa bile ailelerle birlikte işler yürütüldü (Ö1) 

…Aileler okul öncesine bakış açısının değişti ve şu süreçte aileler daha da ilgi göstermeye başladı 

(Ö2) 

…Okul aile birliğinin birçok paydaşı vardı ancak bu süreçte sadece okul aile birliği öğretmen ve anne 

arasında gerçekleşen bir sürece dönüştü (Ö3) 

…Geri dönüş yapan veliler için sürece etkin şekilde katılmaları açısında olumlu olurken bazı 

velilerimize bazı sebeplerden dolayı erişemememizden dolayı okul aile birliği olumsuz etkilendi (Ö5) 

...sadece ilgili veliler okulla iletişim kurarken şu süreçte tüm veliler iletişim kurmaya başladık ve 

ailelerin okula biraz daha yakınlaştı (Ö6) 

…Ailelerle kurmuş olduğumuz online iletişim onları bu süreçte sürekli aktif olmalarını ve okulla 

sürekli iletişim halinde olmalarını sağladı (Ö7) 

...Pek değişen bir şey olduğunu düşünmüyorum, yine iletişim problemi olan velilerle süreç aynı işledi 

(Ö9) 

…sürekli bu şekilde iletişim halinde olmamızı arttırmıştır aynı zamanda ulaşamadığımız velilerimiz ve 

bu sürece ilgi göstermeyen velilerimizle de ister istemez iletişim eksikliğinin olması olumsuz etkiledi 

(Ö11)… 

Tablo 9. Okul Öncesi Öğretmenlerinin COVID-19 Sürecinde Öğretmen Çocuk İletişiminin Nasıl 

Etkilendiğine ilişkin Görüşleri 

Kategori Kodlar f 

Olumlu etkiledi   

Olumsuz etkiledi Ö1,Ö2,Ö3,Ö4,Ö5,Ö6,Ö7,Ö8,Ö9,Ö10,Ö11,Ö12 12 

 Toplam Görüş 12 

 

Tablo 9’da okul öncesi öğretmenlerinin “COVID-19 sürecinde öğretmen çocuk iletişimi nasıl 

etkilendi?” sorusuna verdikleri cevap yer almaktadır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin öğretmen çocuk 

iletişiminin olumsuz etkilendiğini(f=12) ifade etmişlerdir.  

Okul öncesi öğretmenlerinin “COVID-19 sürecinde öğretmen çocuk etkileşimin nasıl etkilendiğine” 

ilişkin farklı kategorilerde belirttikleri görüşler şu şekildedir:  

…Çocuklarla iletişimimiz az da olsa olumsuz etkilendi. Bunun içinde sürekli olarak onlarla 

görüşmeler ve ses kaydı göndermemizin etkili olduğunu düşünüyorum(Ö1) 

…daha önceden toplu iletişim şeklinde iken şimdi ise daha bireysel iletişim haline dönüştü(Ö2) 

…Telefonda konuşurken bile çekinerek konuşuyordu hatta bazıları hiç konuşmak istemedi (Ö3) 

…Okul öncesi yaş grubu daha yakın iletişime ihtiyaç duydukları için olumsuz etkilendi(Ö5) 

…çocuklarla olan iletişim süremiz kısaldı ve ister istemez çocuklarla aramıza mesafe girdi (Ö6) 

…çocuklar öğrenci rolleriyle yer aldıkları eğitim sisteminde belirli bir oryantasyon sürecine 

katılamadan uzaktan eğitim faaliyetlerinde yer almak ve bu sürece destekleri olmadan uyum sağlamak 

zorunda kalmışlardır. Bu durum öğretmen öğrenci iletişimini zorladı (Ö7) 
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…bazı çocuklar velilerinin ilgisizliğinden dolayı çocukla iletişimimiz olumsuz etkilendi (Ö8) 

…daha az iletişim kurduğumuzdan dolayı dezavantaj oldu (Ö9) 

…Her gün görüşmek varken şu süreçte çocuklarla olan iletişimde azalma olduğunu düşünüyorum 

(Ö11)… 

Tablo 10. Okul Öncesi Öğretmenlerinin COVID-19 Sonrasında da Uzaktan İletişim Teknikleri 

ile Ailelerle İletişim Kurmak ve Eğitim Amaçlı Uygulamalar Yapmaya İlişkin Görüşleri 

Kategori Kodlar f 

Devam etmek isterim Ö1,Ö2,Ö3,Ö5,Ö7,Ö8,Ö9,Ö10,Ö11,Ö12 10 

Devam etmek istemem Ö6 1 

Kararsızım Ö4 1 

 Toplam Görüş 12 

 

Tablo 10’da okul öncesi öğretmenlerinin “COVID-19 süreci sonrasında uzaktan iletişim kanalları ile 

ailelerle iletişim kurmak ve eğitim amaçlı uygulamalar yapmak ister misiniz?” sorusuna verdikleri 

cevap yer almaktadır. Görüşler, devam etmek isterim (f=10), devam etmek istemem(f=1), 

kararsızım(f=1) olarak ifade etmişlerdir.  

Okul öncesi öğretmenlerinin “COVID-19 sonrasında da uzaktan iletişim teknikleri ile ailelerle iletişim 

kurmak ve eğitim amaçlı uygulamalara devam etmek isteyip istemediklerine” ilişkin farklı 

kategorilerde belirttikleri görüşler şu şekildedir ; 

…EBA ‘yı daha etkili şekilde kullanarak ailelerle olan iletişimimizi arttırabileceğimizi düşünüyorum 

ve velilere EBA yı daha etkili bir şekilde tanıtarak faydalanmalarını sağlamayı düşünüyorum (Ö1) 

…Devam ettirmek isterim. Maalesef ki şu süreçte eğitimimiz bina bazlı ve okul bazlı olmadığını 

görmüş oldum. Ben bu teknoloji araçların kullanımına daha fazla önem vererek neler yapacaklarım 

konusunda daha fazla düşünmeye başladım. Aile eğitimlerini online taşımak daha da önemli hale geldi 

(Ö2) 

…Bu teknikleri kullanmaya mecburuz ve bu şekilde iletişim kanallarıyla devam etmek isterim (Ö3) 

…bilemiyorum kararsızım. İşe yarayacağından emin değilim (Ö4) 

…aynı şekilde ailelerle kuracağım iletişimlerde onlara çocuk gelişimi ve eğitimi konularında pdf ve 

videolar göndermek isterim (Ö5) 

…yüz yüze olan aile iletişimlerinin ve eğitimlerinin daha  etkili olacağını düşünüyorum (Ö6) 

…Tabi  ki bu süreç bittikten sonra uzaktan eğitim faaliyetlerine devam etmek online olarak ailelerle 

iletişim halinde olmak istiyorum (Ö7) 

… WhatsApp kanalıyla iletişim kurmayı sürdürmek isterim. Dil sorunundan dolayı bazı velilerle 

iletişim kurmakta zorlansam da bunu aşmaya çalışırım (Ö8) 

…Artık bu uzaktan iletişim sürecinin ve etkinliklerinin hayatımıza yerleştiğini düşünüyorum ve 

kullanmaya devam etmek isterim (Ö9) 

…Öncelikle EBA’nın kullanımına devam ederim ve oradan ailelerle iletişim kurmaya ve onlara bilgi 

vermek amacıyla kullanmak isterim (Ö11)… 
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Tablo 11. Okul Öncesi Öğretmenlerinin COVID-19 Sonrasında da Uzaktan İletişim Teknikleri 

ile Çocuklarla İletişim Kurmak ve Eğitim Amaçlı Uygulamalar Yapmaya İlişkin Görüşleri 

Kategori Kodlar f 

Devam etmek isterim Ö1,Ö2,Ö3,Ö5,Ö6,Ö7,Ö8,Ö10,Ö11,Ö12 10 

Devam etmek istemem Ö4,Ö9 2 

 Toplam Görüş 12 

 

Tablo 11’de okul öncesi öğretmenlerinin “COVID-19 süreci sonrasında uzaktan iletişim kanalları ile 

çocuklarla iletişim kurmak ve eğitim amaçlı uygulamalar yapmak ister misiniz?” sorusuna verdikleri 

cevap yer almaktadır. Görüşler, devam etmek isterim (f=10), devam etmek istemem(f=2) olarak ifade 

etmişlerdir.  

Okul öncesi öğretmenlerinin “COVID-19 sonrasında da uzaktan iletişim teknikleri ile çocuklarla 

iletişim kurmak ve eğitim amaçlı uygulamalar yapmaya devam etmek isteyip istemediklerine” ilişkin 

farklı kategorilerde belirttikleri görüşler şu şekildedir; 

… çocukların EBA’yı aktif şekilde kullanabilmesini sağlayacak planlamalar ve gösterimler yapmayı 

düşünüyorum (Ö1) 

…Pandemi sürecinden sonra ilerleyen süreçte canlı bağlantılar kurarak sınıf ortamını oluşturmaya 

çalışırım (Ö3) 

…düşünmüyorum. salgın bittiğinde yapacağım bütün etkinlikleri yüz yüze yapma düşüncem var (Ö4) 

…Belli aralıklarla sınıf içinde yaptığımız etkinlikleri pekiştirecek şekilde iletişim kurmak isterim (Ö5) 

…Evet Eba üzerinden ya da herhangi uzaktan eğitim kanalından çocuklarla iletişim kurmak ve onlara 

bu platformda destek olmak istiyorum. Böylece eğitim sadece yüz yüze değil okul dışında her yerde 

gerçekleşmiş olacak ve verimlilik artacaktır (Ö7) 

…İmkanı kısıtlı olan öğrencilere ulaşmak zor olduğu için daha çok yüz yüze eğitimi tercih etmeyi 

düşünüyorum (Ö9) 

…Okulda öğrettiğim yeni kavramları ve bilgileri de WhatsApp yoluyla göndereceğim etkinliklerle de 

zenginleştirmek ve pekiştirmek isterim (Ö10) 

…Daha önceden eğitimini almış olduğum oyun temelli kodlama uygulamaları kullanmak isterim. 

Teknoloji kullanımına teşvik etmek isterim ve buna yönelik olarak geliştirilen uygulamaları da 

kullanmalarını isterim (Ö11)… 

4. Sonuç ve Tartışma 

Araştırma sonucuna göre okul öncesi öğretmenlerinin COVID-19 süreci öncesinde ailelerle iletişimde  

daha çok yüz yüze iletişimi tercih ettiği bunun yanında  telefon görüşmeleri-kısa iletiler, internet 

temelli uygulamaları  (WhatsApp), ev ziyareti, veli toplantıları gibi iletişim kanallarını  tercih ettikleri 

belirlenmiştir. Yapılan bazı çalışmalarda da öğretmenlerin ailelerle olan iletişimlerde  yüz yüze 

görüşme, telefon görüşmesi, WhatsApp, yazılı not, toplantı, sms, aileyi okula davet etme, ev ziyareti 

gibi iletişim yollarının kullanıldığı görülmüştür (Dönmez & Yıldırım 2008; Şeker, 2009; Binicioğlu, 

2010;   Balcı & Tezel Şahin 2018). Yapılan bu çalışmada öğretmenlerin COVID-19 süreci öncesinde 

ailelerle iletişimde kullandıkları yöntemlerin diğer çalışma sonuçlarıyla benzerlik gösterdiği 

görülmektedir.  

Çocuğun okul ortamıyla tanıştığı ilk yer olan okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların eğitimi 

konusunda ailelere de büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu noktada çocuğun eğitimine gerekli 

desteğin sağlanması açısından ve sorumlulukların paylaşılması açısından ailelerin okul öncesi eğitime 

katılımlarının sağlanması büyük önem arz etmektedir. Aile katılım çalışmalarıyla çocuğun gelişimine 

çok yönlü destek sağlandığı bilinmektedir (Kaya& Gültekin, 2003; Ömeroğlu & Yaşar, 2005; Ünüvar, 
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2010 ). Yapılan araştırmalarda okul öncesi öğretmenlerinin çoğunlukla ebeveynlerin sınıf içinde 

etkinlik uygulaması şeklinde aile katılımı çalışmaları yaptıkları ifade edilmiştir (Akkaya, 2007). Bu 

çalışma sonucunda da benzer şekilde okul öncesi öğretmenlerinin COVID-19 süreci öncesinde aile 

katılım çalışmaları olarak genellikle sınıf içi etkinlikleri tercih ettikleri ve ailelerin sınıf ortamında 

gerçekleştirilen mutfak etkinlikleri ve deney etkinliklerine katıldıkları saptanmıştır. Sınıf dışında 

gerçekleştiren aile katılım çalışmalarında ise ailelerin genellikle gezi etkinliklerine katıldıkları 

belirlenmiştir.  

Teknolojik gelişmelerle aile iletişim ve aile katılım çalışmalarının sadece okul ortamında değil evde 

ortamında da devam edeceği belirtilmiştir (Hornby, 2011). Aktaş ve Arnas (2011) öğretmenler 

teknolojik araçlar yardımıyla okula gelme fırsatı bulamayan ailelere, çocuklarla ilgi bilgiler ve evde 

yapılacak etkinliklerle ilgili bilgiler verilmektedir.  WhatsApp uygulamasının günlük iletişim ihtiyacı 

dışında öğrenme ortamlarına dâhil edilerek sürecin güçlendirildiği ve zenginleştirildiği ifade 

edilmektedir. Balcı ve Tezel Şahin (2018) yaptıkları çalışmada öğretmenlerin ailelerle iletişimde 

aileleri topluca bilgilendirmek, fotoğraf-video paylaşabilmek, okulda yapılan etkinliklerden haberdar 

etmek gibi nedenlerden dolayı WhatsApp uygulamasını tercih etmişlerdir.  Yapılan bu çalışmada da 

okul öncesi öğretmenlerin COVID-19 sürecinde ailelerle olan iletişimde telefon görüşmeleri-kısa 

iletiler ve WhatsApp uygulamasını tercih ettikleri saptanmıştır. Ailelerle bilgi alışverişinde genellikle 

WhatsApp uygulamasından video ve resim gönderilerek iletişim kurmaya çalışıldığı belirlenmiştir. 

Bazı okul öncesi öğretmeleri ailelerle olan iletişimlerinde EBA ve diğer uygulamalar aracılığıyla da 

iletişim kurulmaya çalıştıkları belirlenmiştir. 

Aile ve öğretmenlerin farklı kültürel çevreler içerisinde yer alması kişiler arası ilişkileri zor bir hala 

getirebilmektedir. Kültür; inançlar, değerler ve aileden öğrenilen diğer deneyimler olarak 

tanımlanabilir ve insanlarla nasıl iletişim kurulacağını etkilemektedir. Aile ve öğretmen arasındaki dil 

problemleri iletişimle ilgili zorluklara ve sorunlara neden olabilir (Tezel Şahin & Özyürek, 2016). Sarı 

ve Nayır (2020)  yaptıkları çalışmada OECD raporuna göre paydaşlardan kaynaklanan sorunlardan 

dolayı ailelerle iletişim kurulamadığını belirtmişlerdir. Yapılan bu çalışma sonucunda da benzer 

şekilde okul öncesi öğretmenlerinin ailelerle iletişimde bazı sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir.  

Özellikle köy vb. bölgelerde görev yapan bazı okul öncesi öğretmenlerinin ailelerin sahip olduğu ana 

dilden dolayı onlarla iletişim kurmada zorluklar yaşadığı belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin ailelerin 

akıllı telefon sahip olmamaları, internet erişimlerinin olmaması gibi nedenlerden dolayı ailelerle 

iletişimde sorunlar yaşandığı belirlenmiştir. Sarı ve Nayır (2020) yaptıkları çalışmada OECD 

raporlarına göre teknolojiye ulaşamama ve teknolojik yetersizliklerden dolayı eğitim ve iletişim 

sürecinde sorunlar yaşandığını belirtmişlerdir. Ramirez (2001) bazı ailelerin internet erişimlerinin 

olmamasından dolayı ailelerle iletişimde sorunlar yaşanabileceğini belirterek öğretmenlerin iletişim 

yöntemlerini tercih etmelerinde eski yöntemlere de yer vermeleri gerektiğini belirtmiştir. Yapılan bu 

çalışmada da ailelerin akıllı telefon sahip olmamaları, internet erişimlerinin olmaması gibi nedenlerden 

dolayı ailelerle iletişimde sorunlar yaşandığı belirlenmiştir.  

Sarı ve Nayır (2020)  UNESCO, Dünya Bankası ve OECD raporlarını inceledikleri çalışmada  

öğretmenlerin  uzaktan öğrenmeyi oluşturma, sürdürme ve geliştirmede, öğrenmeyi ölçme ve 

gözlemlemede zorluklarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Yapılan bu çalışmada da benzer şekilde 

COVID-19 sürecinde gerçekleştirilen uzaktan eğitim uygulamalarının çocukları gözlemleme, yapılan 

etkinlikleri planlama ve raporlama noktasında öğretmen yükünü arttırdığı belirlenmiştir. Çalışmayan 

katılan okul öncesi öğretmenlerinin daha önceden uzaktan eğitim süreciyle ilgili yeterli bilgiye ve 

deneyime sahip olmamaları ve bu süreci nasıl etkili şekilde yürüteceklerine dair kaygılarından dolayı 

iş yüklerinin artmasına neden olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin COVID-19 süreci öncesinde sınıf 

ortamında çocukların gelişimlerini çok boyutlu gözlemleme fırsatları varken bu süreçte sınırlı 

olanaklardan dolayı çocukların gelişimlerini gözleme noktasında daha az bilgiye sahip oldukları ve 

bundan dolayı çocukların gelişimlerini gözlemleyebilmek için farklı yöntem ve etkinlikler geliştirmek 

durumunda kaldıkları görülmektedir. Bu durum da öğretmenlerin iş yüklerini artırmaya neden 

olabilmektedir. 

Çocuğun eğitiminde devamlılığının sağlanması ve başarıya ulaşmada okul ve ev arasında kurulan bağ 

kilit rol oynamaktadır.  Etkili aile öğretmen iletişimi de çocukların öğrenmelerini desteklemeye ve çok 

önemli olan okul aile işbirliğinin büyüyerek gelişmesine yardım etmektedir. Etkili bir okul-aile 
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işbirliğinde taraflar üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekmektedir. Okul aile işbirliği ile 

programın uygulanması,  aile ile çocuğun eğitim sürecindeki sorumluluklarının paylaşılması ve 

hedefler daha etkili şekilde ulaşılması sağlanacaktır (Cömert & Güleç,  2004; Çağdaş & Seçer, 2011; 

Atabey & Tezel-Şahin, 2011). Toplumsal süreçte iletişimsizliğin bir çok soruna yol açtığı bilinmekte 

ve bu iletişimsizliğin okul-aile iş birliğini de etkilediği bilinmektedir. Yapılan araştırmalarda 

öğretmenlerin velilere yeterli zaman ayıramaması veya veliye karşı duyarsız davranılmasından 

kaynaklı okul aile işbirliğinin olumsuz etkilendiği ifade edilmektedir  (Aslanargun, 2007). Binicioğlu 

(2010) ise yaptığı çalışmada ailelerin ilgisiz ve duyarsız olmalarından dolayı okul aile iletişimini 

olumsuz etkilediğini ve okul aile işbirliğine olumsuz şekilde yansıdığını ifade etmiştir.   Yapılan bu 

çalışmada da öğretmenlerin ailelerle kurmuş oldukları iletişimler bu süreçte okul aile iş birliğini 

olumlu yönde etkilerken, bazı ailelerin bu süreçte ilgisiz davranması ve ailelerle olan iletişimde 

kopukluk yaşanmasından dolayı olumsuz yönde de etkilendiği belirlenmiştir. Sarı ve Nayır (2020)  

inceledikleri UNESCO raporuna göre bu süreçte okul aile bağının güçlendiği ifade edilmiştir. 

Öğretmenler eğitim sürecinde çocuklarla çeşitli etkileşimlerde bulanarak çocuğun yıllar boyu sürecek 

olan gelişim sürecine etki etmektedir. Bu süreçte öğretmenler etkili iletişim becerilerini kullanarak 

çocukların öğrenme sürecinde etkili bir izlenim oluşturarak çocuklarla olumlu ilişkiler kurarlar (Şahin 

& Anlıak, 2008; Tezel Şahin, Kandır, Can Yaşar & Yazıcı, 2012). Çocuklarla olan iletişim sırasında 

kullanılan sözler, söyleme biçimleri, konuşma hızı, ses tonu gibi bileşenlerin çocuklara uygun şekilde 

kullanılması çocuklarla olan iletişimi olumlu yönde etkilemektedir (Durmuşoğlu Saltalı & Erbay, 

2013). Yapılan bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin çocuklarla iletişimde aynı ortamda 

bulamamasından, iletişim süresinin azalmasından ve bazı ailelerin ilgisizliğinden dolayı bu süreçte 

öğretmen çocuk iletişiminin olumsuz yönden etkilendiği saptanmıştır.  

Uzaktan iletişim kanallarıyla ailelere sağlanan birçok eğitim uygulamasının ailelere olumlu yönde katı 

sağladığı bilinmektedir. Blog tabanlı uygulanan aile katılım programları hem çocuklar hem de aileler 

için birçok fayda sağlamakta, okul aile işbirliğini geliştirmekte ve ailelerin eğitime katılım düzeylerini 

arttırmada önemli rol oynamaktadır (Özcinar & Ekizoğlu, 2013).  Chang ve Satako (2020) birçok 

ülkede yapılan çevrimiçi kurslarla öğretmen, öğrenci ve aile iletişimlerinin desteklendiğini ifade 

etmişlerdir.  Bu çalışmada da okul öncesi öğretmenlerinin COVID-19 süreci sonrasında uzaktan 

iletişim kanallarını kullanarak ailelerle hem iletişim kurmaya hem de eğitim amaçlı uygulamalar 

yapmaya devam etmek istediklerini belirtmişlerdir. 

Coronavirüs (Covid-19)  sürecinde,  ülkelerin genellikle farklı teknolojik alt yapılarla desteklenen 

mevcut uzaktan eğitim olanaklarını da kullanarak çocuklarla iletişim kurmaya ve eğitim sürecini 

sürdürmeye çalışmaktadır (Can, 2020). Bu çalışmada da okul öncesi öğretmenleri COVID-19 süreci 

sonrasında uzaktan iletişim kanallarını kullanarak çocuklarla hem iletişim kurmaya hem de eğitim 

amaçlı uygulamalar yapmaya devam istedikleri saptanmıştır. 

Araştırma sonucunda aşağıdaki öneriler verilebilir; 

 Okul öncesi öğretmenlere online eğitim sürecinin nasıl planlanacağı ve yürütüleceği ile ilgili; 

online eğitim sürecinde çocuklarla ve ailelerle iletişimde dikkat edilmesi gereken noktalar 

hakkında hizmet içi eğitimler verilebilir.  

 Okul öncesi öğretmeleri ailelerle iletişim kurmada kullanabilecek çeşitli yöntemler hakkında 

bilgi sahibi olmalı ve aileye en uygun olan iletişim kanalını tercih etmelidir.  

 Ailelere uzaktan eğitim ve bilişim teknoloji konularında bilgilendirme çalışmaları yapılarak 

sürecin daha verimli şekilde yürütülmesi sağlanabilir.   

 Ailelerle çeşitli platformlar aracılığıyla iletişim kurularak bu uzaktan eğitim sürecinin nasıl 

yürütülmesi gerektiği, ailelerden beklentiler ve ailelerin bu süreçteki rolü  hakkında bilgi 

verilebilir. 

 Canlı sınıf uygulamaları ve EBA’nın etkin kullanımı geliştirilerek öğretmen öğrenci iletişimi 

ve etkileşimine gereken önem verilmelidir. 

 Uzaktan eğitim sürecinde eğitim etkinlikleri planlarken çocuğun daha aktif olduğu ve çocuğun 

ev ortamına uygulamasına daha elverişli olan etkinlikler planlanabilir. 

 Öğretmenlerin süreç içerisinde aile ve çocukla düzenli ve planlı bir biçimde iletişim kurması 

sağlanarak aile ve çocuğun eğitim sürecine sürekli ilgi göstermesi sağlanmalıdır. 
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ABSTRACT 

The 2019-20 corona virus pandemic is an ongoing pandemic of coronavirus disease  2019( COVID-

19)  caused by severe acute respiratory syndrome.  The main objective of this research study to 

investigates the Impact of COVID-19 on Consumer Price Index (CPI) in Pakistan by using CGE-

Analysis.  Data were collected from primary as well as secondary sources.  A consumer survey was 

conducted from various districts i.e. Sukkur, Shikarpur, Khairpur Mirs, Larkana, Jacobabad and 

Ghotki.  Data were analyzed by using computable General equilibrium model and GEMS-7 version is 

used for analysis the Data.  According to results shows that Coronavirus has impacted on CPI from 

March to November-2020 the proices of food and vegetables increased by 70 percent  because of 

imports has closed no one can in and out. Due to lockdown situation the  demand of vegetables is 

increasing it is also directly proportional to seller cost.. In Ramzan every fruits runs and mostly fruits 

comes from outside some are comes from abroad and mostly come from out of province in Larkana 

so that why supply of these things may decrease it will effect on prizes and availability of these fruits 

we can take this situation as a positive that some fruits such as mangoes are mostly export and March 

to October-2020  is the season of its. these will not be exported so may be supply of these increase 

and prizes decrease.   

 

INTRODUCTION 

The 2019-20 corona virus pandemic is an ongoing pandemic of coronavirus disease  2019( COVID-

19)  caused by severe acute respiratory syndrome . the outbreak was identify  Wuhan, china, in 

December 2019. The world health organization declared the outbreak to a public health emergency of 

international on 30 January 2020. As of 19 April 2020 more than 2.32 million cases of COVID-19 

have been reported in 185 countries and more than 160000 deaths  more than 595000 people 

recovered. In Sindh first case enter 26feb 2020. 
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18 February 2020 fruits, vegetables exports hit by coronavirus fruits and vegetables exports are facing 

problems due to shortage of reefer containers following reduction in the volume of imports china. All 

Pakistan fruits and vegetables exporters, Importers and merchants association patron-in-chief Waheed 

Ahmed said it peak export season for kinnow , potato and onion . 100 reefer containers pe day 

consisting kinnow , potato and onion are being export from Pakistan. Retailers have pushed up prizes 

of specific food items include sugar and vegetables prices because of mini budget . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous prices  Now prices 

onion Rs.25 per  kg 

potato Rs.20 per kg 

tomato Rs. 20-25 per kg 

ladyfinger Rs. 80perkg 

cauliflower Rs 50-60perkg 

peas Rs 40-50 per kg 

onion Rs. 30 per kg 

potato Rs.30 per kg 

tomato Rs.20-30perkg 

ladyfinger Rs.120perkg 

cauliflower Rs 60-80perkg  

peas Rs.70-80 
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Literatures reviews 

 

 

 

 

 

 PAKISTAN . The data released shows that higher food prices, particularly of wheat and flour, 

pulses, sugar, and edible oil, have been the largest driver of overall inflation in January.  

Pakistan Bureau of Statistics (PBS) reported on 1feb 2020  
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 The UN’ Food and Agriculture Organization has warned that protectionist measures by 

national governments during the coronavirus crisis could provoke food shortages around the 

world. A shortage of field workers brought on by the virus crisis and a move towards 

protectionism – tariffs and export bans – mean problems could quickly appear in the coming 

weeks, the UN’s food body explained. Earlier, global agencies have also warned that if 

authorities fail to manage the continuing coronavirus outbreak properly, world could risk 

facing a food shortage. 

 As per National Food Security & Research Pakistan, there is sufficient stock of wheat/flour in 

the country and government is going to procure heavily in this season. Whereas the national 

nutrition survey 2018 showed that 36.9 percent of the population faces food insecurity and 

food insecurity, definitely leads to an adverse impact on health and nutrition in various ways. . 

 Coronavirus  will affect agriculture production march 22 2020 new the recent years, global 

epidemics like  SARS, MERS created a negative impact on food security specially for the 

vulnerable communities. Now that the world population – from developing-to-developed 

nations – is facing the deadly pandemic called COVID 19. 

 A pandemic crisis could quickly put a strain on the food supply chains a complex web to 

interaction farmers agriculture inputs processing plants retailer’s and more . Mexico Cullen 

the chief economists foe the united nations food agriculture organization. 

 Research questions: 

         Q1.Do you think prices for vegetables have increased or decrease du to pandemic? 

         Q2. Do you think banning the goods transportation has can increase prizes? 

         Q3. Do you think that demand for  vegetables have increased due to lockdown? 

         Q4 . If imports are banned so will it affect the vegetables or fruits prizes  which is consumed          

during Ramzan  .  

                                       

R 

Research analysis  

                               Descriptive statistics  

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Sno 24 23 1 24 12.50 1.443 7.071 

gender 24 1 1 2 1.29 .095 .464 

q1 24 2 1 3 1.46 .159 .779 

q2 24 1 1 2 1.33 .098 .482 

q3 24 2 1 3 1.25 .124 .608 
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q4 24 0 1 1 1.00 .000 .000 

Valid N (listwise) 24       

                                                     

  Statistics   

 sno gender q1 q2 q3 q4 

N 
Valid 24 24 24 24 24 24 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 12.50 1.29 1.46 1.33 1.25 1.00 

Median 12.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Std. Deviation 7.071 .464 .779 .482 .608 .000 

Variance 50.000 .216 .607 .232 .370 .000 

Minimum 1 1 1 1 1 1 

Maximum 24 2 3 2 3 1 

 

Conclusion  

Results shows that Coronavirus has impacted on vegetables or food  prizes because of imports has 

closed no one can in and out. Due to lockdown situation the  demand of vegetables is increasing it is 

also directly proportional to seller cost.. In Ramzan every fruits runs and mostly fruits comes from 

outside some are comes from abroad and mostly come from out of province in Larkana so that why 

supply of these things may decrease it will effect on prizes and availability of these fruits we can take 

this situation as a positive that some fruits such as mangoes are mostly export and May-June  is the 

season of its. these will not be exported so may be supply of these increase and prizes decrease.   
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ABSTRACT 

As the worldwide economy keeps on reeling from the stun and the enduring effect of the novel corona 

infection (COVID-19) episode, "telecommute" and "social distancing" have become the trendy 

expressions in the present business scene, with the telecom area being the undetectable hand driving 

this move. Distant working, video conferencing, and telecommunications innovation have 

immediately developed as key empowering influences for business activities during this lockdown, 

and web-based features, for example, Netflix have become the go to hotspot for amusement, placing 

the telecom segment at the center of attention today. 

As indicated by our India Telecoms Report, the distributer conjectures that versatile memberships and 

fixed broadband endorsers will keep on filling the telecoms segment development in the 2019-25 time 

frame. More than 600m individuals became Internet clients throughout the toward the end in six years 

and another 600m more Internet clients are relied upon to come online over the course of the 

following six years by 2025. 

The objective of the present research paper is to find out the major impact both positive and negative 

impact of COVID-19 on Indian telecommunication sector. The present research paper is based on 

secondary data as well as it also explores the effect of telecommunication sector on the Indian 

customers. 

Keywords: COVID-19, Corona Virus, Telecommunication Sector, Customers, Business 

 

Introduction 

The current pandemic has painted a whole new picture of development for specific areas, particularly 

media transmission area, which has assumed a job of lifeline for the organizations and people during 

isolate and lockdown. The lockdown and social removing measures have prompted higher reliance on 

advanced instruments, which thus has expanded the interest for telecom administrations. For the 

progression of the business during current pandemic, organizations are exclusively depending on 

video conferencing and online courses which has set off the interest of innovation and media 

transmission area. 

The COVID-19 pandemic has made an exceptional situation where individuals are adjusting to fresher 

types of working and social practices.  

The sharp ascent in the utilization of advanced devices, including video-conferencing, distributed 

computing, and electronic installments places the media communications area at the center of 

attention in encouraging this new 'ordinary'.  

As COVID-19 keeps on disturbing imperative parts of the Indian economy, it is no strange to the 

media transmission area. India is as of now the world's second-biggest media communications market 

with a supporter base of 1,189.28 million (with 1,168.32 million cell phone associations and 20.96 

million landline phone associations).  

As COVID-19 proceeds with its frenzy, to contain the flare-up, the Ministry of Home Affairs, 

Government of India, on 24 March 2020, gave a bunch of rules for the lockdown which unequivocally 

excluded media communications, internet providers, broadcasting, and link benefits, these being basic 

administrations.  
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The public authority forced lockdown will bring about a lofty ascent in information traffic on 

organizations. To facilitate the organization clog, the COAI has asked over-the-top web-based 

features stages like YouTube, Netflix, Facebook, and Amazon Prime Video, and so on to diminish bit 

rates for recordings on their foundation in India.  

In spite of measures taken by different services for the smooth working of fundamental 

administrations, the ground the truth is profoundly concerning.  

Despite the public authority orders determining media transmission as a fundamental assistance, holes 

in data stream and execution stay a genuine test.  

Thus, the laborers of telecom organizations are confronting travel preventions from police faculty 

influencing the opportune accessibility of diesel for DG sets for use as reinforcement power sources if 

there should be an occurrence of non-accessibility of power.  

The DoT has conceded 24X7 authorization to assemble the field staff to have the option to reach and 

access telecom towers locales and work. Nonetheless, the DoT has communicated worries that 

fundamental directions/data have not been given to important police faculty working at blockades on 

the way.  

The DoT has likewise horrendously featured that there have been a few occasions of abusing of 

telecom faculty by police, which present dangers to pertinent staff as well as upkeep and honesty of 

broadcast communications foundation. 

Universally, the telecommunications part is ending up being a center and basic framework 

administration to public economies, with information foundation getting basic in an associated world 

and will probably progressively draw in another class of financial specialists, for example, enormous 

framework reserves. The distributer anticipates that the Indian telecommunications industry should 

stay consistent gratitude to the preventiveness idea of the industry, in the midst of the political 

vulnerabilities and an unsure financial standpoint because of the COVID-19 pandemic.  

Report of Indian Telecom Sector at a Glance 

Worldwide, the broadcast communications area is ending up being a center and basic foundation 

administration to public economies, with information framework getting basic in an associated world 

and will probably progressively draw in another class of financial specialists, for example, huge 

foundation reserves. The distributer anticipates that the Indian media communications industry should 

stay consistent gratitude to the preventiveness idea of the business, in the midst of the political 

vulnerabilities and a dubious monetary viewpoint because of the COVID-19 pandemic.  

Developing cell phone infiltration and arising repaired broadband take among family units will fuel 

future development throughout the following five years.  

As indicated by our India Telecoms Report, the distributer gauges that portable memberships and 

fixed broadband supporters will keep on powering the telecoms area development in the 2019-25 

period. More than 600m individuals became Internet clients in the course of the rearward in six years 

and another 600m more Internet clients are required to come online throughout the following six years 

by 2025.  

Following the market development in the course of the most recent 5 years, the distributer gauges 

supported income development to 2025, regardless of the Covid-19 pandemic and the lessening effect 

of declining inheritance voice and SMS income.  

Versatile memberships are becoming quicker than portable assistance income prompting ARPU 

decrease following 3 years of extreme rivalry with the market progressing to 4G. With a market 

passage in late 2016, Jio shocked the portable market from a standing beginning to turning into the 

biggest versatile administrator by the supporter and third-biggest by income in only three years.  

Dependence Jio dispatch system was to offer three months of free information and free voice, and 

once that was up, kept the free voice offering perpetual while charging just a low cost for portable 

information (INR50 for 1GB). This system is suggestive to the exemplary Silicon Valley wager: go 

through cash forthright to secure clients, at that point make it up on volume in view of a prevalent cost 
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structure empowered by its 4G just organization and the almost zero-negligible cost nature of 

innovation. Jio's dispatch timing was ideal exactly when contenders had faltering 4G organizations, it 

offered free Internet to a country and socioeconomics that couldn't bear the cost of it and expanded its 

addressable market while its rivals were all the while depending on inheritance voice and SMS 

income. Versatile organization contenders immediately attempted to contend and a monstrous influx 

of combination resulted.  

The distributer expects the general telecoms market to become again through to 2025 after a checked 

decrease from 2017 and 2018 because of a versatile war. 

Behavior of Customers 

A significant move in shopper conduct is in progress in the wake of the COVID-19 and lockdown 

gauges that are pointed toward controlling the spread of COVID-19 pandemic. Higher reliance by the 

organizations and people on advanced instruments, for example, videoconferencing, online courses, 

telephone calls, and so on, are in this way driving up interest for telecom administrations, which itself 

is a break of day of a totally new period. The interest for instant messages may show an enormous 

decrease considering video calls and voice calls. The schools and instructive foundations all around 

the world may interest for the alternate courses of action that empower distance learning.  

Telcos are starting assortment of measures to improve the client encounters by offering them savvy 

instruments to draw in the clients who are telecommuting. A few IT organizations in India are 

foreseeing to have the work from home arrangement for their representatives even post lockdown, 

which will change the whole viewpoint of organizations and their inclinations from telecom area. 

Impact of COVID 19 on 5G 

The emergency brought about by the COVID-19 pandemic has postponed the 5G rollout plan in India. 

The 5G range sell off, which was planned for June 2020, has been deferred. Besides, 3GPP has 

additionally postponed the arrival of 5G guidelines. This, thusly, has driven layers to slow down the 

creation of framework gear and gadgets.  

Because of the deferral in 5G range closeout, organizations like Samsung and Oppo have dispatched 

their new items without 5G help in India, while similar gadgets have 5G help highlights in other 

nation markets. In spite of the fact that the dispatch has been postponed, the market saw a sharp ascent 

in the interest for rapid information in the midst of the pandemic. An outstanding ascent in 

information traffic, the necessity of consistent organization association for far off working and 

infiltration of IoT gadgets are extended to check a positive effect of the 5G market in the midst of the 

pandemic. 

Conclusion  

The current pandemic circumstance may result into key upheaval in the telecom area. As COVID-19 

proceeds with its frenzy, certain relaxations and alleviation measures may unquestionably go about as 

a guide to telecom area.  

Rules issues by Reserve Bank of India (RBI) has given relaxations on reimbursement of credits by 

permitting banks to give the ban of 3 months on installment of all portions in regard of term advances 

which will help the telecom organizations which as per the sources ordinarily owes the obligation of 

1.5 to 2 lakhs to Indian Banks.  

Expanding time of lockdown will look for an adaptable and tough media transmission offices to fulfill 

the expanding needs of organizations and individual because of work from home approach. According 

to an information and examination of telecom organizations, it is likewise expected that COVID-19 

will help improvements in cutting edge computerized framework frameworks, and may result into the 

interest of 5G innovation.  

For arrangements appropriate solely to merchants of clinical gadgets 
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ABSTRACT 

Impact of COVID-19 Pandemic on Heath Care professional in Second Wave: A case Study of 

PakistanData were collected from Primary as well as secondary sources.  Data were analyzed by using 

SPSS-26 software.  The first ever case of Coronavirus case was tested positive on 26
th
 February 2020 

with travel history of the student of Karachi from Iran with symptoms of Coronavirus. Till 18 March 

2020 the cases of Coronavirus were reported all across provinces of Pakistan including autonomous 

territories and the federal territory of Pakistan. By 17 June 2020 each District of Pakistan has reported 

at least single confirmed case of COVID-19 positive.  It was revealed that As spread of COVID-19, 

the main challenge for government of Pakistan became balancing the basic needs of public health 

related to the COVID-19 ongoing stress and places became susceptible across country. The Pakistan 

responded the coronavirus disease in late January 2020 when government of China evacuated 500 

Pakistan resident students from China, Wuhan was officially declared the epicentre of COVID-19 

pandemic, agreeing the spread related to lack of public-health system which was not up-to the mark to 

deal with a deadly infectious disease.In mid of February 2020, the situation turned around when 

south-western neighbourhood country Iran revealed a massive COVID-19 outbreak. The Global 

health emergency took place hugely and the transmission of COVID-19 further spread via the 

thousands of Pakistan residents visit Holy places of Iran every month either for the sake of religious 

tourism or for the business purpose. Tehran was struggling hard to overcome the situation to prevent 

the spread of COVID-19. 
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ABSTRACT 

As with all sectors in the industry, COVID-19 has had major impacts on the steel industry. It is 

thought that similar outbreaks will continue to occur in the future, such as the COVID-19 epidemic that 

occurred in the past and we are in. Although we cannot prevent these viruses, we must work to reduce 

their side effects on society. Serious economic and social consequences have been incurred due to the 

worldwide epidemic, and no countries remain unaffected worldwide. Consumer behavior varied 

considerably. The aim of this study is to analyze the volume in the global steel industry and change 

caused by the COVID-19 effect on the world. The steel industry is integrated with many sectors, 

especially construction, automotive and white goods. Therefore, the supply and demand changes in 

the steel industry affect other sectors to a large extent. With the effects of the global slowdown that 

started in 2019 just before COVID 19, sector has lost its dynamism in beginning of 2020.The pause in 

construction activities caused by the pandemic and the delays in investments reduced the demand for 

all steel products. There has been a contraction in supply and demand all over the world except China. 

As in most industries, the changes occurring in China are causing a great change in the global steel 

industry. With the size of China, its crowded population and the infrastructure investments made with 

the decisions of the government in 2020, it is expected to close the year 2020 with an unexpected steel 

production volume. China, which has become an exporter due to the high rate of domestic use, causes 

the prices to rise globally due to the volume of raw materials it purchases, which causes strong prices 

for production after long stops in other regions except China. Fear of the second wave may limit the 

increase in the market for both long and flat products. There are still many uncertainties due to the 

pandemic that could affect steel business in the near future. For further studies it’s recommended that 

predictions must be performed by constructing mathematical models. 

Keywords: COVID-19, Steel Industry, International Trade 

Introduction 

The COVID-19 thought that similar outbreaks will continue to occur in the future, such as the COVID-

19 epidemic that occurred in the past and we are in. Although we cannot prevent these viruses, we must 

work to reduce their side effects on society. Serious economic and social consequences have been 

incurred due to the worldwide epidemic, and no countries remain unaffected worldwide. Consumer 

behavior varied considerably. (Donthu & Anders, 2020) 

With the Covid-19 outbreak, consumer behavior and shopping patterns have changed considerably, and 

many flows have occurred in the supply chain with production cuts. While some sectors almost came to 

the point of closing, some sectors started to experience serious density after a short recession. Although 

the epidemic has begun to reduce its impact, many differences will come with it in the new world 

order. 

Tourism, hotel management, restaurant and entertainment sectors are among the sectors most affected 

by the epidemic. Many companies have started to implement programs such as recruitment, freezing 

and / or part-time work, working from home in their human resources processes. Along with it, online 

communication, online entertainment and online shopping are growing at an unprecedented rate. 

Covid-19 also had significant impacts on the manufacturing industry. At the beginning of these, one of 

the most important production processes that create inputs for many sectors is the steel and metal 

production process. 

Steel is the world's most important engineering and building material that can be recycled and does not 

lose its properties in terms of content while recycling. With this feature, it also forms the basis of a  
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successful circular economy. It has been used for many years in applications such as housing, 

infrastructure, energy, transportation, transportation systems, etc. 

How Steel makes the future possible? 

The higher the amount of steel consumed per capita in the countries, the greater the development of the 

country. Steel is the backbone of society's evolution and progress. It will make the world a better place 

to live. Smart cities of the future are built on steel. Steel, a recyclable and reusable asset, is used forever 

to help reduce the burden of the world. (Basson, 2020) 

How Covid-19 will affect steel manufacturing on globally? 

It will not be very easy to make some estimation of long terms effects of Covid-19 since we are in the 

middle of a pandemic outbreak. 

As in many industries, there have been cuts and pauses in steel production due to the COVID-19 

outbreak. It is known that due to the regional protectionism activities experienced in the sector in 2019, 

the tariffs were struggled and the early signs of the demand slowdown began to be observed. The 

industry is now in a mode to monitor and forecast daily demand for products from end users, including 

the automotive industry, oil and gas industries, and others such as white goods (major appliances) 

manufacturers. 

 

STEEL IN EVERYWHERE 

The product range of the steel industry is very wide. There are more than 3500 steel grades with 

different chemical compositions. 

Approximately 75% of modern steels used today have been developed in the last 20 years. For 

example, if the Eiffel Tower were to be rebuilt today, engineers would only need a third of the steel 

originally used. 

Today's cars are produced from contradictions 35% lighter and stronger than 20 years ago. 

While world crude steel production reached 1,868,8 million tons in 2019, it is estimated that steel 

demand in 2020 will decrease by 2,4% compared to the previous snake to 1,72 Million MT due to the 

Pandemic. 

Crude Steel Production 
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Figure 1: reproduce from World Steel Associations 

 

Production of Steel 

There are two main methodology to produce steel which are the blast furnace-basic oxygen furnace (BF-

BOF) route and electric arc furnace (EAF) route. Variations and combinations of production routes also 

exist. 

The main difference between above two type is consuming of raw materials. For the BF-BOF route these 

are predominantly iron ore, coal, and recycled steel, while the EAF route produces steel using mainly 

recycled steel and electricity. Depending on the plant configuration and availability of recycled steel, 

other sources of metallic iron such as direct-reduced iron (DRI) or hot metal can also be used in the 

EAF route. 

%70 of total production of steel comes from BF-BOF production style. Iron ores are reduced to iron 

which called hot metal or pig iron. Then the iron is converted to steel in the BOF. After casting and 

rolling, the steel is delivered as coil, plate, sections or bars. 

Approximately %30 of total production comes from EAF which is an electricity uses in order to melt 

recycled steel in EAF. In order to reach requested chemical composition of final product additives, such 

as alloys are use. Electrical energy can be supplemented with oxygen injected into the EAF. 

Downstream process stages, such as casting, reheating and rolling, are similar to those found in the BF-

BOF route. 

Most steel products remain in use long time before they can be recycled. Therefore, there is not enough 

recycled steel to meet growing demand using the EAF steelmaking method alone. Demand is met 

through a combined use of the BF-BOF and EAF production methods. 

All of these production methods can use recycled steel scrap as an input. Most new steel contains 

recycled steel. (Basson, 30/04/2020) 

When we say steel, it is produced in many different types and compositions according to the usage areas 

in the industry. 

Long steels are used extensively especially in constructions, energy sector and industrial applications, 

flat steel in industrial areas such as automotive and white goods, stainless and alloy steels are also used 

extensively in medicine, white goods and energy. 

Situation in global 

The COVID-19 outbreak, which originally occurred in Wuhan, China, is brief spread all over the world 

and World Health Organization (WHO) declared a pandemic on 11 March 2020. As a result, border 

restrictions have been imposed in many countries under COVID-19 measures and quarantine has been 

imposed on a large part of the global population. Your virus is human Besides its impact on health, 

many factories production activities stopped; entertainment centers, such as shopping malls, 

restaurants, beauty centers many businesses have been closed. As a result of all these; such as 

consumer spending, investments and international trade many areas are affected. Pandemic on a global 

scale Another important reason for its effectiveness is that China, which is the starting point of the 

epidemic, has added value in many sectors. manufacturer of high products, leading buyer of global 

commodities and industrial products, and it has a consumer market. For these reasons started in China 

and in a short time in Europe. and the COVID-19 outbreak transported to the USA caused many 

negative effects on the chain (Akdeve). 

The steel industry is dealing with the effects of COVID-19 around the world. Demand decline can be 

predicted for the first half of 2020 for the sector, which has already closed 2019 below expectations, 

but the sector is more painful due to the ongoing production stagnation in developed countries. 

However, the expectation is that the impact of the epidemic on steel demand in the short term will be 

less severe than that seen in the 2008/9 global financial crisis. 

As this epidemic, which was seen only in China in early 2020, gradually spread all over the world, the 

decrease in regional steel production started to show itself significantly as of the first quarter of 2020.  

 
 III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES                           DECEMBER 25-27, 2020 

 

                 www.covid19conference.org                               Ankara/Turkey 166



 

(Çiftçi B. 2020) 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Worldwide steel demand 

Production cuts and epidemic concerns in China at the beginning of the Covid-19 pandemic epidemic 

made the faces of steel producers in developing countries laugh, as in many sectors. However, thanks 

to the security measures taken by the Chinese government, the epidemic was first brought under 

control, and thanks to the infrastructure investments accelerated with the support of the government, 

China will close its steel production in 2020 with growth, unlike all other countries in the world. 

When we examine this table, in 2020, an average of 15% production shrinkage is seen in Europe, 

Middle East, Africa, North and South America regions, while China will close the year 2020 with a 

growth of 8% compared to the previous year. This strong recovery in China will minimize the fall in 

global steel demand this year. In the rest of the world, the recovery in steel demand after quarantine 

has been faster than expected. However, while contraction is expected in both developed and 

developing economies in 2020, it is estimated that the recovery will only be partially in 2021. Global 

steel demand hit its lowest level this year in April and is in recovery as of mid-May. However, the 

recovery is shaped according to the ability of countries to control the virus, industrial structures and 

economic measures. China made a significant contribution to the growth indicators of 2020 by 

showing a resilient recovery. The rest of the world has seen a sharp decline in steel demand in both 

developed and emerging economies. With this crisis, low commodity prices, decline in exports and 

tourism are particularly challenging for developing economies. When we examine the steel consuming 

sectors, many of them are actually among the least affected by quarantine, and have recovered rapidly 

compared to the service, aviation and entertainment sectors. The construction industry continues to 

show good resistance to the shock of the epidemic, thanks to the focus of most governments on public 

projects. Following the relaxation of quarantines in developed economies, the construction sector 

continues its vitality, mostly supported by infrastructure investments, accumulated demand, low 

mortgage rates and easy access to loans. Turkey, Mexico, is expected to show a strong recovery with 

promoting the construction industry experiencing financial difficulties in developing countries such as 

Brazil in 2020, two digits will live contraction on the other hand given by the construction sector, the 

government in China. While it is predicted that the recovery in construction will be slow in 2021  

 

 
 III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES                           DECEMBER 25-27, 2020 

 

                 www.covid19conference.org                               Ankara/Turkey 167



around the world, it is predicted that the infrastructure will lead the growth in construction in the 

coming period. 

The automotive industry was the sector most affected by the pandemic. In April 2020, there was a 70% -

90% decrease in production worldwide. Although the supply side recovered faster, the recovery on the 

demand side was slow. 

Situation in Turkey 

As of today 24 EAF mill facility (EAF), 7 induction furnace plants, and 3 BOF facility are under 

production in Turkey. Global steel production in 2019 rose 3.4% to 1.9 billion tons compared to the 

previous snake. Turkey, meanwhile, is the seventh largest producer in the world with 33.7 million 

tonnes of production. 

World Steel Production breakdown by countries by end of 2019 

 

 

Country 
2019 2018 

Rank Tonnage Rank Tonnage 

China 1 996,30 1 920,00 

India 2 111,20 2 109,30 

Japan 3 99,30 3 104,30 

United States 4 87,80 4 86,60 

Russia 5 71,90 6 72,10 

South Korea 6 71,40 5 72,50 

Germany 7 39,70 7 42,40 

Turkey 8 33,70 8 37,30 

Brazil 9 32,20 9 35,40 

Iran 10 25,60 10 24,50 

Italy 11 23,20 11 24,50 

Taiwan 12 22,00 12 23,20 

Ukraine 13 20,80 13 21,10 

Vietnam 14 20,10 15 15,50 

Mexico 15 18,50 14 20,20 

France 16 14,40 16 15,40 

Spain 17 13,60 17 14,30 

Canada 18 12,90 18 13,40 

Poland 19 9,00 19 10,20 

Saudi Arabia 20 8,20 20 8,20 

Belgium 21 7,80 21 8,00 

Austria 22 7,40 24 6,90 

Egypt 23 7,30 22 7,80 

United Kingdom 24 7,20 23 7,30 

Netherlands 25 6,70 25 6,80 

Indonesia 26 6,40 28 6,20 

South Korea 27 5,70 27 6,30 

Australia 28 5,50 29 5,70 

Slovak Republic 29 5,30 30 5,20 

Sweden 30 4,70 34 4,70 

Argentina 31 4,60 31 5,20 
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Malaysia 32 4,50 36 4,10 

Czech Republic 33 4,40 32 4,90 

Thailand 34 4,20 26 6,40 

Kazakhstan 35 4,10 37 4,00 

Finland 36 3,50 35 4,10 

Romania 37 3,40 38 3,50 

United Arab 
Emirates 

38 3,30 39 3,20 

Pakistan 39 3,30 33 4,70 

Byelorussia 40 2,60 41 2,50 

Qatar 41 2,60 40 2,60 

Algeria 42 2,40 42 2,30 

Luxembourg 43 2,10 43 2,20 

Portugal 44 2,00 44 2,20 

Oman 45 2,00 45 2,00 

Serbia 46 1,90 47 2,00 

Hungary 47 1,80 46 2,00 

Switzerland 48 1,50 48 1,50 

Philippines 49 1,40 49 1,50 

Greece 50 1,40 50 1,50 

Others  15,90  15,90 

WORLD  1.868,70  1.813,60 

 

Figure 3: Reproduce from World Steel Organization 

When the export figures of the steel industry are compared, it is among the top five important sectors of 

our country. We can see Turkish steelmakers' products all over the world with competitive prices and 

effective marketing strategies. As of end of 2019 with Turkey's main export markets include the 

European Union 7.2 million tons, 4.8 million tons the Middle East. Exports to North Africa and Latin 

America increased by 41.7% and 9.5% compared to 2019. 

 

 Export Value (Billion USD) Share in Export 

AUTOMOTIVE 30,60 17% 

CHEMICALS 20,60 11% 

TEXTILE 17,70 10% 

STEEL 13,80 8% 

ELECTRONICS 11,20 6% 

Figure 3: Reproduce from TCUD 

The coronavirus outbreak hit the Turkish Steel Industry hard. Both domestic and import ferrous scrap 

supplies were affected, as scrap collection rates fell due to lock-in restrictions. In addition, it was 

observed that rebar prices decreased due to the increasing protectionism activities in important export 

markets such as the EU. 

The EU’s import safeguard quota, which was implemented in February 2019, limited Turkish rebar sales 

to the economic bloc, leading Turkish mills to diversify export sales, including higher volumes to the 

Southeast Asian market, where pricing is far more competitive. 
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Turkish steel mills have been buffeted by the coronavirus pandemic, which has negatively affected 

domestic and export finish steel demand, as well as tightened ferrous scrap supply, as scrap collection 

rates fell in key scrap export regions. Several Turkish Mills had announced short term stoppages and 

reduced capacity utilization across April & May some of them extended until fall. Some producer also 

took in advantage this time and evaluate their melt shop modernization. 

 

Figure 4: Reproduce from SGP Global Platts 

Turkish steel producers have gained an advantage with China focusing on its domestic market and 

being almost out of the export markets. This situation will create positive environment for the next year 

too. Turkish producers export steel products first time to China after 25 years. Even though all these 

figures there is a big gap on the numbers of the last year export volumes. Despite all the negative 

factors 2020 has been a good year for most steel producer in Turkey. 

Turkey HRC Export volume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Reproduce from Steelorbis 

Considering the January-October period this year, in October’20 Turkey’s HRC export increased by 

%4.8 to 209 KMT compared to September’20 and were down %19,6 year to year. This export had a 

value of 96,51million USD while decreasing %24.7 compared the same month of 2019. In the 

January-October period of this year Turkey’s HRC exports reached to 2.22 million MT down 
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BULGARIA %6,79 

 

EGYPT %14,30 

SPAIN 13,73% 

GREECE 3,49% 

CHINA 4,15% 

ITALY 35,46% 

OTHERS 22,08% 

Turkey Export HRC 

 

 

%15 on quantity and while the value of these exports decreased %26.1 to 1.01 billion USD compared 

the same period of 2019. 

 

Figure 6: Reproduce from Steelorbis 

As of today situation in globally 

 

Figure 7: Reproduce from Steelorbis 

With the recovery of the Chinese economy and increasing demand for iron, iron ore prices reached 

USD 160 / Ton. 
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Scrap Price Development 

 

 

Figure 8: Reproduce from Steelorbis 

Scrap price has been increased sharply in the last 2 months 

The main ingredients of steel production iron ore, scrap and related all metal prices have been 

increased and looks like will continue to increase in the first quarter of 2021. Due to high demand 

from all over the world after Covid-19 slowdown. Since after lack downs and slow down many 

factories reopened with high demand in automotive, house appliances and machineries. (Foldy) 

Conclusion 

Prices for all commodities and metals has been sharply increased and looks like this increase will 

continue during first half of 2021 globally due to high demand in automotive, house appliances, 

construction industries and government support and intensives related with infrastructure investments. 

Scrap steel, iron ore and other inputs used to make steel have risen lately as well, particularly in China 

where steel production has expanded this year to feed government-funded infrastructure projects. 

China’s rising consumption of steel has tightened the global export market. 

Steel makes the future possible 

Steel has always been and will continue to be one of the most important factors in the progress of 

countries and societies, thanks to its endless recyclability. Thanks to this feature, using qualified steel 

in new investments and projects will reduce the burden on the world's resources and make the world a 

better place to live. Smart cities of tomorrow will be built on steel. 
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ABSTRACT 

The outbreak of the deadly COVID-19 disease caused by Coronavirus has drawn the attention of 

researchers and policy makers to interrogate the utility of institutions in combating the pandemic. This 

study adds to the emerging literature by economists and other policy makers in fight against 

Coronavirus in World. There is a growing literature on the likely aggregate consequences of COVID-

19 drawing on the experience following past major epidemics. The study examines the likely 

distributional effects of such episodes, finding that the effects are similar to those of other types of 

crises in exacerbating inequality, including by depressing employment prospects for those most 

vulnerable, such as low-skilled workers. The results suggest that in the absence of deliberate and 

strenuous attempts to protect the most vulnerable segments of society, this pandemic could end up 

exerting a significant adverse impact on inequality. In fact, our finding that the inequality effect 

increases with the negative effect of pandemic events on economic activity suggests that, all else 

equal, the distributional consequences of COVID-19 may be larger than those in previous pandemic 

episodes. It is recommended from the study that governments have acted fast to provide stimulus. 

Keywords: COVID-19, Recession, Recession and Global Economy 
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ABSTRACT 

Covid-19 has profoundly affected the whole world, and it was first seen in December 2019. This 

disease which affects many countries, whether developed or developing, whether small or large, and 

many individuals, has been declared as pandemic by the World Health Organization (WHO). The most 

important effect has been on human health. Measures have been taken by many countries within the 

framework of various restrictions such as closing of border gates, implementation of mask, distance 

and hygiene rules, in an effort to prevent the spread of the outbreak. Therefore, many country 

economies had to tackle with challenges in the course of the pandemic. Large, medium or small scale 

enterprise activities and various sectors have also been affected from the course of pandemic directly 

or indirectly. In fact, one of the matters which stood out in the course of Covid-19 pandemic is the 

supply chain. In this respect, the objective of this study is to present the effect of Covid-19 pandemic 

on the supply chain. 

Keywords: Covid-19 Pandemic, Supply Chain, Supply Chain Management 

 

INTRODUCTION 

A highly complicated struggle is being suffered globally since December 2019, which started in 

Wuhan city of China and spread to all countries of the world (Grida et al., 2020). So much so that the 

Covid-19 pandemic stopped the normal course of the life. This is the indicator of an unprecedented 

situation in the history (Habib et al., 2020). Not only have the unfavorable effects which emerged in 

economic and social terms in the course of the Covid-19 pandemic affected many sectors and 

businesses, but also the supply chain has been insufficient in adapting to the course of pandemic. As a 

matter of fact, the Covid-19 pandemic exhibited the effect of the supply chain management concept 

within the process and ensured manifestation of its effects in the supply chains (Senir and 

Büyükkeklik, 2020). When considered the effects of Covid-19 on production, distribution and retailing 

and the current state of the substantially broken global supply chains of many products and services, it 

is seen that there is a serious need for forward-looking strategies. Now, the businesses have realized 

the role of the sustainable supply chain, dynamic response strategies, technology deployment and 

value of the cooperation culture, diversified supply base and synchronized strategic processes are of 

vital importance for success in extraordinary events such as Covid-19 (Sharma et al., 2020). In this 

context, the effects of the Covid-19 pandemic on supply chain were presented in this study. In this 

framework, first, general information was provided about the Covid-19 pandemic. Then, the effects of 

this outbreak at global scale in the supply chain were presented. 

THE OUTBREAK OF COVID-19 

Covid-19 is a severe respiratory tract infection disease which has emerged for the first time in the late 

2019 (Tingey-Holyoak and Pisaniello, 2020; Cao et al., 2020) in Wuhan city of China, and has 

become a global outbreak too rapidly. Infectiousness of this disease is very high (Yu et al., 2020). 

Covid-19 has been defined by the WHO as a novel coronavirus (Covid-19) disease caused by the 

SARS-CoV-2 virus developing in acute respiratory tracts (Min et al., 2020). As a matter of fact, 

coronaviruses are a common species of virus which has a great number of varieties and can be 

effective on both people and animals. The coronaviruses have caused several contagious diseases on 

people such as MERS and SARS until the Covid-19 outbreak (covid19.saglik.gov.tr). 
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Covid-19 has been declared as pandemic by the WHO (Rizou et al., 2020). While continuing to 

measure the level of the results, its effect on the global change in the near and remote future is clearly 

seen (Kumar et al., 2020). When examined worldwide, more than 37 million people have been 

diagnosed with Covid-19 across the world from 30 December 2019 to 11 October 2020. Moreover, it 

has been reported that more than 1 million people have died (WHO, 2020). At this point, timeline of 

the main events of the Covid-19 outbreak has been presented through Figure 1 (Hu et al., 2020). 

 

Figure 1. Timeline of Main Events of Covid-19 Outbreak 

(Source: Hu et al., 2020) 

The effect of this outbreak is continuing globally, and virtually all countries have been affected by this 

situation. At the same time, this outbreak has also affected every aspect of the human ecosystem 

(Kumar, 2020). Therefore, when examined the unfavorable situation caused by the Covid-19 

worldwide, apart from the science world, it has become one of the most important topics also on the 

politicians, media and households. This pandemic has also resulted in many effects economically, 

socially and psychologically out of the health system. During the course, the Covid-19 pandemic has 

become an outbreak required to be evaluate in every field (Soylu, 2020). At this point, it is important 

to present the effects of this outbreak. 

THE EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC AT GLOBAL LEVEL 

There has been a rapid rise in average stagnancy and unemployment rate at global scale following the 

Second World War. When compared the coronavirus with the crises suffered before, the picture that 

emerged after the outbreak is too different. A shock of concurrent demand and supply has been 

encountered at global scale and the resources are limited. When evaluated in general terms, it can be 

expressed that the potential effects of this pandemic are greater than as seen before historically (Cinel, 

2020). Therefore, Covid-19 is the largest health, social, and economic emergency situation 

encountered so far since the Second World War (Jallow et al., 2020). As a matter of fact, Covid-19 has 

led to hundred thousands of deaths across the world. Also, the countries’ economies have gone into 

difficulty and the border gates have been closed. In addition, it has led to damage at an unprecedent 

scale. Covid-19 has also pushed the health services and personnel into difficulty in many regions. 

Hence, it is expected to deeply affect the medical researches in both the short and the long term 

(Harper et al, 2020).  

Both direct and indirect costs of the Covid-19 pandemic are expected to be very high. Direct costs are 

associated with patient care and human life, whereas indirect costs comprise the loss of production 

throughout the pandemic (Kumar, 2020). As a matter of fact, it is seen that this outbreak has 

unfavorable effect on many businesses and forces them to shut down. So much so that, this outbreak 

has brought unprecedented unfavorable consequences in most industries. The retailers and brands are 
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seen to have faced many short term challenges such as health and safety, supply chain, workforce, 

cash flow, consumer demand, sales and marketing. In this course, great losses of market have occurred 

particularly in the fields of tourism and hospitality. However, it is seen on the other hand that there is 

increase in online communication, online entertainment and online shopping (Donthu and Gustafsson, 

2020). The Covid-19 pandemic has resulted in change of the procurement habits on the individual 

consumers who want to meet their product and service needs. In this course, a rapid increase has been 

exhibited in procurement via e-commerce of staple foods and products such as groceries and produce, 

which were procured normally. An example proving this is the study conducted by RetailX in 

England. According to the survey result of the study, the orders placed via e-commerce have increased 

by 32.38%. In addition, the fact decision was made on closing of the establishments serving in the 

field of convenience food and letting them to serve only through take-away service has led to increase 

of the share of the e-commerce in these sectors. It is thought that closing of the shopping malls and 

stores in certain periods or being subjected to several restrictions during the course will increase the 

tendency to e-commerce in the actions of procurement. Increase of the e-commerce has brought about 

a rapid increase in the demands of the cargo establishments operating in the field of delivery. In the 

upcoming period, it is expected for the transactions via e-commerce to become a standard customer 

channel and that activities are carried out for sustaining its effects economically (Türkay, 2020). When 

evaluated in general terms, the Covid-19 pandemic is seen to have affected all sectors of the global 

economy. However, several sectors have been affected more than the others (Ratten, 2020). Hence, the 

effect of the Covid-19 outbreak, which showed influence in many sectors or fields, on the supply 

chain, can be considered as a topic of high importance and interest. 

THE EFFECTS OF COVID-19 PANDEMIC ON THE SUPPLY CHAIN 

The Covid-19 outbreak is seen to have material unfavorable effects on other economic activities such 

as both employment and commercial supply chain flow through public health problems such as 

disease and mental well-being (Chowdhury et al., 2020). Moreover, the Covid-19 pandemic has 

significantly affected the manufacturing supply chains (Paul and Chowdhury, 2020). As a matter of 

fact, obstacles and great difficulties are in question which directly affect the supply chain stages due to 

spread of the Covid-19 outbreak worldwide recently. The effect of this outbreak on the supply chain 

performance is clearly seen in terms of supply, demand and logistics (Grida et al., 2020). 

It is seen how an important activity is the supply chains in economic and social terms in the course of 

the Covid-19 pandemic (De Sousa Jabbour and Jabbour, 2020). The effect of this outbreak has passed 

from regions to countries and from one sector to the other through an effective spread similar to the 

domino effect. Supply and demand changes can occur which affect the supply chain along with the 

Covid-19 pandemic. Excessive increase of the demand via e-commerce in the field of medical and 

hygiene materials, ready-made wear and food can be shown as example for this situation. On the 

contrary, there have been excessive drops of demand in many fields such as tourism, furniture and 

construction (Senir and Büyükkeklik, 2020). Moreover, the course of pandemic causes impairment in 

the market balances as a result of rapid change of the supply and demand in the markets. These 

impairments affect the supply chain much more unlike the market imbalances resulting from the 

previous crises (Türkay, 2020). 

The Covid-19 pandemic has shown the economic and commercial deficiencies of the world globally 

on one hand, and revealed the importance of the international logistics and supply chain on the other 

hand. In the course of the outbreak, it has been understood that there is need for rapid and yet so easy 

access to cleaning, food, health and all other basic necessaries for the purposes of flawless supply, 

production function, warehouse operations, transportation, e-commerce, cargo and courier services 

through all supply chain and logistics operations. This outbreak has not only underlined the 

importance of the supply chain management and logistics, but also made the deficiencies and 

vulnerabilities more obvious (Senir and Büyükkeklik, 2020). 

According to the survey results of the study conducted by the Institute for Supply Management (ISM); 

it has been determined that there are problems in the supply chain from China, the originating country 

of the Covid-19 pandemic, and that the supply periods have increased. This has led to a decrease of 

50% in capacity utilizations by the businesses engaged in manufacturing in China. This also an 
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indicator of that 44% of the supply chains do not have any plan regarding the supply to be carried out 

from China due to the Covid-19. Apart from this, the supply chain has also been affected negatively 

from the transport delays suffered at the ports in China. The decision made as a measure against the 

outbreak by China on closing the factories, which started on 23 January 2020 and ended on 8 April 

2020, has caused substantial decline of the production processes in terms of supply. According to the 

report published by Financial Times, the fact foreign experts who could not come to China from 

abroad due to the travel restrictions has led to disruption of many projects and inability to correct the 

errors occurring in the production process. This loss of production caused by the outbreak cannot be 

recovered through overtime work or capacity increase. In terms of transportation; sea, land and air 

transportation has stopped with the outbreak, and could have only started with low capacities in June. 

It is thought that the effects of this impairment involving the supply will be felt throughout 2020, even 

in the first half of 2021 (Türkay, 2020). 

The Covid-19 pandemic has made it compulsory for the countries to create a strategic roadmap for all 

sectors. In such unexpected extraordinary situations, it should be possible to make right decisions 

through right management of the organizations, the events should be approached with a cautious and 

calm attitude. Cautious, calm, sustainable and fast decisions made in such cases are too important for 

the organization. In their current state, the supply chains may remain insufficient in meeting the needs 

of the organizations in extraordinary situations such as the Covid-19 pandemic. Business models 

which can act flexibly will be developed in order to suffer less harm from the inconveniences resulting 

from sudden changes in the upcoming and recent periods, and transformation will be needed in 

formation of the supply chain in such a way to adapt to this situation (KPMG, 2020).  

Costs of the materials procured from the countries affected by the outbreak, particularly China, are 

expected to increase in the near future. Therefore, the businesses have tended to alternative purchase 

strategies. In order for the businesses to manage this turbulent period, ensuring the operational 

continuity and supply security over the critical suppliers by closely following up the demand/supply 

balance within the scope of supply chain priorities such as production, demand, supply and stock, 

supporting the weak suppliers to carry on their activities, focusing on noncritical and substitutable 

suppliers, using cash payment, will stand out as the most important arguments. Moreover, in the short 

term; as the production facilities in the regions affected by the outbreak gradually become operational 

and lacks of knowledge are completed, the business will be able to start to define more 

comprehensively the effects of the outbreak on the supply chain. The organizations will review the 

supply chain according to the supply&demand changes and set different alternatives according to the 

supply/demand. In the medium term; the organizations will concentrate on digitization of the supply 

chain, evaluate how a fast, secure and accurate information sharing could be with all elements 

incorporated in the supply network. Formation of a supply chain prepared to emergencies and having 

alternatives is becoming inevitable (Öz, 2020).  

Based on the explanations made, it is seen that Covid-19 constitutes a significant challenge for the 

supply chains. Efforts are exerted from all aspects to reduce the adverse effects of this pandemic 

through implementation by all countries of strict policies and laws for safety and security of the 

countries (Grida et al., 2020). At this point, the organizations can be recommended to consider five 

basic strategic actions (KPMG, 2020). 

 Increasing the synergy of strategic planning and crisis management: It will be ensured that more 

proper practices are carried out in case of acting in coordination in order for the functions such as 

crisis management, business continuity, disaster recovery, risk management functions to form 

synergy with the strategic planning and investment management functions. 

 Defining alternative supply and sales channels: Safety of the supply chain extending from the 

suppliers to the customers will be ensured through setting alternative supply and sales routes. 

 Determining the new “normal”, making a demand-driven planning: Raw material waste and idle 

production will be avoided through review of the current supply, sales and production plans and 

their revision according to the current demand. 

 Improving the traceability and reliability: In order to be able to make faster decisions against 

extraordinary situations which may develop in the market, it will be ensured that the supply chain 

is made more effective by creating additional reporting mechanisms. 
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 Identifying the opportunities: Additional income items may be created through evaluation of 

strategic moves such as development of new products/services that will satisfy the demand in the 

market from groups of unused goods. 

The course of the Covid-19 pandemic has demonstrated again how important the supply chain and 

logistics are although the whole life and its dynamics have not halted at all despite having entered into 

a major stagnancy. If every product could be completely found at the outlets, if all other basic 

necessaries such as health, food, cleaning, are readily available, this is the result of devoted operation 

of the supply chain with all its instruments from those working in production to warehouse attendants, 

from logistics workers to drivers, to couriers (Öz, 2020). Therefore, the Covid-19 pandemic has shown 

once more the importance of the supply chain. 

CONCLUSION  

The Covid-19 pandemic is one of the most important events experienced globally in the recent years. 

In this respect, the effects of Covid-19 have been felt and are currently being felt severely at the global 

level in all countries, whether developed, developing or undeveloped. Various measures have been 

taken by the countries in order to alleviate the effects of this outbreak. Hence, both the consumers and 

the businesses have been affected directly. The effect of the pandemic varies by the sectors. As a 

matter of fact, a decline is suffered in the sectors such as automotive, tourism, construction, whereas 

there is a considerable increase in the tendency to e-commerce. The globally existing importance of 

the supply chains has become evident once more due to the reasons such as shifting of shopping habits 

of the consumers toward the digital, increase in the needs for supply chain with respect to ensuring the 

suppy&demand balance, the fact that food and all other consumer products are easily accessible, and 

the needs for reliable supply chains. 

This study has presented the effect of the Covid-19 pandemic on the supply chain. In the possible 

studies proposed to be conducted, the effect of the Covid-19 pandemic on the supply chain in various 

sectors and the reflection of this effect to the businesses may be examined through statistical analyses. 
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ABSTRACT 

This paper explores the roles involvements of civil society organisations from the deep south of Thailand in 

the new normal  COIVID- 19. The study is analysed and discussed the role of civil society on the effection 

of the pandemic and responded to the new rules after the government of Malaysia closed its borders to 

foreigners and after few days next, the state emergency declared by the government of Thailand. During the 

pandemic, the Malay Muslims majority affected form rules, and necessarily spent their life as “New 

Normal.” The people come back from a big city or abroad have to follow state quarantine as preparing 

places by the government in the local areas. The affected and disrupted all over the world economically 

sustainable, working life, and life quality. This study helps us understand the significance of civil society 

provides an opportunity for humanitarians organisation, health cooperation, and began new normal life and 

making challenging the society in the region. 

Keywords: COVID- 19, Malay Muslims, civil society organisations, Thailand deep south, new normal. 

 

Introduction 

The COVID- 19 has a zoonotic source closely related to bat-origin SARS-like coronavirus currently spreads 

to all around the world. It begins in Wuhan. Since the COVID-19 outbreak in China. On 30
th
  January, the 

WHO Director-General declared the novel coronavirus outbreak a public health emergency of international 

concern (PHEIC), WHO is the highest level of alarm. The first corona case in Thailand is a Chinese tourist 

citizen. The infection affirmed to have come to Thailand on January, 13
th
 2020 when the nation made the 

primary affirmation of a case exterior China. On March, 16
th
 2020 considered showing signs of infection 

seven people in Thailand Deep South or Patani. (Songkhla Municipality Office,2020).  

The Gardaworld (2020) reported that on March, 18
th
 2020 Malaysia government declared to shut its borders 

to remote travellers and Malaysian citizens will not be permitted to take off the nation from Wednesday, 

March, 18
th
 2020 to March, 31

st
 2020, to anticipate the advance spread of the continuous episode of COVID-

19. At the day of writing(September, 22
nd

 2020) Malaysia government closed the border and international 

flight till the end of 2020. Thailand Prime Minister Prayut Chan-o-cha declared a state of emergency, 

effective on 26
th
  March, and a curfew has been in effect since April, 3

rd
 2020. All universal commercial 

flights suspended from  April, 4
th
  2020 and lockdown measures actualise in changing degrees all through 

the nation. Till date(September 2020) Thai government announced to extend month by month state 

emergency. (Yuvejwattana &Knight, 2020). 

More generally, a variety of policy replies to COVID-19 initiated by the Royal Thai Government. Up-to-

date responses include the approval of a 1.9 trillion baht (US$ 59.7 billion) stimulus package on May 31; the 

kingdom is largest cash infusion to be channelled through the approval of three main emergency decrees 

offering financial assistance to companies and individuals impacted by the COVID-19 fallout. (International 

Crisis Group, 2020) 

On April 28, the Cabinet approved an increase in the coverage of the temporary financial assistance (cash 

transfers) scheme of THB 5,000/month that introduced in March. By increasing the size of the fund from 

THB 45 billion to THB 240 billion, a total of 16 million COVID-19 affected individuals outside of the social 

security system (up from initially 9 million),  are now eligible to apply for a cash benefit of 5,000 Baht per 

month for three months. In the same sitting, the Cabinet also approved a proposal to provide financial aid to 

10 million farmers. Under this scheme, budgeted at THB 150 billion, affected farmers will receive THB 

5,000 per month from May to July this year. To apply, however, you need to have the 13 national identity 

digits, while effectively excludes migrant workers. (Anna et al., 2020) 
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The rate of new cases in Thailand gradually dropped throughout April. By mid-May, locally transmitted 

infection rates had fallen to near-zero, and easing of restrictions steadily implemented. By the beginning of 

October 2020 Malaysia likely second wave of COVID- 19, the media show the number of affected more two 

hundred positive coronavirus case (CodeBlue, 2020). The public has generally participated well with 

wellbeing advisories, and the country robust open wellbeing framework credited as a contributing figure to 

its generally useful reaction to date. However, Thailand education institutions reopened in August like 

naturally, and the state of emergency is still in effect. I argue that the most significance to screen and 

examine the role of civil society organisations of Thailand Deep South during COVID- 19, with an emphasis 

on its most prevalent form. Discussed on the effection of the pandemic and responded to the new rules after 

the government of Malaysia closed its borders to foreigners and after few days next, the state emergency 

declared by the government of Thailand. During the pandemic, the Malay Muslims majority affected form 

rules, and necessarily spent their life as “New Normal.” 

Objectives 

1. The role of Civil Society organisations in Thailand Deep South mobilise the situation of the pandemic. 

2. How local people in Thailand Deep South are facing coronavirus pandemic response to the new rules. 

3. How Thailand Deep South are facing coronavirus in a foreign country like Malaysia and what the impacts 

of the pandemic are in their life. 

Study Area  

The study is a qualitative and empirical one. Thailand Deep South or historical namely Patani currently 

Yala, Narathiwat, Pattani provinces and four districts in Songkhla are Saba Yoi, Natawi, Thepha and Sadao 

districts.  

Research Methodology 

The study will analyse the policy implementation and historical conditional methodology. It will concentrate 

on the literature available mainly in Thai and English languages as a researcher locality, research papers, and 

books review. Hence, secondary data, literature used in the form of websites, and blogs, after careful 

assessment and assertion of their rationality and dependability. 

Civil Society in Thailand and COVID-19 

Thailand incorporates a long convention of devout magnanimity; in any case, organised gracious society 

organisations (CSOs) were nearly obscure prior to the equitable move. Fast financial development within the 

past two decades (1977–1997) contributed to the environment for an expansive number of differing non-

government associations (NGOs) to rise in Thailand. Within the 1980s, and progressively within the 1990s, 

there was a blast within the number of NGOs working in Thailand: by 1989, for illustration, there were 

12,000 neighbourhood NGOs, of which 44% worked within the field of improvement and welfare. By 1984, 

the NGO Committee on Rural Development (NGO–CORD) was shaped and took a substantial part as a 

facilitator of development-oriented NGOs. NGO–CORD has spoken to more than 200 organisations, 

organised into sector-based and topographical subcommittees.  

Although the 1990s, the flow of respectful society changed, parallel to financial development. Pednekar 

joins the rise of social dissent developments in Thailand to economic improvement, which saw a move from 

benefit conveyance advancement NGOs to bunches organising natural dissents and campaigns as the 

prevailing frame of CSO. Social flow changed, paralleling a progressively export-oriented economy, 

contributing to income inequality between urban and rustic ranges. Numerous organisations that developed 

amid this time were included in provincial advancement, working with lower and impeded parts of Thai 

society to ‘alleviate destitution, re-value and preserve villagers intelligence and folkways, and guarantee 

fundamental rights of rural people had met’. (ADB, 2011) 

During COVID-19, Dr Nirun Pitakvashara argued that Thailand has more than one million village health 

volunteers (OHM), who are the primary role in helping the government dealing with COVID-19, including 

civil society, the government sector, and raising awareness of the pandemic. 

 Besides, it found that the pandemic provides opportunities for the government and civil society to cooperate 

in three essential areas: 1. People participation in public policy. 2. Opportunities for governments and 
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citizens to help layout social measures to cope with the COVID-19 epidemic. 3. Opportunities to review 

health and inequality of ethnic groups. 

  

 

Dr Nirundhon Phitakwatchra
1
 argues “Thailand is fortunate to have laid the foundation for health systems 

for over 20 years by spreading its work to the local level to promote health, prevent disease. Thus, when a 

health crisis occurs, the mechanisms in this area are ready to cope and work promptly.” 

However, Mrs Wichitra Chusakul
2
 pointed out that Working within the province with the main focus on 

building food security by adhering to the principles of sufficiency economy along with immunisation in the 

community by helping and interdependent with the General Assembly network is one of the intermediaries 

of cooperation with all sectors. She stated that civil society also has collaboration with the province. In 

planning health models for the prevention and  dealing with COVID-19 which proposed and made based on 

three principles as: 

1. Creating a database of infection to have the necessary information for use in planning. 

2. Building a foundation for strength in the community with food security, Including natural resource and 

environmental management. 

3. New social standard for “New normal” where communities work together with local communities to 

formulate social measures, for example, some organisations have steps for all families to grow their fruits 

and vegetables, etc. (NHCO, 2020) 

Civil Society in Thailand Deep South during COVID-19 

In the Deep South of Thailand, Some independent CSOs are involved, but in lower numbers than in other 

parts of this country. The Andaman Organization for the Participatory Conservation of Natural Resources is 

one example of a southern-based CSO. The goal of this organisation is to improve small-scale fishing 

communities and to enable villagers to engage in the management of coastal resources. In general, CSOs 

from the southern part of Thailand tend to be made up of various local population groups based on their 

livelihoods or religious backgrounds. Civil society was also affected to a degree by the presence of violence 

in the south. However, during the pandemic various Civil Society organisations in the Deep South in the 

various field, especially CSOs related to public health has played an important role like the campaign to 

awareness of coronavirus, preventing and fundraising to helping those suffer from the pandemic 

unemployment of migrant workers in Malaysia. (ADB, 2011 p.3) 

Deep South during Ramadan 

Ramadon Panjor
3
 argued that in the Thailand deep south, there are many factors in the concentration of 

COVID-19. Both as a border area, including a group of people related to a particular area, such as many 

migrant workers in Malaysia and groups that go to religious ceremonies in Malaysia, Indonesia, India and 

Pakistan. In all of these, government, health and community officials have learned how to cope with these 

groups. But what is worrisome is that if the epidemic situation is not over. The tension may be higher 

because Muslims are about to enter the month of Ramadan. This is a time when people is livelihoods will 

differ from normal life, such as gathering in markets in mosques in villages will become denser. This is a 

challenge for people in the southern border areas who may have to make adjustments to their familiar 

lifestyles. 

In the past, the issues that were of great concern to health workers were part of religious activities. Because 

the way of life of the people in that area is linked to the culture, The identity of the people here is linked to 

                                                           
1
 Dean of College of Medicine and Public Health, the Ubon Ratchathani University. 

2 Surin Provincial Health Assembly Network. 

3
 Curator at the Deep South Watch(DSW) (Founded in 2006) is a platform organization based at Prince of 

Songkla University. Pattani Campus in the deep south of Thailand, they work in the form of lattice or 

decentralized networks and are built and focused. "Common space" or "platform" to drive peace-building 

processes in violent conflict areas such as Thailand's southern border provinces or Patani. 
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that of Muslims, and social integration is part of a cultural way, such as praying together in mosques. These 

issues were discussed gradually until a measure comes out from both the Office of Sheikul Islam Thailand 

and administrative officials. (Sheikhul Islam, 2020) 

 

 

“What I see in this situation is that power is used to influence. It is power in the form of knowledge that 

comes with the way of medicine, the power to interpret religious texts in accordance with modern contexts. 

These are both formal and informal powers. There is a bargain and always clash and compromise.”  

The bargain brought about the cancellation of Friday prayer. Which is a great prayer it is stated in the 

Islamic text that must be done. Muslims are absent no more than three times. This is becoming an issue 

because the management methods that medically suggest social spacing by giving home prayers. When the 

above measures were issued not exactly a response until an announcement of the provincial governor 

ordered the closure of more mosques. It is the use of administrative power, along with all of this is a careful 

exercise of power because it is an area where conflict is the original capital. (Prachatai, 2020) 

The Role of Civil Society in Deep South during COVID- 19 

As the result of demanding the United Nations secretary-general, Antonio Guterres (Daniel Dickinson, 

2020) asking for ceasefire all armed group around the world,  announcing a ceasefire of the Barisan 

Revolusi Nasional (BRN)(Lowy Institute, 2020), there have several keys of significant humanitarians 

mobilities on amid epidemic as cooperation between among CSOs on humanitarians, Coordination Center  

Member of the House of Representatives, Southern Border Provinces and updating or discussions among 

health personnel on social media to let people in the region awareness on the pandemic. 

A.Thai Islamic Medical Asociation(TIMA)   

During the epidemic situation of COVID-19, they are continually increasing throughout the world, including 

in Thailand and in the area of deep south regions. Migrant workers affected by the epidemic situation of 

COVID- 19, they have suffered in their occupations along with the government of Malaysia closed border 

by March, 16
th
 2020. Besides, there are also some groups of people who have insufficient expenses or 

income to purchase daily supplies and consumption to assist in this immediate consumer and consumer 

support. Therefore, in such difficulties, a select committee has been appointed to help anyone affected by 

and public health problems. From the assessment of the earlier committee, the crisis that will lead the 

epidemic and people are suffering because of their poverty, especially about food consumption.  

Therefore has formed a committee which categorises into four departments which are; 

1. Advisory Department, along with Shaikul Islam of Thailand and senior citizen in the region as a 

committee. 

2. Fundraising Department, leading by religious leader and celebrity in the area. 

3. Administration Department along with programmers along with experts in data management. 

4. The Coordination Center Department, the team from the Civil Society Assembly For Peace (CAP), being 

a coordinator together in Yala, Pattani and Narathiwat provinces. The CAP is a non-government 

organisation- NGOs that focuses on the approach to peace in the southern border / Patani through the 

participation of people per democratic principles and respect for universal human rights.  

However, the TIMA operated a mobilisation to fight COVID- 19, donating money and medical equipment 

like PPE, mask, sanitiser. Helping deliver medical equipment to hospitals in five provinces in Thailand deep 

south. There are many faithful organisations. TIMA has shown every piece everything does not fall into a 

simmer because everything is the beautiful kindness that you have for the health workers (white-clothed, 

lab-robed, blue-robed, purple-volunteers) vanguard or white warrior. After the TIMA consortium has signed 

a letter of agreement with BBNGO, the largest civil society organisation network in Malaysia, making the 

distribution of assistance happen in a systematic manner to the people bordering between two countries and 

migrant workers could not come back to their hometown because of lockdown( TIMA, 2020) 

B.Public health officer for social welfare. (PHOS)   
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Public health officer for social welfare (PHOS) formed from the gathering of some activists from the 

Sirindhorn College of Public Health, Yala Province, in 2010 because of the view that the Muslim society 

neglects health issues. Tadika or Islamic elementary school, these students aim to be a medium to bring their 

knowledge and understanding about health care to take care of the community. “PHOS arose from the tinder 

of the school-day activist of some public health students. After graduating from college, they felt that I do 

not want the remaining lights to go out. So they gather again and come up with activities that will benefit  

 

society based on the knowledge they have. To continue the ideology of learning from the classroom to the 

community.” Quoted by Muhammad Azmi Kaso, public health officer of Panare hospital, Pattani province. 

(Yeeyusoh S, 2013) 

Discussion and conclusion 

The situation of the COVID-19 epidemic affects the quality of life of the world population, hence Thailand 

deep south and the impact from BRN unilateral ceasefire announcement. In the early stages of the COVID- 

19 situation, armed conflicts were ongoing. Until the UN Secretary-General called for a ceasefire against 

armed groups around the world, causing the situation in the southern region of Thailand to have a significant 

reduction in statistics. 

Although, ongoing conflicts in Thailand deep south, the Thai military is still operating in the siege area, 

forced voluntarily compelled the DNA collection. Even the civil society had asked the considerable 

deliberation of the collective DNA. 

Thus, the issues are still an issue within the deep south, three provinces and one another four districts of 

Songkhla Province. That is still evident throughout the 16 years the new wave conflicts. The legal justice 

problem the government promulgated more than other areas of Thailand that overlap there is special laws. 

In summary, the pandemic has been given a chance to play an important role of civil society organisations to 

coordinate a necessary network on a humanitarian with equality and humanity, awareness campaign, 

especially in Thailand deep south, still need surveillance as the deep south of Thailand bordering with 

northern Malaysia fives borders. The problems that must be solved currently is poverty, unemployment of 

local people who can not be going for work normally and Malays Muslim migrant workers who have 

worked in Malaysia, are currently unable to go back for working in their field, “new normal” is essential to 

the current situation civil society provides an opportunity for humanitarians organisation, health cooperation, 

and began new normal life and making challenging the society in the region. 
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ÖZET 

Dünyada 1,7 milyondan fazla ölüme ve yaklaşık 80 milyon kişinin hastalanmasına neden olan Corona 

virüsü salgını beş yılda bir yapılan Kırgızistan Parlamentosu seçimiyle de aynı döneme denk geldi. 

Salgın adayların seçim kampanyalarının öncelikli gündem maddesi haline gelerek sadece kamu sağlığı 

sorunu olmaktan çıktı, siyasi bir konu halini aldı.  

Olağanüstü halin ilan edilmesi, kamu araçlarının durdurulması, iş yerine gitmeden evde uzaktan 

çalışma yönetminin kullanılması, maske kullanmanın zorunlu hale getirilmesi, salgının yoğun olduğu 

zamanlarda karantina önlemlerinin yapılması nedeniyle hem kişisel özgürlüklerin ihlal edilmesi hem 

de ekonominin olumsuz etkilenmesi kaygıları gündeme geldi. Corona virüsü salgını, eğitim ve çalışma 

koşulları dahil ekonomiyi, sosyal ve kültürel etkinlikleri olduğu gibi siyasi faaliyetlerin de çehresini 

değiştirdi. Siyasi partilerin 2020 Kırgızistan Parlamentosu seçimi kampanyaları da salgının yarattığı 

değişim rüzgarından nasibini aldı.  

Bu çalışmada Kırgızistan Siyasi Partilerinin pandemi dönemi seçim kampanyalarında kullandıkları 

yöntem ve stratejileri araştırılacaktır. Adaylar seçim kampanyasını büyük ölçüde dijital platforma 

taşımakla birlikte geleneksel yöntemleri de kullanmaya devam etmiştir. Önceki senelerden farklı 

olarak pandeminin şartladığı sosyal mesafeyi korumayla beraber maskelerin takılması, konserlerden 

vazgeçilmesi ve hayırseverlik faaliyetlerinin yoğun olarak kullanılması gözlemlenmiştir. Bununla 

beraber yerel seçmenin beklenti, değerleri, alışkanlıkları gibi özelliklerine göre ayarlanmış yönleri de 

araştırılmıştır. İktidarın desteklediği partiler, mevcut iktidarın yürüttüğü politikalara muhalif 

konumunda bulunan siyasi partiler ve gençleri temsil eden siyasi partiler ele alınacaktır. Kırgızistan 

Cumhuriyeti Seçim Kanununda belirtilen 1 ay süre içinde partilerin gerçekleştirdikleri seçim 

kampanyaları içerik analizi ve gözlem yöntemiyle incelenecektir.  

Anahtar Kelimler: Seçim Kampanyası, Kırgızistan Parlamento Seçimi, Kampanya Stratejisi, Covid-

19 Pandemisi 

 

 

ELECTION AND ELECTION CAMPAIGNS OF THE PANDEMY PERIOD: THE CASE OF 

KYRGYZSTAN 

 

ABSTRACT 

The Corona virus epidemy, which caused more than 1.7 million deaths and almost 80 million people 

to get sick in all over the world, coincided with Kyrgyzstan Parliamentary election which holds  every 

five years. By becoming the priority agenda item of the election campaigns of the epidemic 

candidates, it became not only a public health problem, it became a political issue. 

Due to the declaration of the state of emergency, the cessation of public vehicles, the use of remote 

work at home without going to work, the necessity of using masks, and the implementation of 

quarantine measures when the epidemic was intense, concerns were raised about both violating 

personal freedoms and negatively affecting the economy. The Corona virus outbreak changed the face 

of political activities as well as the economy, social and cultural activities, including education and 

working conditions. The 2020 Kyrgyzstan Parliamentary election campaigns were also affected by the 

wind of change created by the epidemic. 
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In this study, the methods and strategies used by the Kyrgyz Political Parties in the election campaigns 

of the pandemic period will be investigated. Candidates continued to use traditional methods, although 

the election campaign was largely transferred to the digital platform. Unlike previous years, it has 

been observed that while maintaining the social distance conditioned by the pandemic, wearing masks, 

giving up concerts and philanthropic activities are used intensively. In addition, aspects of the local 

voters adjusted according to their characteristics such as expectations, values and habits were also 

investigated. Parties supported by the government, political parties opposing the policies of the current 

government and political parties representing young people will be discussed. The election campaigns 

carried out by the parties within a period of 1 month specified in the Election Law of the Kyrgyz 

Republic will be analyzed by content analysis and observation method. 

Key Words: Election Campaign, Kyrgyzstan Parliamentary Election, Campaign Strategy, Covid-19 

Pandemic 
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ABSTRACT 

Introduction and Purpose: The covid-19 pandemic, which continues to spread rapidly in our country 

as well as the whole world, has negatively affected life. Health workers are undoubtedly the leading 

ones who are affected by this negative situation. This negativity brings along psychological pressure 

and challenges psychological resilience. In addition, the pandemic process also affected maladaptive 

behavior, emotional distress and defense responses. The uncertainty experienced in this process has 

pushed the limits of endurance of health workers and many health workers have been psychologically 

damaged by this situation. It is thought that the psychological resilience that comes into play at this 

point has an effect on intolerance to uncertainty. In this context, the purpose of this research is; to 

examine the effect of psychological resilience of health workers on intolerance to uncertainty during 

the covid-19 pandemic. Method: The research was designed with the correlational survey model. The 

research group consisted of 270 (178 female + 92 male) health workers working in Sakarya Education 

Research and Yenikent state hospitals determined by the appropriate sampling method. Data in the 

research; “Personal Information Form" created by researchers was collected with "Brief Psychological 

Resilience Scale" adapted into Turkish by Doğan and “Integrity to Uncertainty Scale” adapted into 

Turkish by Sarıçam and others (2014). The collected data were tested for normality and it was 

determined that the data were suitable for normal distribution. For this reason, descriptive statistics, 

Pearson correlation and regression analysis were applied to the data. Findings: According to the 

research findings; It was determined that there is a moderately significant negative correlation between 

the psychological resilience of health workers and their intolerance to uncertainty (p <.05). In addition, 

psychological resilience was found to have a significant negative effect on intolerance to uncertainty 

(p<.05). Conclusion: As a result, it can be said that when the psychological resilience of health 

workers is strong, they can be successful in dealing with unexpected situations as emotions, thoughts 

or behavior. 

Keywords: Covid-19 pandemic, health workers, psychological resilience, intolerance to uncertainty. 
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ÖZET 

Çin’de Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni koronavirüs hastalığı (Covid-19), yüksek bulaşıcılık özelliği 

nedeniyle kısa sürede tüm dünyayı yayılarak akut bulaşıcı bir salgınına neden oldu. Tespit edilen 

olgularda solunum yolu enfeksiyonu, pnömoni, böbrek yetmezliği, kalp krizi hatta çoklu organ 

yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Koronavirüs, fiziksel sağlık üzerindeki 

etkilerinin yanında psikolojik sağlığı da önemli ölçüde etkileyen bir hastalıktır. Koronavirüs dünya 

genelinde birçok insanda; panik bozukluk, anksiyete bozukluğu, keder, kayıp ve depresyon gibi çok 

çeşitli psikolojik sorunlarında oluşumunu da tetiklemektedir. Toplumu, birçok yönden etkileyen 

koronavirüs salgınında, büyük ölçüde sorumluluk üstlenen sağlık profesyonellerinin ruhsal sağlığı bu 

durumdan etkilenmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, salgın sürecinde, bir eğitim ve araştırma hastanesinde görev yapan hemşirelerin 

COVİD-19 hakkındaki psikolojik yansımaları ve kaygı/endişelerinin belirlenmesidir. Tanımlayıcı 

tipteki araştırmanın verileri dijital ortamdan elde edildi. Araştırmanın evrenini bir üniversite 

hastanesinde salgın sürecinde görev yapan hemşireler oluşturdu (n=57). Veri toplamada tanımlayıcı 

bilgiler formu ve Corona Virüs Fobisi Ölçeği (C19P-S) kullanıldı.  Hemşirelerin salgın sürecindeki 

COVİD-19 Fobilerinin orta düzeyde olduğu, (ölçek ortalaması=55,92), salgın döneminde hastanede 

çalışmanın kendilerini ve ailelerini yüksek oranda endişelendirdiği görüldü. Çalışmada, cinsiyet, 

medeni durum, kronik hastalık tanısı olma, çalışılan birim ile C19P-S ölçek ortalaması arasında 

anlamlı farklılıklar bulunmamıştır. Bu süreçte çalışma koşullarının iyileştirilmesi, kişisel koruyucu 

ekipman temininin yapılması, stres ve kaygı düzeylerinin azaltılmasına yönelik destekleyici çalışma 

planlarının oluşturulması ve psikolojik danışmanlık sağlanması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: koronavirüs, hemşirelik, fobi, COVİD-19 

 

 

DETERMINATION OF COVID-19 PHOBIA OF NURSES WORKING IN THE COVID-19 

PANDEMIC 

ABSTRACT 

The new coronavirus disease (Covid 19), which emerged in China in December 2019, spread all over 

the world in a short time due to its high contagiousness, causing an acute contagious epidemic. Serious 

health problems such as respiratory tract infection, pneumonia, kidney failure, heart attack and even 

multiple organ failure occur in detected cases. Coronavirus is a disease that significantly affects 

psychological health as well as its effects on physical health. Coronavirus also triggers the formation 

of many people around the world with a wide range of psychological problems such as panic disorder, 

anxiety disorder, grief, loss and depression. In the coronavirus epidemic, which affects society in 

many ways, the mental health of health professionals, who have taken a great responsibility, is 

affected by this situation. 
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The purpose of this study is to determine the psychological reflections and anxiety / concerns of nurses 

working in a training and research hospital about Covid-19 during the epidemic process.The data of 

the descriptive research were obtained from digital media. The universe of the study was formed by 

the nurses working in a university hospital during the epidemic process (n=57). Descriptive 

information form and Corona Virus Phobia Scale (C19P-S) were used in data collection. It was 

observed that the nurses had moderate COVID-19 phobias during the epidemic period (mean scale = 

55.92), and working in the hospital during the epidemic period worries them and their families. In the 

study, no significant differences were found between gender, marital status, being diagnosed with 

chronic disease, the unit studied and the average of the C19P-S scale. In this process, it is 

recommended to improve working conditions, provide personal protective equipment, create 

supportive work plans to reduce stress and anxiety levels, and provide psychological counseling. 

Key Words: Coronavirus, nursing, phobia, COVİD-19 

 

GİRİŞ 

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı COVID-19, yüksek bulaşıcılık özelliği 

ile Çin'in diğer eyaletlerinde ve birçok ülke ve kıtada hızla yayılarak akut bulaşıcı bir salgınına neden 

olmuştur (Bao ve ark., 2020; Liu, Liu ve Zhong, 2020). 30 Ocak 2020'de, yeni bir koronavirüs türünün 

salgını, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" 

olarak tanımlandı.11 Mart'ta "salgın" olarak nitelendirilen COVID-19’in coğrafi olarak yayılımı ile 

virüse bağlı hastalık ve ölüm oranları da hızla arttı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 2020 aralık ayı 

verilerinde;  70.461.926 COVID-19 vakası ve virüs kaynaklı 1.599.704 ölüm olunduğu bildirilmiştir. 

Dünyada 187 ülkeye yayılan COVİD-19, Türkiye’de ilk kez mart ayında görülmüş ve günümüze kadar 

16199 kişinin ölümüne neden olmuştur (WHO, 2020). 

COVİD-19’un neden olduğu enfeksiyonun, solunum yolu enfeksiyonu, pnömoni, böbrek yetmezliği, 

kalp krizi hatta çoklu organ yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarının (Yalçın, 2020) tetiklediği, yüksek 

oranlarda morbidite ve mortaliteye neden olduğu raporlanmıştır (Lipsitch ve ark. 2020). COVİD-19 

fiziksel sağlık üzerindeki etkilerinin yanında psikolojik sağlığı da önemli ölçüde etkileyen bir 

hastalıktır (Hatun, Dicle ve Demirci 2020). Dünya genelinde birçok insanda COVİD-19 nedeniyle 

panik bozukluk, anksiyete bozukluğu, keder, kayıp ve depresyon gibi çok çeşitli psikolojik sorunların 

ortaya çıktığı bildirilmiştir. Bu psikolojik sorunlar salgın sonrasında da uzun dönemde ortaya 

çıkabilmektedir (Lau ve ark., 2008; Qiu ve ark., 2020; Hatun, Dicle ve Demirci 2020). 

Fobi, belirli durum veya nesneler karşısında duyulan olağan dışı güçlü korku ve bu korkunun bireyin 

gündelik yaşamını olumsuz yönde etkilemesi hali olarak tanımlanır. Fobi kelimesinin kökeni Yunan 

mitolojisinde korku tanrısı Phobos kelimesinden gelir ( TDK, Wikipedia 2020). Salgın hastalıklar 

sırasında insanlar genellikle korku, panik veya fobi gibi çeşitli ruhsal zorluklar yaşarlar. Bu psikolojik 

etkiler, bazı bireylerin COVID-19 hastası olmamasına rağmen fiziksel ve ruhsal bozukluklara yol 

açabilir (Goyal ve ark. 2020; Mamun ve Griffiths, 2020). Fobiye eşlik eden anksiyete; artan kan 

basıncı, terleme, baş dönmesi veya hızlı ve zayıf bir kalp atışı gibi fiziksel değişikliklerin oluşmasına 

zemin hazırlar (Major ve ark. 2000). COVID-19’a bağlı vaka ve ölüm sayısının artmaya devam 

etmesi, salgının henüz tam olarak kontrol edilmemesi, normal hayatlarıyla ilgili belirsizlikler 

insanlarda korkuya neden olmuştur. Ayrıca medyada ve internette COVID-19 enfeksiyonu, tedavisi ve 

hastalığın prognozu ile ilgili farklı bilgilerin çokluğu insanların endişelerini tetiklemektedir (Egunjobi, 

2020). COVID-19 pandemisinin psikolojik etkilerinin oldukça büyük olduğu vurgulanmakta ve bu 

yüzden virüse bağlı korkuları değerlendirmenin önemli olduğu bildirilmektedir (Pakpour ve Griffiths, 

2020). Yapılan çalışmalar Covid-19 korkusunun, hastalığın kişiye vereceği zararı artırabileceğini 

göstermektedir (Guan ve ark. 2020; Huang ve ark. 2020). 

Salgının başlangıcından itibaren tüm dünyada ve ülkemizde sağlık çalışanları, etkileri tam olarak 

bilinmeyen bir virüsün enfekte ettiği hastaların tedavi ve bakımları için özveriyle çalışmaktadır. Diğer 

yandan salgınla birlikte uygulanan kısıtlamalar, ekonomik sorunlar, aile üyeleri veya akrabaların 

hastalığı, bakmakla yükümlü oldukları anne baba ve çocukların sorumluluğu gibi sosyal etmenler de 

sağlık çalışanlarının psikolojik yükünü arttırmaktadır (Hatun, Dicle ve Demirci 2020). Salgın 

sürecinde hemşirelerin yaşadığı sıkıntılar arasında yoğun çalışma saatleri ve artmış iş yükü, koruyucu 
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ekipman sıkıntısı, kişisel sağlıkları ve yakınlarının virüs riski ile karşı karşıya kalması sayılabilir. 

Bununla birlikte ekipteki diğer sağlık çalışanlarının veya yakınlarının COVİD-19 ile enfekte olması 

hemşirelerin strsini arttırmaktadır. Sadece şuanda değil tarihsel olarak bakıldığında hemşireler, dünya 

genelinde sağlığı tehdit eden salgınlarla mücadelede ön saflarda yer almışlardır ve gelecekte de 

cephenin önlerinde savaşmaya devam edeceklerdir (Karasu ve Öztürk Çopur 2020). 

Bu çalışmanın amacı, salgın sürecinde, bir eğitim ve araştırma hastanesinde görev yapan hemşirelerin 

COVİD-19 hakkındaki psikolojik yansımaları ve kaygı/endişelerinin belirlenmesidir. 

 

MATERYAL VE METOT 

Tanımlayıcı tipteki araştırmanın verileri dijital ortamdan elde edilmiştir. Araştırmanın evrenini bir 

üniversite hastanesinde salgın sürecinde görev yapan hemşireler oluşturmuş, örneklem seçimine 

gidilmeyerek 01 kasım- 15 aralık 2020 tarihinde, çalışmaya katılmayı kabul eden, toplam 57 hemşire 

ile yürütülmüştür. Çalışma verileri, tanımlayıcı bilgiler formu ve Corona Virüs Fobosi Ölçeği ile 

toplanmıştır. Çalışmaya başlarken Etik Kurul (Etik Kurul Karar No: 71522473/050.01.04/527), kurum 

izni ve Sağlık Bakanlığı onayı alındı. 

Korona Virüs Fobisi Ölçeği (C19P-S), Arpacı, Karabaş ve Baloğlu (2020) tarafından korona virüse 

karşı gelişebilen fobiyi değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş, 5 dereceli Likert tipi bir öz 

değerlendirme ölçeğidir. Ölçek maddeleri; 1 “Kesinlikle Katılmıyorum” ile 5  “Kesinlikle 

Katılıyorum” arasında değerlendirilir.  Psikolojik, Somatik, Sosyal Alt Boyutu ve Ekonomik Alt 

Boyutları içermektedir. Alt boyut puanları o alt boyuta ait maddelere verilen cevapların puan toplamı 

ile elde edilirken; toplam C19P-S puanı alt boyut puanlarının toplamı ile elde edilir ve 20 ile 100 puan 

arasında değişir. Alt boyutlardaki ve genel ölçek puanındaki yükseklik korona fobideki yüksekliğe 

işaret eder (Arpacı, Karabaş ve Baloğlu 2020).  

Çalışmadan elde edilen bulguların analizi için SPSS 24.0 (Statistical Package of Social Sciences for 

Windows) istatistik paket programı kullanılmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde 

tanımlayıcı istatistiksel metotlar olan yüzde, standart sapma, frekans, ortalama minimum-maksimum 

değerler kullanılmıştır.  

 

BULGULAR  

Araştırmaya katılan hemşirelerin, yaş ortalaması 29,32±7,27, olup %86’sı kadındı. Hemşirelerin 

%61,4 ü bekâr, %50,9’u lisans mezunu idi. %33,3’ü cerrahi servislerde, %26,3’ü dahili servislerde 

%21,1’i yoğun bakımda çalışmaktaydı.  Hemşirelerin %50,9’unun çalışma yılı 0-5 yıl arasındaydı. 

Günlük ortalama bakım verdiği hasta sayıları %29,8’inin 6-10 arasında olduğu, yine %29,8’inin ise 

11-15 arasında olduğu belirlendi.  Hemşirelerin %29,8’inin kronik hastalığı vardı ve %35,1’i ise 

COVİD-19 tanısı almıştı. Hemşirelerin %26,3’ü COVİD-19 pandemisi başladıktan sonra klinikte 

çalışmanın onları endişelendirdiği, %54,4’üde COVD-19 pandemisinde çalışan olmalarının ailelerini 

endişelendirdiğini ifade ettiler (skalaya göre endişelerine en yüksek puan olan 10 puan vermişlerdir). 

Hemşirelerin Korona Virüs 19 Fobisi (CP19-S) Ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 55,92± 17,808 

(min:24 max:99) olarak hesaplandı. Ölçeğin alt boyutlarından Psikolojik Alt Boyutu puan ortalaması 

20,54± 6,09, Somatik Alt Boyutu puan ortalaması 12,05± 4,89,  Sosyal Alt Boyutu puan ortalaması 

14,15± 4,95, Ekonomik Alt Boyutu puan ortalaması 9,17± 3,81dir.  Hemşirelerin Korona Virüs 19 

Fobisi (CP19-S) Ölçeğinden aldıkları puan ortalaması incelendiğinde bu puana göre hemşirelerin 

fobilerinin orta derecede olduğu söylenebilir. (CP19-S) toplam ölçek puanı ile yaş, cinsiyet 

karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05).  

 

TARTIŞMA  

COVİD-19 salgınında yoğun bir şekilde çalışan sağlık profesyonelleri için virüs artan bir risk 

oluşturmaktadır. Bununla birlikte fiziksel, bilişsel ve duyusal birçok uyaranla karşı karşıya kalmakta 

ve duygusal yönden yıpranmaktadırlar. Bu çalışma; pandemiden en çok etkilenen gruplardan biri olan 
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hemşirelerin COVID-19 korkusu düzeylerini incelemeyi temel almıştır. Sonuçlar, hemşirelerin 

COVID-19 fobilerinin orta düzeyde olduğunu göstermiştir (ölçek ortalaması=55,92). Arpacı ve 

arkadaşlarının çalışmasında da benzer olarak ölçek ortalaması 65,42 bulunmuştur (Arpacı ve ark. 

2020). 

Araştırma sonucuna göre, hemşirelerin pandemi sürecinde hastanede çalışmaları kendilerini ve 

ailelerini endişelendirdiği görüldü. Katılımcıların demografik özellikleri ile CP19-S ölçeği ve alt 

boyutları arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı. Psikolojik Alt Boyutu puan 

ortalamaları diğer alt boyutlara göre daha yüksek bulundu. Salgının dokuzuncu ayında yapılan bu 

çalışmada hemşirelerin %35,7’sinin COVİD-19 tanısı aldığı görüldü. Ayrıca katılımcıların 

%34,7’sinin COVİD-19 vakarının sıklıkla tedavi gördüğü acil ve yoğun bakım birimlerinde çalıştığı, 

%54,4’ünü de günlük ortalama 10 ve üzerinde hastaya bakım verdiği sonucuna varıldı. 

COVID-19 salgını, neredeyse tüm sağlık sistemlerinin kontrol etmeye çalıştığı küresel bir sorundur. 

Dünya geneline yayılmış olan virüs sonucunda artan vaka sayıları nedeniyle, pek çok ülkede sağlık 

çalışanları zor koşullarda çalışmak durumunda kalmıştır. Pakistan’da yapılmış bir çalışmada COVİD-

19 fobisinin sağlık çalışanlarında yüksek oranda görüldüğü ve ruh sağlığı üzerinde çeşitli psikolojik 

belirtilere neden olduğu sonucuna varılmıştır (Amin 2020). Mora-Magaña ve arkadaşlarının (2020) 

Meksika’daki sağlık profesyonelleri ile gerçekleştirdiği çalışmada COVİD-19 fobisinin yüksek olduğu 

ve ortaya çıkabilecek psikolojik sorunların önlemesi için gerekli destek sistemlerini harekete 

geçirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Salgının ilk görüldüğü yer olan Çin’in Wuhan şehrinde çalışan 

hekim ve hemşirelerle yapılan bir çalışmada, katılımcıların %56,8’inde orta ve hafif şiddette sadece 

ruh sağlığı bozuklukları görüldüğü ve sadece %17’sinin profesyonel danışmalık aldığı bildirilmiştir 

(Kang ve ark.2020). 

Hemşirelerin çalışma ortamından kaynaklanan fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal etmenler 

streslerini arttırmaktadır. Rutin çalışma saatleri dışında çalışan, insan hayatının sorumluluğunu 

üstlenmiş, stres ve zaman baskısı altında çalışan bir gruptur. Bununla birlikte anne, baba, eş gibi 

sosyal rollerinin getirdiği sorumlulukları da sürdürmektedirler. Salgın döneminde aile bireylerinin de 

virüs nedeniyle hastalanması riski ortaya çıkmış ve sağlık çalışanlarının hem onarı korumak hem de 

çalışmaya devam etmesi ile yaşadıkları zorluklar artmıştır. Bu bağlamda yapılan araştırmalarda, sağlık 

çalışanlarını COVİD-19 ilgili kaygı, endişe ve korku düzeylerinin yüksek olduğu bildirilmiştir 

(Sakaoğlu ve ark. 2020; Okuyan ve ark. 2020; Polat ve Coşkun 2020). Sağlık profesyonellerinin 

fiziksel ve ruhsal sağlığın korunması bu süreçte büyük önem taşımaktadır. Salgın öncesinde de yoğun 

iş temposu nedeni ile tükenmişlik sendromu, depresyon ve anksiyete gibi problemler yaşayan 

hemşireler, COVİD-19 pandemisi ile mücadele ederken bu sorunların artacağı tahmin edilebilir. 

Pandeminin getirdiği olumsuzluklar ile başa çıkabilmek için değiştirilebilir faktörlere yönelik somut 

eylemler, COVID-19 salgını yönetiminde kritik öneme sahiptir (Özışık 2020). 

 

SONUÇ 

Hemşirelik, sağlık sisteminde olmazsa olmaz ekip üyeleridir. Hemşirelerin sundukları tedavi ve bakım 

hizmetlerin önemi pandemi döneminde de fazlasıyla anlaşılmıştır. Çalışma bulgularından yola çıkarak, 

yaygın kriz zamanlarında fiziksel ve ruhsal yükleri artan hemşirelerin mevcut durum nedeni ile 

bireysel korkularının eşlik ettiği söylenebilir. Bu bağlamda, pandemi sırasında ön safta görev yapan 

hemşirelerin etkili baş etme yöntemleri açısından danışmanlık verilerek, sürecin mental yönden 

sorunsuz geçirilmesi, bakım kalitesi ve verimliliğinin azalmadan devam etmesini sağlayabilir. 
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OBJECTIVE 

The purpose of this study was to investigate early CT manifestations of coronavirus disease (COVID-

19) pneumonia. 

MATERIALS AND METHODS 

 Patients with COVID-19 pneumonia confirmed by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 

(SARS-CoV-2) nucleic acid test (reverse transcription–polymerase chain reaction) were enrolled in 

this retrospective study. The clinical manifestations, laboratory results, and CT findings were 

evaluated. 

RESULTS 

 20 patients with early signs and manifestations of COVID-19 in their Thorax CT images, who were 

conformed to have COVID-19 investigated and reportedin this observational review. 

CONCLUSION 

 The early findings of COVID-19 pneumonia are ground glass density nodules, ground glass densities 

on perifery of excistiong nodules and fibrotic bands, diffuse peribronchial ground glass dansities these 

findings were somehowe differen from reported early CT findings ike patchy GGO with or without 

consolidation involving multiple lobes, mainly in the peripheral zone, accompanied by halo sign, 

vascular thickening, crazy paving pattern, or air bronchogram sign. Early recognition of these initial 

findings can help the radiologists helping clinical management and follow-up. 

 

 
 III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES                           DECEMBER 25-27, 2020 

 

                 www.covid19conference.org                               Ankara/Turkey 196



 

AN UNEXPECTED NUMBER OF ICU TRANSFORMATION MOVEMENTS IN A CENTRAL 

TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL. HOW WAS IT ADAPTED? 
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OBJECTIVE:  

While trying to survive the first wave of the worldwide epidemic during the Covid-19 outbreak, we 

encountered the earlier, more severe second wave. While preparing for the new normal, we examined how 

our institution transformed into a more comprehensive pandemic hospital with the second wave of the 

epidemic in terms of administrative staff. 

Keywords: Pandemic, intensive care unit, hospital management 

ABSTRACT: 

Our hospital is a central training and research hospital and was established to serve all four campuses. 

Considering the statistics of our institution, it was noted that according to 2019 data, there was a 38-54% 

decrease in the number of procedures performed in clinics served in clinics. The idea of staying away from 

hospitals (isolation) and complying with social restraint rules in the first epidemic led to these rates. 

However, due to the increased need for intensive care in the second stage of the epidemic, the clinics' 

operations were restricted. Existing inpatient treatment units rapidly transformed into intensive care units, 

contributing to these rates. 

METHOD 

The study is based on the data of our hospital's statistics department. The data included "March-April-May" 

corresponding to the first Covid-19 outbreak and the second wave period "September-October-November." 

The same periods were compared between 2019 and 2020.  

RESULT 

As is common in our country and the world, new hospitals have been opened, the units have been 

transformed into intensive care units, and medical companies that spend additional production time manage 

this process with the goal of "maximum improvement." 

INTRODUCTION 

The new Coronavirus type 19 (SARS-CoV-2) epidemic spread at a surprising speed worldwide and turned 

into a pandemic in which developed countries were left helpless from time to time. This outbreak was first 

reported in China in December-2019 (1). In our country, it was March-2020 when the first case was 

determined. As in all countries, emergency action plans for this epidemic have been put into use in our 

country and our institution. While treatment guidelines were published rapidly in the literature, it was also 

the hospital administrations' responsibility to prepare the necessary conditions to initiate treatment by these 

guidelines. It was observed that the most urgent need during both peaks of the epidemic was intensive care 

services and ventilator equipment. Because these essential intensive care services were of vital importance. 

Rapid desaturation of the patients required ventilator or mask oxygen support. It was reported in a short time 

that the course of this disease made a pneumonia-like Picture (2). 

The solution plan followed worldwide was to build additional hospital modules or transform existing clinics 

into intensive care units. We have turned one of the current four campuses of our hospital into a completely 

pandemic-focused clinic. In the central campus, we transformed the services to monitor elective patients into 

Covid-19 intensive care units. The intensive care transformation to be made by observing the isolation rules 

was a necessity. Because it was reported that if this disease's isolation rules are not followed, person-to-

person transmission is possible (3). Another study, including 138 case series, suggested that SARS-CoV-2 

was hospital-related transmission (4). 

In the second wave period of the Covid-19 epidemic, a faster peak was reached in the number of patients 

than the first. The official figures indicated also showed that this period would pass under harsher conditions. 
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As a preliminary preparation for this, inpatient services in our central hospital have been made capable of 

providing primary and secondary intensive care services at a rate of 90%. In support of the existing 3rd level 

intensive care units, areas in the same category were transformed by the procedures. Elective inpatient and 

outpatient services were diverted to another additional service campus by reducing the number. Existing 

conversion numbers are categorized in table-1. Due to the increased oxygen support of all these units and the 

existing units, we commissioned additional storage units. 

The personnel who will work in the units put into service with the conversion to intensive care were 

primarily selected from healthcare professionals with certified or intensive care experience. Critical tools 

such as ventilators and monitoring equipment were procured from stocks through government official 

channels. 

METHOD 

The study was based on the data of our hospital's statistics unit. The data covered the "March-April-May" 

and the second wave period "September-October-November" periods corresponding to the first Covid-19 

outbreak. The study was designed considering the number of intensive care units, intensive care category 

ratings, and post-conversion bed capacities of intensive care units. These data for 2020 were compared with 

similar period data for 2019. The values obtained are shown in table 1 and graphic 1. In this transformation 

process, the total patient service provided in our hospital compared to the previous year is shown in table 2. 

The proportions of the data for the two years are stated as percentages.  

RESULT 

When our center's periodic and annual data were analyzed, a critical increase was observed in the intensive 

care bed capacity directly proportional to the rate of increase in cases and the patients' severity. Looking at 

the distribution of the number of beds on a case-by-case basis, it was seen that this increase in favor of Covid 

cases was 1.8 times that of non-covid cases. Additional patıent care units enterıng servıce ın 2020 were 

restructured due to the unexpectedly developing covid-19 outbreak and made suitable for the epidemic. The 

transformation of these additional service buildings was also insufficient over time, and the previous units 

had to be transformed accordingly. 

Table 1. ICU capacity by periods 

  2019 2020/Iᵃ 2020/IIᵇ 

ICU capacity (patient no.) 143 224 348 

Ventilatör no. 82 112 176 

Ventilatör occupancy (%) 31,4 38,8 78,5 

 

ᵃ COVID-19 pandemic 1th. wave period, ᵇ COVID-19 pandemic 2nd. wave period 

 

Graphic 1. ICU and ventilatory management 
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Table 2. The transformation process, the total patient service. 

  2019 2020 

 Covid-19 patient bed capacity in inpatient services. 0 421 

Non-Covid-19 patient bed capacity in inpatient services. 827 531 

Covid-19 patient bed capacity in ICU. 0 224 

Non-Covid-19 patient bed capacity in ICU. 143 124 

 TOTAL CAPACITY 970 1300 

DISCUSSION 

Similar challenges were experienced in all countries as a result of the unexpected global pandemic. In 

addition to the number of patients and the severity of the cases, the countries and institutions' financial 

conditions directly affected the solution process. Crises were overcome from time to time, with solidarity 

between countries or institutions. Managements with production or construction possibilities tried to 

overcome the process in this way. Disasters or epidemics that have not been encountered before can leave 

countries and people desperate. Even if precautions are taken, we have seen how important it is to manage 

emergency crises in such situations professionally. 
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ABSTRACT 

Objectives: To explore the relationship between the imaging findings and laboratory classification of 

COVID-19.  

Methods: Our study is a retrospective single-center study of patients with COVID-19. Patients with 

chest computerized tomography and with positive reverse-transcription polymerase chain reaction test 

results were examined. Total lung volume and lesion volume calculated manually by Osirix software. 

Interclass correlation coefficient was used for testing consistency between the observers. Patients were 

divided into three groups as mild, moderate, and severe by involved lung volume. The relationship 

between laboratory findings and radiological severity investigated with area under curve in receiver 

operating characteristic plot. 

Results: One hundred and six patients were included (females= 44, median age= 55 years). The most 

common radiologic features was peripheral, multifocal, ground glass opacities with subpleural and 

basal distribution. Positive and moderate correlation was found between the percentage of 

involvement and the N/L ratio (rho= 0.635, p<0.001) which was the most correlated laboratory feature 

with radiological severity. The cut-off value was 1.1195 for N/L ratio (95.5% sensitivity, 85.7% 

specificity, 0.845 AUC, 0.742-0.948 95% confidence interval). 

Conclusions: The percentage of involvement can be used as a predictor to decide the severity of the 

disease in patients, who are thought to have COVID-19 pneumonia. 

Keywords: COVID-19; Computerized tomography; Neutrophil to lymphocyte ratio. 
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Giriş ve Amaç: Ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri sağlık çalışanları, non-invazif mekanik 

ventilasyon, endotrakeal entübasyon ve aspirasyon gibi birçok nedenden dolayı COVID-19 

enfeksiyonu açısından yüksek risk altındadır. COVID-19 hakkında sosyal medyada bilgi kirliliği 

mevcut olmakla birlikte her geçen gün yenilenen bilgilerin kurum içi eğitimler ile güncellenmesi 

gerekmektedir. Bu konuda sağlık çalışanlarının pandemi ve normalleşme döneminde bilgi düzeyi ve 

farkındalık derecesi önem arz etmektedir. Çalışmanın amacı yoğun bakım ünitesi ve ameliyathane 

çalışanlarının COVID-19 hakkındaki bilgi düzeylerinin pandeminin erken dönemi ile normalleşme 

dönemini kıyaslayarak kurum içi eğitimlerin etkinliğini tespit etmektir.  

Materyal ve Metot:  Çalışmamıza yoğun bakım üniteleri ve ameliyathanede çalışan 480 sağlık 

çalışanı dahil edildi. Çalışanların 21.03.2020 tarihinde başlayıp 15 gün içinde tamamlanan anket ile 

COVID-19 bilgi düzeyleri ölçüldü. Normalleşme sürecinde 15.07.2020-01.08.2020 tarihleri arasında 

anket tekrar aynı sağlık çalışanlarına yapılarak bilgi düzeylerindeki değişiklikler kaydedildi. 28 

sorudan oluşan anket formu katılımcılar tarafından elden veya internet 

(https://docs.google.com/forms/u/0/) üzerinden dolduruldu. 

Bulgular:  Ankete katılanlar ünvanlara göre doktor, yoğun bakım hemşiresi, ameliyathane hemşiresi,  

anestezi teknisyenleri ve personel olarak 5 gruba ayrıldı. COVID-19’un bulaş yolları, bulgularda neler 

görülebildiği, bulaştırıcılık zamanı, yüksek risk altındaki kişilerin kimler olduğu ve hasta ile temasta 

kişisel koruyucu malzeme kullanılması hakkında bilgi düzeylerinin eğitimle birlikte normalleşme 

sürecinde anlamlı artış saptandı. Kurum içi eğitim oranları erken dönemde %40.6, %38.8, %64.5, 

%46.0, %32.9, normalleşme döneminde ise %59.4, %75.5, %79.2, %73.6, %75.0 olarak doktor, yoğun 

bakım hemşiresi, ameliyathane hemşiresi, anestezi teknisyenleri ve personel gruplarında sırasıyla 

ölçüldü. Ayrıca her grupta normalleşme döneminde kaygı düzeyinde artış gözlemlendi. 

Sonuç: COVID-19 pandemisinde sağlık hizmetlerinde devamlılığın sağlanabilmesi için; şüpheli/kesin 

COVID-19 ile teması olan tüm sağlık çalışanlarında kurum içi eğitimlerin düzenli aralıklarla 

tekrarlanması gerektiğini düşünüyoruz. 

Anahtar kelimeler: COVID-19, bilgi düzeyi, sağlık çalışanları 
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THE KNOWLEDGE LEVELS OF INTENSIVE CARE UNIT AND OPERATING ROOM 

EMPLOYES ABOUT COVID-19 IN THE PERIOD OF NORMALIZATION: A CROSS-

SECTIONAL SURVEY FROM TURKEY 

 

Aim: Operating rooms and intensive care units are at high risk for COVID-19 infection due to many 

reasons such as non-invasive mechanical ventilation, endotracheal intubation and aspiration. Although 

there is information pollution about COVID-19 in social media, the information that is renewed every 

day should be updated with on-the-job training. In this regard, the level of knowledge of healthcare 

workers (HCW) during the pandemic is very important. The aim of this study is to determine the 

effectiveness of on-the-job training about COVID-19 by comparing the knowledge levels of intensive 

care unit and operating room workers in the early period of the pandemic and the period of 

normalization during COVID-19. 

Materials and Methods: 480 HCW who were working in the intensive care units and the operating 

rooms were included in our study. The survey which measured the level of knowledge about COVID-

19 in the early period, started on 21.March.2020 and was completed within 15 days. The same survey 

was conducted to the same HCW between 15.07.2020-01.08.2020 in the period of normalization again 

and their knowledge levels were recorded. The questionnaire form consisting of 28 questions was 

filled in by the participants either manually or via internet (https://docs.google.com/forms/u/0/). 

Results: Participants were divided into 5 groups as doctor, intensive care nurse, operating room nurse, 

anesthesia technicians and personnel. The level of knowledge about the transmission routes and the 

findings of COVID-19, the time of contagion, who are the people at high risk and the use of personal 

protective equipments in contact with the patient were found significant increase in the period of 

normalization. On-the-job training rates of doctors, intensive care nurse, operating room nurse, 

anesthesia technicians. and personnel groups were found 40.6%, 38.8%, 64.5%, 46.0%, 32.9% in the 

early period, and 59.4%, 75.5%, 79.2%, 73.6%, 75.0% in the period of normalization, respectively. In 

addition, an increase in anxiety level was observed in the normalization period in each group. 

Conclusion: We think that on-the-job training should be repeated regularly to HCW in order to ensure 

continuity in health services in the COVID-19 pandemic. 

Keywords: COVID-19, knowledge level, healthcare workers 
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ABSTRACT 

Purpose: To evaluate the relationship between the thorax Computed Tomography severity score (CTSS) of 

Polmerase Chain Reaction (PCR) positive Covid19 patients and clinical and laboratory findings. 

Methods: PCR positive  68 patients who applied to Namık Kemal University Medical Faculty Hospital 

between March 2020 and June 2020 with acute respiratory symptoms were included in the study. Patients 

were clinically divided into two groups as non-severe and severe Covid19 pneumonia. Statistical relationship 

between the length of hospital stay, C-reactive protein(CRP), ferritin, d-dimer and lymphocyte values and 

CTSS between the two groups were analyzed. In addition, correlation analysis was performed between CTSS 

and blood values and length of hospital stay. 

Results: Thirty-seven (45.7%) of the patients were female and 31 of patients (38.3%) were male. The mean 

age of non-severe group was 43.66±2.10, and severe group was 57.83±10.66, and there was no statistically 

significant relationship between the groups(p=0.062). Duration of hospital stay was 54.67 days in the severe 

group and 32.55 days in the non-severe group, and it was higher in the severe group (p=0.006). The mean 

CRP values were 63.17 in the severe group and 31.73 in the non-severe group and were higher in the severe 

group(p<0.001). Ferritin values were averaging 60.33 in the severe group and 32 in the non-severe group, 

and were higher in the severe group(p=0.001). There was a statistically significant difference between the 

two groups in the CTSS, and it was higher in severe pneumonia (p = 0.01). There was no significant 

difference between d-dimer(p=0.229) and lymphocyte(p = 0.270) values in  two groups. A moderate positive 

correlation was found between the CTSS and duration of hospital stay(p <0.001,r = 0.594) and 

ferritin(p=0.002,r=0.368) and CRP(p <0.001,r=0.498). A weak positive correlation was found between CTSS 

and age(p=0.019,r=0.285) and d-dimer (p=0.021,r=0.279), and weak negative correlation was found between 

lymphocytes(p=0.016,r=-0.290).  

Conclusion: CTSS correlates with clinical and laboratory findings in Covid-19 disease and determines the 

duration of the patient's hospital stay. 

Key words: covid-19, pneumonia, x-ray tomography. 
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CASE PRESENTATION 

A 64 year old man who had a cough, dyspnea and sputum came to hospital during the times of the 

pandemic. His laboratory results were normal, except high CRP values and high Brain Natriuretic 

Factor(BNF). Because of dyspnea and the cough a Thorax CT imaging was performed. The Thorax 

CT showed ground glass densities predominantly in periphery of lower the lobes and bilaterally 

pleural effusions (fig 1).  These findings are considered as secondary to Congestive Heart Failure 

(CHF), but a localized geographic shaped asymmetric peripheral ground glass densities were detected 

(fig 2)Ref.. . Because of peripheral and asymmetric fashion as we are experiencing a COVID19 

pandemic, we consider these densities suspicious in terms of COVID19. There was no sign of 

pulmonary thromboembolism or any other vascular pathologies. In further evaluation of the 3D 

reconstructed images, an accessory fissure in the lower lobe of the right lung with pleural effusion is 

observed (fig 3)(1). This effusion densities mimics ground glass opacities in axial images because of 

partial volume average artifact (3). The patient was diagnosed with CHF and  an accessory fissure 

variation in the lower lobe of the right lung. He took the appropriate treatment for CHF. The 

Polymerase Chain Reaction(PCR) test were taken for COVID19  and the results were negative after 

two days. 

DISCUSSION 

Since expanded usage of spiral Thorax CT, accesory fissures can be seen occasionally subdividing 

lobes of the lungs (1). Presence of an obliquely oriented accessory fissure of the lower lobes of lung. It 

can be seen as adjacent to major fissure at the same level as the minor fissure on axial scans(2). Most 

of these accessory fissures stay hidden unless pleural effusion is present. In patients with pleural 

effusion accessory fissures can easily mimic ground glass densities in transverse scan images. This 

misleading density occurs due to partial volume average (3). In patients who represents COVID like 

symptoms this type of peripheral ground glass densities can be confusing, 3D reconstructed images 

like Multiplanar images become as problem solver in such situations, accessory fissures can be easily 

detected. 
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Figure 1: Axial image of Thorax CT scan showing bilaterally pleural effusion and diffuse ground 

glass densities mainly peripherally located areas.  These findings were consistend with Congestive 

Heart Failure. 

 

 
 

 

Figure 2:  Peripheral ground Glass densities near oblique fissure in lower lobe of the right lung. These 

findings at first were considered as pneumonia secondary to COVID-19 
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Figure 3 : At 3 D reconstructed Multiplanar image of lungs; sagittal image of right lung showing the 

partial volüme average at effusion filled accessory fissure. 
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ABSTRACT 

Guillain Barre Syndrome (GBS) refers to group of similar diseases that present with progressive 

polyradiculoneuropathy although the underlying pathologies may be different. Most common trigger is 

a previous infection. An antecedent infection is usually seen 2-4 weeks before the initial symptoms. A 

new type of coronavirus named Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 

has emerged in Wuhan, China in 2019. World Health Organization officially named the clinical 

features as Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) on 11 February 2020. We report in this paper GBS 

triggered by COVID-19. 

Previously healthy 37 years old female presented to our clinic with sudden onset of numbness in her 

upper and lower extremities. The patient took COVID-19 diagnosis when first neurological seen in 

lower extremities.  Two weeks later the patient presented with loss of strength in lower extremities and 

gait disruption. Cerebrospinal fluid (CSF) sample showed increased protein and microalbumin. 

Diagnosis of GBS was made based on clinical findings and CSF analysis.  After IVIG treatment was 

initiated. Rapid recovery was observed. 

SARS-COV-2 infection has broad range of neurological disorders including GBS, encephalitis, viral 

meningitis, acute cerebrovascular disease. GBS was also reported to occur together with SARS-COV 

and MERS-COV infections which are antecedents of SARS-COV-2.   Same inflammatory background 

of COVID-19 and GBS is the key feature in both investigating concurrency of two diseases and 

implementing sufficient and prompt supplementary therapies.  
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FAVORABLE CHANGES OF CT FINDINGS IN A PATIENTS WITH COVID-19 

PNEUMONIA AFTER TREATMENT WITH TOCILIZUMAB WITH CT FINDINGS AND 

COMPARISION 

 

Dr. Bora KALAYCIOĞLU 
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ORCID ID: 0000-0002-1425-7195                                                                         

 

ABSTRACT 

Pneumonia is the most frequent and serious complication of coronavirus virus disease 2019 (COVID-

19). Computed tomography (CT) has a pivotal role in COVID-19 patients with false negative real-time 

polymerase chain reaction (RT-PCR) results. CT has also a major role in monitoring disease 

progression and evaluating the efficacy of treatment. New potential COVID-19 therapies are currently 

under investigation in multiple trials worldwide. Of these, tocilizumab has recently demonstrated 

effectiveness in patients with severe COVID-19 pneumonia 
[2]

. We report the favorable changes of CT 

findings in 15 patients, who received tocilizumab as a treatment of COVID-19 pneumonia with CT 

images both before and after the treatmemt. 
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ADIYAMAN GERGER İLÇE HASTAESİNE COVID-19 ENFEKSİYON ŞÜPHESİ İLE 
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Giriş ve Amaç: Çin’ in Wuhan şehrinde, canlı hayvan pazarından insana bulaştığı düşünülen bir 

enfeksiyon, bilinmeyen pnomoni etkeni olarak Aralık 2019’da ortaya çıktığı duyuruldu. Bulaştırıcılığı 

çok hızlı olan bu yeni virüs dünya genelinde tüm ülkelere kısa sure içinde yayıldı. Çocuklarda 

COVID-19 oranı düşük olmakla birlikte ilk çocuk vakası 20 Ocak 2020'de Çin'de bildirilmiştir. On 

yaşındaki bu çocuğun ailesinin Wuhan şehrini ziyaret ettiği belirtilmiştir. Şu ana kadar dünyada 

bildirilen 51 milyon civarı vaka ve 1 milyon 270 bin  civarı ölüm rapor edilmiştir. Türkiye’de ise ilk 

vaka 11 Mart 2020 de bildirilmiş olup, en son Kasım 2020’ de toplam vaka sayısı yaklaşık 400 bin ve 

toplam ölüm sayısı ise 11 bin civarı olarak rapor edilmiştir. Covid-19 enfeksiyonu genellikle üst 

ve/veya alt solunum yollarını tutar. . Çocuklarda COVID‐19 pnömonisi genellikle hafif seyirli 

olduğundan akciğer grafisi tanıda yetersiz kalabilir. Toraks BT’de subplevral buzlu cam opasiteleri ve 

etrafında halo bulunan konsolidasyon gibi karakteristik akciğer lezyonlarının görüldüğü ve hastanın 

takibi için kullanılması gerektiği vurgulanmıştır. Korona virüs enfeksiyonun kesin tanısı Covid-19 

polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) test sonucu  ile konulmaktadır.  

Bulgular: Gerger İlçe Hastanesi acil servise covid şüphesi ile başvuran 12 hastanın cinsiyeti erkekti.  

Hastaların 4’ ünde ateş, 3’ ünde öksürük,2’ sinde baş ağrısı 1 inde kusma ve ishal şikayeti mevcuttu. 

Hastaların biyokimyasal parametreleri  ve posterior-anterior(PA) akciğer grafisi normaldi. Hastalardan 

nazal ve orofarinks bölgelerinden sürüntü alındı ve hastaların 3 tanesinde covid-19 testi pozitif çıktı. 

Hastalardan 2 yaşındaki çocuk Covid-19 servisine yatırıldı ve tedavi başlandı.Hastaların şikayetleri 

tedaviden 5 gün sonra gerileyince evde 14 gün karantinada kalması önerilerek taburcu edildi. Diğer 2 

çocuk evde tedavi edildi.ve 14 gün karantinada tutuldu. 

Sonuç: Çocuklarda COVID-19 oranı yetişkin bireylere oranla düşük olmakla birlikte, bu hastalığın 

erkek çocuklarda daha sıklıkta görülmektedir. Covid-19 pozitif hastalar üst solunum yolu, alt solunum 

yolu ve gastrointestinal enfeksiyon şikayetleri ile hastaneye  başvurabilirler. Bu çalışmada sunulan 

hasta grubunda erken tanı konularak, erken tedavi ile Covid 19’a bağlı yoğun bakım ihtiyacı ve 

komplikasyonlar azaltılabilir. 

Anahtar sözcükler: Covid-19,  ateş,  çocukluk çağı 

 

 

CLİNİCAL FEATURES OF 0-18 YEARS OLD PATİENTS ADMİTTED TO ADIYAMAN 

GERGER STATE HOSPİTAL WİTH SUSPECT OF COVİD-19 INFECTİON 

 

Introduction and aim: An infection, which is thought to be transmitted from the livestock market in 

Wuhan, China, was announced to occur in December 2019 as an unknown pneumonia factor. This 

new virus, which is very fast transmitted, spread to all countries worldwide in a short time. Although 

the rate of COVID-19 in children is low, the first child case was reported in China on January 20, 

2020. The family of this ten-year-old boy is reported to have visited the city of Wuhan. Nearly 51 

million cases and 1 million 270 thousand deaths reported worldwide have been reported so far. In 

Turkey, the first cases have been reported at March 11, 2020, while the total number of cases at the 

end of June 2020 approximately 400 thousand and the total number of deaths have been reported 
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approximately 11 thousand. Since COVID ‐ 19 pneumonia in children is usually mild, chest 

radiography may be insufficient for diagnosis. It was emphasized that in thorax CT, characteristic lung 

lesions such as subpleural ground glass opacities and halo with consolidation are seen and should be 

used for the follow-up of the patient. The exact diagnosis of corona virus infection is made by the 

Covid-19 polymerase chain reaction (PCR) test result.  

Results: The sex of 12 patients who applied to the Gerger County Hospital emergency room with 

suspicion of covid was male. Four patients had fever, 3 had cough, 2 had headache, 1 had vomiting 

and diarrhea. Biochemical parameters and posterior-anterior (PA) chest radiography of the patients 

were normal. Swabs from the nasal and oropharynx regions were taken from the patients, and the 

covid-19 test was positive in 3 patients. The 2-year-old boy was admitted to Covid-19 service and 

treatment was started. When the complaints of the patients regressed 5 days after the treatment, they 

were discharged by suggesting that they stay in quarantine for 14 days. The other 2 children were 

treated at home and kept in quarantine for 14 days. 

Conclusion: Although the rate of COVID-19 in children is low, this disease is more common in boys. 

Covid-19 positive patients can apply with upper, lower respiratory tract and gastrointestinal infection 

complaints. By making early diagnosis in the patient group presented in this study, early treatment and 

the need for intensive care and complications related to Covid 19 can be reduced. 

Keywords: Covid-19, fever, chilhood 
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ÖZET 

Teknoloji ve robotik sistemler hayatımıza girdiğinden beri hizmet üretimi ve sunum şekli günümüze 

kadar sürekli yeni yöntemler kullanılarak devam edilmiştir. Covid-19 pandemi sürecinde bu yöntemler 

daha da artmıştır. Hizmet üretimi için örgütler ve bu örgütlerin yöneticileri rekabet ortamında özellikle 

dinamikliğe ve çevikliğe önem vermişlerdir. Örgütsel çeviklik kavramı “müşteri istek, ihtiyaç ve 

beklentilerine hızlı ve yerinde cevap vermek” olarak ifade edilmektedir.  Dolayısıyla örgütler rekabet 

ortamında varlıklarını sürdürerek hayatta kalabilmek için örgütsel olarak çevik olmak zorundalar. 

Hastaneler de birer örgüt oldukları için çağın gereksinimlerine ayak uydurmak ve hasta ihtiyaç, 

beklenti ve isteklerini hızlı, zamanında ve yerinde karşılamak zorundalar. Çünkü artık bilindiği üzere 

sağlık sektöründe dahi ciddi bir rekabet oluşmuştur. Bu rekabet ortamında varlıklarını sürdürmek için 

örgütsel olarak çevik olmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Bunu başarmak için sadece hastanenin çalışan 

personeli değil hastanenin iç ve dış kaynaklarını en esnek ve en hızlı şekilde hasta beklentilerine 

uygun hale getirmek için idareci, yönetici ve liderlere büyük görevler düşmektedir. Bu görevlerin 

başında ise operasyonel rekabet yeteneklerini en üst düzeyde kullanmaları gerekmektedir. Bu 

çalışmanın amacı bu doğrultuda özel hastanelerin sahip olduğu operasyonel rekabetçi yeteneklerin 

(inovasyon, hizmet kalitesi, güvenirlik, süreç esnekliği ve maliyet liderliği)  örgütsel çeviklik 

(yetkinlik, esneklik, cevap verme ve hız) ile ilişki düzeyini tespit etmektir. Bunun için özel hastanenin 

yöneticilerinden anket yöntemiyle toplanan veriler SPSS 21 program yardımıyla korelasyon 

yöntemiyle analiz edilmiştir. Bulgular en yüksek ilişkinin hizmet kalitesi boyutu ile hız boyutu arsında, 

en düşük ilişkinin de maliyet liderliği boyutu ile yetkinlik boyutu arasında olduğunu göstermiştir. 

Güvenirlik boyutu ile cevap verme boyutu ve hız boyutu arasında bir ilişki saptanmamıştır. Ayrıca, 

maliyet liderliği boyutu ile esneklik boyutu, cevap verme boyutu ve hız boyutu arasında da pozitif bir 

ilişki saptanmamıştır. Fakat diğer tüm boyutlar arasında orta ve yüksek düzeyde pozitif bir ilişki 

saptanmıştır. Sonuç olarak sağlık kurumları yöneticileri rekabet ortamında ayakta kalıp varlıklarını 

sürdürmeleri için örgütsel olarak çevik olmaları ve operasyonel rekabet yeteneklerini en üst düzeyde 

kullanmaları gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Stratejik Yönetim, Rekabetçi Yetenekler, Örgütsel Çeviklik, Sağlık Kurumları, 

Covid-19  

 

 

 

THE RELATIONSHIP OF OPERATIONAL COMPETITIVE ABILITIES AND 

ORGANIZATIONAL AGILITY IN STRATEGIC MANAGEMENT PERSPECTIVE: A 

RESEARCH ON PRIVATE HEALTH INSTITUTIONS DURING COVID-19 PANDEMIC 

 

 

ABSTRACT 

Since the introduction of technology and robotic systems joined into our lives, the way of service 

production and presentation has been continued by using new methods until today. These methods 

have increased even more during the Covid-19 pandemic. For service production, organizations and 

the managers of these organizations have given particular importance to dynamism and agility. The 
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concept of organizational agility is expressed as “to respond quickly to customer requests, needs and 

expectations”. Therefore, organizations have to be organizationally agile in order to survive in a 

competitive environment. As hospitals are also organizations, they have to keep up with the needs of 

the age and meet the needs, expectations and of the patients on time. Because, as it is now known, 

there has been a serious competition even in the health sector. It has become inevitable to be 

organizationally agile in order to survive in the competitive environment. To achieve it, not only the 

staff of the hospital but also the administrators, managers and leaders have a great responsibility to 

make the internal and external resources of the hospital in the most flexible and fastest way. They 

must use their operational competitiveness at the highest level. In this direction, the purpose of this 

study is to determine the level of relationship between operational competitive capabilities 

(innovation, service quality, reliability, process flexibility and cost leadership) and organizational 

agility (competence, flexibility, responsiveness and speed) that the hospital has. Collected from the 

managers of the private hospital with two questionnaires, the data were analyzed by the correlation 

method with the SPSS 21 program. The findings showed that the highest relationship was between the 

service quality dimension and the speed dimension, and the lowest relationship was between cost 

leadership dimension and competency dimension. There was no positive relationship between 

reliability dimension and responsiveness dimension and speed dimension, and also no positive 

relation was found between cost leadership dimension and flexibility dimension, responsiveness 

dimension, and speed dimension. However, a middle and high level positive relationship was found 

among all other dimensions. As a result, the managers of healthcare institutions need to be 

organizationally agile and use their operational competitiveness at the highest level in order to survive 

in a competitive environment. 

Keywords: Strategic Management, Competitive Capabilities, Organizational Agility, Health 

Institutions, Covid-19 
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ABSTRACT 

In this study; The data of the 1460-bed Konya Training and Research Hospital affiliated to the 

Ministry of Health, Konya Provincial Health Directorate were used. Konya Training and Research 

Hospital, located between the first Hyperbaric began hospitals to oxygen therapy in the public sector 

in Turkey, hyperbaric oxygen therapy was examined with a rigorous manner in the table all the 

income and expenses of the center, making cost analysis has been prepared to show the way to top 

managers and decision makers. 

Hyperbaric oxygen therapy has received its share from the rapidly developing technological 

developments in the world. Turkey, especially in the hands of the private sector in recent years that the 

metropolitan system in the Ministry of Health Training and Research Hospital with hyperbaric oxygen 

has become common in our country receive this treatment method for treatment with the device. 

Hyperbaric oxygen therapy centers have been established in the last 5 years in order to prevent 

permanent damage and loss of workforce etc. 

Besides its scientific and therapeutic benefits, this treatment saves people's lives and prevents them 

from being disabled with this study, we reveal the assets of health institutions and their economic 

sustainability. In order to maintain their continuity in these markets where competitive healthcare 

services are offered, they have made great efforts to better measure and manage costs. The rapid 

developments in this rapid economic and technological field in the world of health have led to the 

development of new production systems with the change in production technologies. When considered 

from the point of view of business in health institutions, it has been revealed that sustainability is not 

possible in businesses with the current SUT prices. Although private health institutions make the 

transaction profitable by taking a fee difference for the treatment, the institutions are making a loss 

with the current SUT prices because the public health institutions cannot get a fee difference. With this 

study, all service items of private and public health institutions were discussed. In order to have 

sustainability; Official Gazette, dated 24.03.2013, Number 28597, It can be said that it would be 

beneficial to take an attempt to increase SUT prices by a minimum of 50% in the social security 

institution health application notification. 

Keywords: Hyperbaric oxygen therapy, Hyperbaric oxygen therapy, Cost analysis 

 

KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİPERBARİK OKSİJEN 

TEDAVİSİ SAĞLIK İŞLETMELERİ BOYUTUYLA 2019 YILI MALİYET ANALİZİ 

 

ÖZET 

Bu çalışmada; Sağlık Bakanlığına bağlı Konya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 1460 yataklı Konya 

Eğitim ve Araştırma Hastanesinin verileri kullanılmıştır. Türkiye’de kamuda ilk HPO tedavisine 

başlayan hastaneler arasında bulunan KEAH Hiperbarik oksijen tedavi merkezinin tüm gelir gider 

kalemleri titiz bir şekilde tablolarla incelenip, maliyet analizi yapılarak, üst yönetici ve karar vericilere 

yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.  
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Hiperbarik oksijen tedavisi dünyada son hızla gelişen teknolojik gelişmelerden nasibini almıştır. 

Türkiye’de özellikle özel sektörün elinde olan sistem Sağlık Bakanlığının son yıllarda büyükşehirlerde 

Eğitim ve Araştırma hastanelerine hiperbarik oksijen tedavisi için aldığı cihazlarla bu tedavi yöntemi 

ülkemizde yaygınlaşmıştır. İnsanlarda kalıcı hasar oluşmaması ve iş gücü kaybı vb durumları 

engellemek adına son 5 yılda hiperbarik oksijen tedavi merkezleri kurmuştur.  

Bilimsel ve tedavi faydalarının yanında İnsanların hayatlarını kurtaran, sakat kalmalarını engelleyen 

bu tedavi; yapmış olduğumuz bu çalışma ile sağlık kuruluşlarının varlıklarını ekonomik olarak 

sürdürülebilirlikleri ortaya koymaktadır. Rekabetçi sağlık hizmeti sunulan bu pazarlarda 

devamlılıklarını sürdürebilmek için, maliyetlerin daha iyi ölçülmesi ve yönetilmesi konusunda büyük 

çaba içerisine girmişlerdir. Dünyada sağlık alanındaki bu hızlı ekonomik ve teknolojik alanda yaşanan 

hızlı gelişmeler üretim teknolojilerindeki değişimle birlikte yeni üretim sistemlerinin gelişmesine yol 

açmıştır Sağlık kurumlarında işletme açısından ele alındığında mevcut SUT fiyatları ile işletmelerde 

sürdürülebilirliğin mümkün olmadığı ortaya koyulmuştur. Özel sağlık kuruluşları tedavi için ücret 

farkı alarak işlemi karlı hale getirseler de, kamu sağlık kuruluşları ücret farkı alamadıkları için mevcut 

sut fiyatları ile kurumlar zarar etmektedirler. Bu çalışma ile özel ve kamu sağlık kurumlarının tüm 

hizmet kalemleri ele alınmıştır. Sürdürülebilirliğin olması için; Resmi Gazete, 24.03.2013 tarih 28597 

Sayı, Sosyal güvenlik kurumu sağlık uygulama tebliğindeki SUT fiyatlarının minimum %50 

artırılması için girişimde bulunulmasının faydalı olacağı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: HBOT, Hiperbarik oksijen tedavisi, Maliyet analizi 

 

INTRODUCTION 

Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) is a scientific medical treatment methods applied Underwater 

Medical Science and Hyperbaric Medicine field of specialization in Turkey. Carbon monoxide-

cyanide poisoning, smoke inhalation, gas gangrene, necrotizing infections of soft tissue, crush injury, 

compartment syndrome, acute traumatic peripheral ischemia, delayed wound healing (diabetic-

nondiabetic), chronic refractory osteomyelitis, radionecrosis (bone, intestines, soft tissue), risky skin 

grafts and flaps, brain abscess, anoxic encephalopathy, sudden hearing loss, sudden vision loss, acute 

osteomyelitis of the skull bones, sternum and vertebrae, in addition to medical or surgical treatments. 

Now at HBO centers in Turkey, Konya, Izmir, Antalya, Kayseri, Istanbul Bagcilar, Izmir Bozyaka and 

Gaziantep Dr. Ersin Arslan is in Training and Research Hospitals. 

New developments in health institutions, intense competition between private and public together with 

city hospitals have led to an increase in service diversity by coming to the forefront in the health sector 

and providing some special services for patients. Health organizations in the efficient and quality 

services can be offered, along with more effective use of resources in Turkey and the World economic 

recession has made it mandatory for. For this reason, units of the hospital with high resource 

consumption should take into account the cost structures of goods and services by creating a balance 

of revenue and expenditure. In health institutions, appropriate costing and appropriate SUT  prices 

should be offered in order to prevent the institutions from harming them in return for correct costing 

and service. 

Konya Training and Research Hospital Hyperbaric Oxygen Therapy Unit, which is the health facility 

where this study was carried out, was put into service on December 27, 2015 and serves 24/7 with 1 

Assistant Professor Hyperbaric Specialist, 5 nurses and 2 Pressure Room Operators. 
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COVID-19 ENFEKSİYONUNDA PERKÜTANÖZ DİLATASYONEL TRAKEOSTOMİ 
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ORCID ID: 0000-0002-8719-7031  

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi  

 

 

Giriş: Trakeostomi işlemi uzamış mekanik ventilasyon ihtiyacı olan hastalarda havayolunun güvenliği 

ve hasta konforu için uzun yıllardır kullanılmaktadır. Perkütanöz dilatasyonel trakeostomi(PDT) 

işlemi hasta başında uygulanabildiği için yoğun bakım hastalarında sıklıkla cerrahi trakeostomiye 

tercih edilir. COVİD-19 pandemisi sürecinde solunum yetmezliği gelişen hastaların yaklaşık %3.5’i 

mekanik ventilatöre ihtiyaç duymaktadır. Mekanik ventilatör sürecinin uzaması ile de trakeostomi 

açılması gerekmektedir. Bu çalışmadaki amacımız yoğun bakım sürecinde COVİD-19 hastalarında 

uyguladığımız PDT işlemi tecrübelerimizi paylaşmaktır. 

Materyal Metod: Çalışmaya nisan 2020-aralık 2020 tarihleri arasında anestezi yoğun bakım 

ünitesinde COVİD-19 tanısı ile yatmış olan, PCR testi pozitif, 18 yaş üstü, PDT uygulanmış olan 

hastalar dahil edimiştir. Hastaların demografik verileri, trakeostomi açılma günü, komplikasyonlar ve 

sonlanımlar hasta dosyalarından kaydedilmiştir. Kliniğimizde COVİD-19 hastaları PCR testi 

negatifleştikten sonra PDT uygulanmaktadır. 

Bulgular: Hastane sisteminden yapılan taramada 10 hastaya PDT uygulandığı saptandı. Hastaların yaş 

ortalaması 71 ± 12 idi ve hastaların 6 (60%)’sının erkek olduğu saptandı. En sık gözlenen komorbidite 

4 (40%) hipertansiyon ve konjestif kalp yetmezliği 3(30%) idi. Ortalama trakeostomi açılma günü 

24.5 ± 3.2, ortalama yoğun bakım yatış günü 41.2 ± 13.8 olarak saptandı. 2 hastada minör kanama 

geliştiği ve hastalardan sadece 3 (30%)’ünün taburcu olduğu gözlendi. (Tablo 1). 

Sonuç: Literatürde 14 günden uzun yoğun bakım ihtiyacı olan hastalara trakeostomi açılmasını 

önerilmekte iken COVİD-19 hastalarında PCR negatifliği beklendiği için trakeostomi açılma günü 

daha uzun olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Mekanik ventilasyon, Perkütanöz Dilatasyonel Trakeostomi  

 

 

PERCUTANEOUS DILATATIONAL TRACHEOSTOMY IN COVID-19 INFECTION 

 

 

Introduction: Tracheostomy procedure has been used for many years for the safety of the airway and 

patient comfort in patients who need prolonged mechanical ventilation. Percutaneous dilatational 

tracheostomy (PDT) is often preferred to surgical tracheostomy in critically ill patients cause of 

performing at the bedside. About 3.2% of patients with COVID-19 require intubation and invasive 

ventilation and some of the patients require tracheostomy. The aim of the study is to share our 

experience with PDT procedure applied to critically ill patients with COVID-19. 

Material Method: between April 2020 and December 2020, patients who were hospitalized in the 

intensive care unit with the diagnosis of COVID-19 who were over the age of 18, who were positive 

for the PCR test, and who were applied PDT were included in the study. The demographic data of the 

patients, the day of tracheostomy, complications and outcomes were recorded from the hospital 

system.  

Results: The mean age of 10 patients who underwent PDT was 71 ± 12 and 6 (60%) of the patients 

were male. The most common comorbidity was 4 (40%) hypertension and congestive heart failure 3 

(30%). The mean PDT application day was 24.5 ± 3.2, and the mean lenght of hospitalization day was 
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41.2 ± 13.8. It was observed that minor bleeding developed in 2 patients and only 3 (30%) of the 

patients were discharged. 

Conclusion: While PDT is recommended for patients who need intensive care for more than 14 days 

in the literature, the day of PDT application is longer because PCR negativity is expected in COVID-

19 patients. 

Keywords: COVID-19, Mechanical ventilation, Percutaneous Dilatational Tracheostomy 

Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri ve sonlanımları 

 

 

 

 

 n=10 

Yaş (yıl) 71 ± 12 

Cinsiyet 

   Erkek 

   Kadın  

 

6 (60%) 

4 (40%) 

Ek hastalık 

   Hipertansiyon 

   Konjestif kalp yetmezliği 

   Diabetes mellitus 

   Koroner arter hastalığı 

   Kronik renal yetmezlik 

   Postresusitasyon sendromu 

 

4 (40%) 

3 (30%) 

2 (20%) 

2 (20%) 

1 (10%) 

2 (20%) 

Antikoagülan kullanımı 

   DMAH 

   ASA 

   Klopidogrel 

 

10 (100%) 

10 (100%) 

2 (20%) 

Protrombin zamanı 

Aktive protrombin zamanı 

INR 

Platelet 

12.9 ± 1.4 

30.8 ± 5.4 

1.1 ± 0.1 

169 ± 81 

Trakeostomi açılma günü 24.5 ± 3.2 

Yoğun bakım yatış günü 41.2 ± 13.8 

Komplikasyon 

   Minor kanama 

 

2 (20%) 

Sonlanım 

   Exitus 

   Taburcu 

 

7 (70%) 

3 (30%) 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, “Koronavirüse Karşı Güvence Arayan Davranış Ölçeği (KKGADÖ)”nin 

Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğini uygulamaktır. Nicel araştırma deseni kullanılarak yapılan 

çalışmanın verileri anket yöntemi ile toplanmıştır. Kolayda örneklem yöntemi kullanılarak 431 kişi 

araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında hazırlanan kişisel bilgi formuna ek 

olarak, KKGADÖ ve “Koronavirüs Anksiyete Ölçeği (KAÖ)” kullanılmıştır. Kişisel bilgi formu 

kapsamında bireylerin; cinsiyeti, yaşı, medeni durumu,  eğitim durumu, çocuk durumu ve günlük 

ortalama internet kullanma durumu yer almıştır. Türkçe’ye uyarlanan ölçeğin, kapsam geçerliliği, yapı 

geçerliliği ve bağlam geçerliliği yapılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik analizleri 

yapılarak, KKGADÖ’nün Cronbach Alpa değeri 0,790 ve KAÖ’nün Cronbach- Alpa değeri 0,864 

olarak tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan bireylerin %23,9’u erkek %76,1’i kadındır. Katılımcıların 

%19,7’si evli, %80,3’ü’i bekârdır. Bireylerin %83,8’inin çocuğu yoktur ve katılımcılar genel itibari ile 

genç yetişkinlerden oluşmaktadır. Eğitim durumları açısından katılımcıların %62,4’ü lisans 

mezunudur.  Günlük internette geçirdikleri zamana göre katılımcıların % 5,1’i 1 saat, %11,1’i 1-2 saat, 

%18,1’i 2-3 saat, %26,5’i 3-4 saat ve % 39,2’si ise internette 4 saat ve üzeri zaman geçirmektedirler.   

KKGADÖ 5 maddeden oluşmaktadır ve yapı geçerliliği sonucunda iyi uyum gösterdiği tespit 

edilmiştir. Araştırmanın bağlam geçerliliği sonucunda KKGADÖ ile KAÖ arasında pozitif düzeyde 

düşük bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre anksiyete arttıkça güvence arayan davranış da artmaktadır. 

 Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Covid-19, Güvence Arayan Davranış, Anksiyete, Ölçek Uyarlama 

 

 

 

ASSURANCE SEARCH BEHAVIOR AGAINST CORONAVIRUS (COVID-19): TURKISH 

VALIDITY AND RELIABILITY STUDY 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to apply the Turkish validity and reliability of the "Coronavirus Reassurance-

Seeking Behaviors Scale (CRSBS)". The data of the study, which was conducted using the 

quantitative research design, were collected by the survey method. 431 people were included in the 

study using the convenience sampling method. In addition to the personal information form prepared 

for the collection of the research data, CRSBS and the “Coronavirus Anxiety Scale (CAS)” were used. 

Within the scope of personal information form, individuals; gender, age, marital status, educational 

status, child status and average daily internet usage status. The scope validity, structure validity and 

context validity of the scale, which was adapted to Turkish, were made. By performing the reliability 

analysis of the scales used in the study, the Cronbach's Alpa value of the CRSBS was found to be 

0.790 and the Cronbach-Alpa value of the CAS as 0.864. 23.9% of the individuals participating in the 
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study are men and 76.1% are women. 19.7% of the participants are married and 80.3% are single. 

83.8% of individuals have no children and the participants are generally young adults. In terms of 

educational status, 62.4% of the participants are undergraduate. According to the time they spend on 

the internet daily, 5.1% of the participants 1 hour, 11.1% 1-2 hours, 18.1% 2-3 hours, 26.5% 3-4 hours 

and 39% 2 of them spend 4 hours or more on the internet. 

CRSBS consists of 5 items and as a result of the construct validity, it has been determined that it has a 

good fit. As a result of the context validity of the study, a low positive correlation was found between 

CRSBS and CAS. Accordingly, as anxiety increases, assurance-seeking behavior increases.  

Keywords: Coronavirus, Covid-19, Assurance Seeking Behavior, Anxiety, Scale Adaptation 

 

 

1. GİRİŞ 

Dünya üzerinde geçmişten günümüze birçok salgın hastalık meydana gelmiş ve bu salgın hastalıklar 

çok sayıda insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştır. Bu salgın hastalıkların geride kalan 

insanlarda ise, fiziksel ve psikolojik pek çok etkileri olmuştur. Son olarak Aralık 2019'da ortaya çıkan 

küresel salgının başladığı günden bu yana, COVID-19 pandemisi, dünya çapında önemli fiziksel, 

psikolojik stres ile yüksek morbidite ve mortalite oranlarına neden olmaya devam etmektedir 

(Jungmann ve Witthöft, 2020). COVID-19 pandemisinin olumsuz etkileri tüm dünyada korkutucu bir 

şekilde kendini göstermektedir. Ölümlerin sayısı, kitlesel işsizlik ve karantina önlemleri endişe verici 

oranlarda artmaya devam ederken, bu sağlık krizinin psikolojik bedelinin daha da kötüleşebileceği 

düşünülmektedir (Lee, Jobe, Mathis ve Gibbons, 2020; Asmundson ve Taylor, 2020). Bunun yanında 

koronavirüse yakalanan kişileri tespit etmek için alınabilecek önlemlere büyük önem verilirken, bu 

pandemiden etkilenen kişilerin ruh sağlığına yönelik ihtiyaçlarının belirlenmesi nispeten ihmal 

edilmiştir (Xiang vd., 2020). 

Özellikle bulaşıcı hastalıkların neden olduğu kitlesel trajedilerin, nüfus içerisinde birçok kişinin 

psikolojik ve davranışsal özellikleri üzerinde büyük sıkıntılara neden olduğu bilinen yüksek korku ve 

endişe dalgalarını tetiklediği düşünülmektedir (Lee, 2020; Balaratnasingam ve Janca, 2006). Buna 

paralel olarak COVID-19 ile enfekte hastalarda yüksek depresyon (% 50,7), travma sonrası stres (% 

73,4), yaygın anksiyete (% 44,7) ve uykusuzluk (% 36,1) problemlerinin görüldüğü ortaya çıkmıştır 

(Evren, Evren, Dalbudak, Topcu ve Kutlu, 2020; Bo vd., 2020). Geçmiş dönemlerde yaşanan küresel 

salgınlarının psikolojik etkisi üzerine yapılan araştırmalar, pandemiye bağlı anksiyete ile artan stres 

semptomları, bulaş endişeleri, sağlık kaygısı, travma sonrası stres arasında açık bir şekilde bağlantılar 

ortaya koymalarına rağmen, bu rahatsız edici bulgulara yönelik henüz önleyici adımlar atılamamıştır 

(Lee, 2020). 

Küreselleşen dünyada sosyal medyanın ve iletişim kanallarının yaygın kullanımı, COVID-19’a 

yakalananlar hakkındaki ölümler ve iyileşmeler hakkında bilgileri elde etmede son derece etkilidir 

(Torales, O’Higgins, Castaldelli-Maia ve Ventriglio, 2020). Fakat bununla birlikte salgın döneminde 

artan yeni vaka ve ölümler hakkında sosyal medya ve diğer iletişim kanallarında oluşan bilgi kirliliği 

ve ülke yöneticilerinin aldıkları kararlar dünyada karmaşık, sürekli gelişen ve değişen bir durum 

ortaya çıkarmıştır (Rubin ve Wessely, 2020). Bu süreçte insanların sağlık kurumlarına ulaşamama, her 

an enfekte olabilecek olma, gıda kıtlıklarının yaşanacağı korkusu vb. düşünceler, bireylerde pek çok 

önemli psikolojik etkiler doğurmuştur (Biçer, Çakmak, Demir ve Kurt, 2020).  

COVID-19 salgını döneminde insanların daha çok fiziksel sağlığı üzerinde durulmaktadır. Ancak 

insanların yaşamlarında daha önce olmayan karantina, sosyal mesafe ve izolasyon gibi süreçlerinin 

ortaya çıkması, insanlarda panik atak, depresyon ve anksiyete gibi çok çeşitli psikolojik sorunlarla 

birlikte, koronavirüse karşı güvence arayan davranışları da tetiklemiştir. Dünya genelinde COVID-19 

ile ilgili araştırma sayısı gün geçtikçe artarken, salgının neden olduğu koronavirüse karşı güvence 

arayan davranışlar konusunda yapılmış araştırma sayısı oldukça azdır. Türkçe literatürde 

koronavirüsün insanlarda neden olduğu etkilere karşı güvence arayan davranış düzeyini ölçecek 

geçerli ve güvenilir bir ölçeğin bulunmaması nedeniyle, bu çalışmanın literatürde olan bir eksikliği 

tamamlaması yönünden önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada, KKGADÖ’nün Türkçe 
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geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılarak, Türkçe literatüre geçerli, güvenilir ve araştırmacılar 

tarafından kolaylıkla kullanılabilecek bir ölçek kazandırmak amaçlanmıştır. 

2. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu araştırmanın amacı, Lee, Jobe, Mathis ve Gibbons (2020) tarafından geliştirilen KKGADÖ’nün 

Türkçe güvenilirlik ve geçerliliğini uygulamaktır. Araştırmada nicel araştırma deseni kullanılmıştır. 

En basit anlamıyla nicel araştırma, verilerin toplanmasını ve analizini gerektiren çalışmalardır. 

Tanımlayıcı araştırmaların en belirleyici özelliği ise araştırma sonuçlarının bir durumu tanımlıyor 

ancak bu durumu açıklamak üzere karşılaştırmalar yapmıyor oluşudur (Büyüköztürk, Kılıç Çakma, 

Akgün, Karadeniz, ve Demirel, 2013).  

Araştırma yetişkin bireyler üzerine uygulanmıştır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi 

kullanılarak örneklem büyüklüğünün belirlenmesi amacıyla Coşkun, Altunışık, Bayraktaroğlu, ve 

Yıldırım (2017) tarafından oluşturulan belirli evrenler için muhtemel örneklem sayıları tablosundan 

faydalanılmıştır. Araştırmanın örneklemine 431 birey dâhil edilmiştir. Araştırmanın verilerinin 

toplanmasında kişisel bilgi formu, KKGADÖ ve KAÖ kullanılmıştır. Kişisel bilgi formu kapsamında 

bireylerin; cinsiyeti, yaşı, medeni durumu,  eğitim durumu, çocuk durumu ve günlük ortalama internet 

kullanma saati olmak üzere toplam 6 ifade yer almaktadır.  Araştırmada, Lee et al. (2020) tarafından 

geliştirilen KKGADÖ’nün yanında bağlam geçerliliği için  Lee (2020) tarafından geliştirilen; Biçer, 

Çakmak, Demir, ve Kurt (2020) tarafından Türkçe’ye uyarlanan KAÖ kullanılmıştır. Ölçeklerde 

bireylerin son iki hafta içerisinde koronavirüse karşı verdikleri tepkiler değerlendirilmiştir. Her iki 

ölçek de tek faktörlü,  5 maddeden oluşmakta olup Likert tarzda oluşturulmuştur. Değerlendirme 1 

“Hiçbir zaman”,  2 “Nadiren (Bir iki defadan/ günden az)”,  3 “Birkaç defa (Birkaç gün)”, 4 “7 

defadan (günden) fazla”, 5 “ Son iki haftada nerdeyse her gün” şeklindedir. Ölçekte ters ifade 

bulunmamaktadır. Ölçekten alınan puanların, 5’e yaklaştıkça güvence arayan davranışların artmakta 

olduğunu, 1’e doğru indikçe güvence arayan davranışların azalmakta olduğunu ifade eden maddeler 

yer almaktadır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi SPSS 26 ve LİSREL paket programları 

yardımıyla yapılmıştır. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik analizlerinin yapılmasında Cronbach Alpha 

kat sayısı değeri ve faktör analizi kullanılmıştır.  

3. BULGULAR  

Araştırmaya katılmayı kabul eden bireylerin %23,9’u erkek, %76,1’i kadındır. Katılımcıların %19,7’si 

evli, %80,3’ü’i bekârdır. Bireylerin %83,8’inin çocuğu yoktur ve katılımcılar genel itibari ile genç 

yetişkinlerden oluşmaktadır. Eğitim durumları açısından katılımcıların %62,4’ü lisans mezunudur.  

Günlük internette geçirdikleri zamana göre katılımcıların % 5,1’i 1 saat, %11,1’i 1-2 saat, %18,1’i 2-3 

saat, %26,5’i 3-4 saat ve % 39,2’si ise internette 4 saat ve üzeri zaman geçirmektedirler.   

Araştırmada ölçeğin geçerliliğine ilişkin olarak dil geçerliliği, kapsam (içerik) geçerliliği, yapısal 

geçerlilik ve bağlam geçerliliği yapılmıştır. 

Kapsam geçerliliği, ölçek maddelerinin, ölçülmek istenen durumu ne derecede temsil ettiğini 

belirlemek için yapılmaktadır (Nazlı ve Oğuz, 2018). Uzman kişiler veya araştırma alanına hâkim 

kurumlar tarafından ölçeğin temsil gücüne ilişkin olarak yargılar belirtilmektedir. Belirtilen bu yargılar 

esas alınarak, ölçeğin içerik geçerliliği hakkında bir sonuca ulaşılmaktadır (Kurtuluş, 2004). Ölçeğin 

Türkçe’ye çevirisi uzman kişiler tarafından yapıldıktan sonra, son halinin tekrardan İngilizceye 

çevirisi yapılmış olup final kontrolleri yapılmıştır.  

Çalışmanın ikinci aşamasında önce yapısal geçerlilik analizi, daha sonra bağlam geçerliliği 

yapılmıştır.  Bir yöntem olarak faktör analizi, bir ölçeğin yapısal geçerliliğinin test edilmesinde 

kullanılmaktadır (Işık, 2011).  Faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve keşfedici faktör 

analizi (KFA) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Loehlin ve Beaujean, 2016). 

Bu araştırmada tek alt boyutta toplanan 5 maddeden oluşan KKGADÖ’nün yapı geçerliliğini test 

etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) kullanılmıştır. Analiz sonucunda uyum iyiliğini 

iyileştirmek için; önce 4 ile 5 ve daha sonra 2 ile 5 maddeleri arasında kovaryans yapılarak tekrardan 

DFA yapılmıştır. Ölçeğe ait model (path grafiği) Şekil 1’de ve uyum iyiliği indeksleri Tablo 1’de 

verilmiştir. 
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Şekil 1. KKGADÖ’yü Oluşturan İfadelere İlişkin Path Grafiği (Standart Katsayılar) 

 

 
Şekil 2. KKGADÖ’yü Oluşturan İfadelere İlişkin Path Grafiği (t Değerleri) 

 

Görüldüğü üzere ölçek maddelerine ait t değerleri verilmiştir. Yapılan analizler doğrultusunda, 

Faktörler içerisinde yer alan tüm maddelerin (gözlenen eğişken) kendi örtük değişkenini temsil etme 

düzeyi 0,05 düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. Belirtilen 20 madde için hesaplanan t değerleri 

0,05 anlamlılık düzeyi için belirlenen kritik değer olan 1.96’dan büyüktür 

 

Tablo 1. DFA’da Kullanılan Uyum İyiliği Değerleri 

İndeks  

Değerleri  

Normal  

Değer  

Kabul Edilebilir 

Değer  

Model  

Değerleri  

x2/sd  <2  <5  7,290 / 3= 2,430 

GFI  >0.95  >0.90  0,993 

AGFI  >0.95  >0.90  0.966 

CFI  >0.95  >0.90  0,993 
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RMSEA  <0.05  <0.08  0,058 

RMR  <0.05  <0.08  0.021 

NFI  >0.95  >0.90  0.988 

 

Tablo 1’de ölçeğin uyum iyiliği indeks değerlerine ve normal ve kabul edilebilir uyum iyiliği indeks 

değerlerine yer verilmiştir. Buna göre ölçeğe ait Ki-Kare (x2) /Serbestlik Derecesi (df)= 2,430; Uyum 

İyiliği İndeksi (GFI)= 0,993; Uyarlanmış Uyum İyiliği İndeksi (AGFI)= 0.966; Karşılaştırmalı Uyum 

İndeksi (CFI)= 0,993; Ortalama Hata Karekök Değeri (RMSEA)= 0,058; Kök Artık kareler Ortalaması 

(RMR)= 0,021; Ölçeklendirilmiş Uyum İndeksi (NFI)= 0,988 olarak tespit edilmiştir. Bu uyum iyiliği 

ile, indeks değerlerinin iyi uyum ve kabul edilebilir uyum gösterdiği söylenebilecektir (Hooper, 

Coughlan, ve Mullen, 2008; Munro, 2005; Rose, Peters, Shea, ve Armstrong, 2004; Şimşek, 2007; 

Wang ve Wang, 2019). 

Tablo 2. KKGADÖ’nün Maddelerinin Anlamlılık İfadeleri 

***P<0,001 

Tablo 2’de görüldüğü üzere yapılan analiz sonucunda KKGADÖ’yü oluşturan 5 ifadenin faktör 

yükleri anlamlı bulunmuştur (p<0,001). 

Tablo 3. KKGADÖ ve KAÖ Güvenilirliğine İlişkin Bulgular 

  n İfade Sayısı Cronbach 

Alpha 

Koranavirüse Karşı Güvence Arayan Davranış 431 5 0,790 

Koronavirüs Anksite 431 5 0,864 

 

Tablo 3’de görüldüğü üzere KKGADÖ ve KAÖ Cronbach Alpha değeri verilmiş olup, ölçeklerin 

güvenilirliği 0,790 ve 0,864 çıkmıştır. Bu değerler ölçeklerin güvenilir olduğunu göstermektedir 

(Özdamar, 1999). 

Tablo 4. KKGADÖ ve KAÖ Arasında Bağlam Geçerliliği 

  1 

1-Koranavirüse Karşı Güvence Arayan Davranış 
  

2-Koronavirüs Anksite 

r ,316
**

 

p ,000 

n 430 

**P<0,001 

Tablo 4’de görüldüğü üzere bağlam geçerliliği için KAÖ kullanılmıştır. KKGADÖ ile KAÖ arasında 

pozitif düzeyde düşük bir ilişki tespit edilmiştir. Analiz sonucuna göre bireylerin anksiyete düzeyleri 

arttıkça güvence arayan davranışları da artmaktadır. 

4. SONUÇ  

Koronavirüse yakalanma korkusundan dolayı bireyler güvence arayan davranışlar sergilemektedir. Bu 

davranışların birçoğunu gün içerinde yapmaktayız. Koronavirüse yakalanıp yakalanmadığımızı 

anlamak için; ateşimizi ölçeriz, bilgi arama davranışı sergileriz, semptomlarla ilgili videolar izleriz, 

başka kişilerle bilgilerimizi paylaşırız ve bu konuda uzman kişilerden yardım isteriz. Bu 

davranışlarımız sonucu koronavirüse yakalanıp yakalanmadığımız hakkında kendimizce bir sonuca 

varırız. Bu sonuç ya bizi rahatlatacak ya da daha da tedirgin hale getirecektir. Bu araştırmada 

bireylerin güvence arayan davranışını gösteren bir ölçek uyarlaması yapılmıştır. Lee et al. (2020) 

İfade S.E. C.R. P 

Madde 1  0,115 8,555 0,000 

Madde 2  0,126 10,270 0,000 

Madde 3  0,128 10,410 0,000 

Madde 4  0,120 9,189 0,000 

Madde 5  0,106 7.544 0,000 
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tarafından geliştirilen KKGADÖ’nün Türkçe uyarlanmış hali aşağıda yer almaktadır.  (Bireylerin son 

iki hafta içerisinde koronavirüse karşı sergiledikleri güvence arayan davranışların sıklıkları 

sorulmuştur. Değerlendirme 1 “hiçbir zaman”,  2 “Nadiren (Bir ikidefadan/ günden az)”,  3 “Birkaç 

defa (Birkaç gün)”, 4 “7 defadan (günden) fazla”, 5 “ Son iki haftada nerdeyse her gün” şeklindedir.) 

Madde 1 Koronavirüs hastalığına yakalanıp yakalanmadığımı anlamak için ateşimi ölçtüm. 

Madde 2 Koronavirüs hastalığının belirtilerine sahip olup olmadığımı anlamak için 

internetteki bilgilerden faydalandım. 

Madde 3 Koronavirüse yakalanıp yakalanmadığımı anlamak için okumalar yaptım ya da 

videolar izledim. 

Madde 4 Koronavirüse yakalanıp yakalanmadığımı anlamak için semptomlarım 

(belirtilerim) hakkında başka insanlarla konuştum. 

Madde 5 Koronavirüse yakalanıp yakalanmadığımı anlamak için semptomlarım hakkında 

bir tıp uzmanı (sağlık çalışanı/profesyoneli) ile konuştum. 
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ÖZET 

COVID-19 pandemisi ve bu pandeminin getirdiği yaşam koşulları farklı bağlamlarda toplumdaki tüm 

bireyleri etkilemiştir. Yalnızca salgın hastalığının kendisinin değil, aynı zamanda bu salgının 

önlenebilmesine yönelik olarak alınması gereken önlemlerin ve getirilen kısıtlamaların toplumu 

oluşturan tüm bireyleri fiziksel, psikolojik, sosyal, ekonomik açılardan etkilediği görülmektedir.  Bu 

sürecin gerektirdiği önlemler ve kısıtlamalar özellikle de halihazırda sosyal izolasyon ve katılım 

problemi yaşayan engelli bireyleri ve madde bağımlılığı olan bireyleri daha fazla dezavantajlı hale 

getirmiştir. COVİD-19 pandemisi dezavantajlı konumdaki bireylerin yaşadıkları fiziksel, psikolojik, 

sosyal ve ekonomik zorlukların katlanarak artmasına neden olmuştur. Pandemi, sağlık açısından zaten 

dezavantajlı konumda olan engelli bireylerin halihazırdaki sağlık sorunlarının artmasına, 

hareketsizlikten kaynaklı fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklarının ilerlemesine; madde bağımlılığı olan 

bireylerin ise kronik solunum yolu hastalıkları, diyabet, hipertansiyon ve bağışıklık sisteminin 

baskılanması gibi bazı rahatsızlıklara sahip olma olasılıklarının ve bunların ölümcüllük riskini 

artırmasına da yol açmıştır. Bunun yanında izolasyon ve kısıtlamalar gibi önlemler bir yandan bulaş 

riskini azaltırken, ne yazık ki bir yandan da zaten pek çok hizmetten yararlanma, sosyal destek 

mekanizmalarına sahip olma ve topluma katılma konusunda zorluklar yaşayan engelli bireyleri ve 

madde bağımlılığı olan bireyleri ruhsal açıdan daha da olumsuz etkilemiştir. Pandemi süreci özellikle 

anksiyete bozuklukları, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk gibi rahatsızlıkların gelişmesi 

açısından da risk teşkil etmektedir. Öte yandan eğitim ve istihdam konusunda zorluklar yaşayan 

engelli bireyler ve madde bağımlılığı olan bireyler, pandemi koşullarında eğitime devam edememekte, 

iş ve gelir kaybı ile birlikte ekonomik açıdan daha fazla zorluk yaşamaktadırlar. Sözü edilen bu 

durumların sadece engelli bireyleri ve madde bağımlılığı olan bireyleri değil, birlikte yaşadıkları aile 

üyelerini de etkilediği görülmektedir. Tüm bunlar, COVİD-19 pandemisinin engelli bireyler ve madde 

bağımlılığı olan bireyler gibi dezavantajlı konumda olan bireyler üzerinde yarattığı güçlüklerin 

üzerinde önemle durulması gerektiğini göstermektedir. Bu çalışmada COVİD-19 pandemisinin 

toplumda dezavantajlı konumda olan engelli bireylerin ve madde bağımlılığı olan bireylerin 

yaşadıkları güçlükler, pandeminin yarattığı riskler ve olası olumsuz sonuçlar bağlamında çözüm 

önerilerine yer verilecektir. Çalışma bir derleme çalışması olup, yazarlar bu çalışmanın 

hazırlanmasında konuya ilişkin ulusal ve uluslararası literatür bilgilerinden ve alan tecrübelerinden 

yararlanacaklardır. 

Anahtar kelimeler: COVID-19 pandemisi, madde bağımlılığı, engellilik, dezavantajlı gruplar 
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THE CHALLENGES OF THE COVID-19 PANDEMIC FOR DISADVANTAGED GROUPS: 

AN EXAMPLE OF DISABILITY AND SUBSTANCE DEPENDENCE 

 

 

 

ABSTRACT 

The COVID-19 pandemic and the living conditions brought about by this pandemic affected all 

individuals in the society in different contexts. It is seen that not only the epidemic itself, but also the 

measures and restrictions that should be taken to prevent this epidemic, affect all commonwealth in 

physical, psychological, social and economic aspects. The precautions and restrictions required by this 

process have made disabled individuals and individuals with substance dependence more 

disadvantaged, especially those who already have social isolation and participation problems. The 

COVID-19 pandemic has caused exponentially increasing the physical, psychological, social and 

economic difficulties experienced by disadvantaged individuals. The pandemic has contributed to the 

increase in the current health problems of disabled individuals who are already at a disadvantage in 

terms of health, and the progression of physical and mental disorders caused by inactivity; It has also 

led to an increase in the likelihood of substance dependents to have some diseases such as chronic 

respiratory diseases, diabetes, hypertension and suppression of the immune system and their mortality 

risk. In addition, while measures such as isolation and restrictions reduce the risk of infection, 

unfortunately, on the other hand, individuals with disabilities and substance dependence who already 

have difficulties in benefiting from many services, having social support mechanisms and participating 

in the society have further negatively affected individuals with substance dependence. The pandemic 

process also poses a risk in terms of the development of disorders such as anxiety disorders, 

depression, obsessive-compulsive disorder. On the other hand, individuals with disabilities and 

substance dependence who have difficulties in education and employment cannot continue their 

education under pandemic conditions and experience more economic difficulties with loss of work and 

income. It is observed that these conditions affect not only individuals with disabilities and substance 

dependence but also their family members with whom they live. All these show that the challenges 

caused by the COVID-19 pandemic on individuals who are in disadvantaged positions such as 

individuals with disabilities and substance dependence should be emphasized. In this study, the 

challenges of the individuals with disabilities and substance dependence who are at a disadvantage in 

the society of the COVID-19 pandemic, the risks posed by the pandemic and possible negative 

consequences will be included. The study is a review study, and the authors will benefit from the 

national and international literature information and field experience in the preparation of this study. 

Keywords: COVID-19 pandemic, substance abuse, disability, disadvantaged groups 
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ÖZET  

"Aşılama, halk sağlığı tarihindeki en güçlü ve temel hastalık önleme araçlarından biridir" 

 

Tarih boyunca çok sayıda salgın ve ölüme neden olmuş bulaşıcı hastalıklarla mücadelede bağışıklama 

en etkili yöntemdir. COVID-19 salgınına bağlı artan ölümler, çocukların evde tutulması şeklinde 

verilen mesajlar ile korkan ebeveynlerin çocuklarının rutin muayenelerini ertelemeye başlaması 

nedenleriyle aşılanma oranlarında düşüklük saptanmıştır. Aşılama oranlarının oldukça yüksek olduğu 

ülkemizde Haziran 2020’de ilköğretim 1. sınıfta yapılan aşıların 48. Ayda ve 8.sınıf okul çağı 

aşılamalarının da 156. ayda, Aile Hekimliği Birimlerinde uygulanmasına karar verilmiştir. Pandemi 

başlangıcı olan Kasım 2019’dan itibaren,  genişletilmiş bağışıklama programlarının küresel ölçekte hiç 

görülmemiş bir şekilde kesintiye uğradığı bildirilmektedir. Aşılamanın kısa süreler için bile kesintiye 

uğraması hastalıklara duyarlı bireylerin sayıca çoğalmasına ve aşı ile önlenebilen hastalıkların 

olasılığının artmasına neden olabilmektedir. Verilerin mevcut olduğu 129 ülkenin yarısından 

fazlasında (% 53), Mart-Nisan 2020 döneminde orta ile şiddetli kesintiler veya aşılama hizmetlerinin 

tamamen askıya alındığını bildirmiştir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 68 ülkede tahmini 80 milyon 

çocuk, rutin aşılama hizmetlerinin aksaması nedeniyle kızamık, difteri ve çocuk felci gibi aşı ile 

önlenebilir hastalıklara yakalanma riski altındadır. Sahra altı ülkeler başta olmak üzere özellikle 

kızamık ve çocuk felci aşıları askıya alınmış, bu nedenle çocuk felci, kızamık, tifo, sarı humma, 

kolera, rotavirüs, menenjit A ve kızamıkçık yeniden görülmeye başlanmıştır. Japonya’da yapılan bir 

araştırmada COVID-19'un pandemisinden sonra Hib aşılama oranı, birincil ve takviye dozları için 

2013-2019'da her biri yaklaşık % 97'den 2020'de % 73'e düştüğü rapor edilmiştir. Yine yapılan 

araştırmalarda influenza aşı dozlarının sayısı % 21,5 azaldığı ve 24 aylık çocuklara uygulanan doz 

sayısının Ocak-Nisan 2020 döneminde % 15,5 azaldığı bildirilmiştir. Bağışıklanmamış çocukların 

oluşturduğu havuz, sürü bağışıklığını azaltmakta ve salgın riskini arttırmaktadır. 

Aşı ile önlenebilen salgınlar, COVID-19'un etkilerine karşı mücadele eden toplum ve sağlık sistemleri 

için felaket olabilir. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü, ülkelerin COVID-19 salgını sırasında 

bağışıklama faaliyetlerini sürdürmelerine yardımcı olmak için bir rehber yayınlamıştır. Rehberde, 

ülkelerin, aşılama programlarını sürdürmeleri gerektiği belirtilmektedir ve ülkelerin temel hizmet 

sunumunda çocukların rutin aşılanmasına önermektedir. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrol 

altına alınmasında hemşireler aktif görev almaktadır. Pandemi sürecinde hemşireler; bağışıklamanın 

sürdürülmesi, sağlık eğitimi, bağışıklamanın kesintiye uğradığı çocukların tespiti, çocuk sağlığını 

koruma ve geliştirmeye yönelik uygulamalarda önemli roller almaktadır.  

Anahtar kelimeler: COVID-19; çocuk; bağışıklama; hemşire; aşı 
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CHILDHOOD VACCINATION STATUS IN COVID-19 PANDEMIA 

ABSTRACT 

"Vaccination is one of the most powerful and essential disease prevention tools in public health 

history" 

 

Vaccination is the most effective method in combating infectious diseases that have caused many 

epidemics and deaths throughout history. Increased deaths due to the COVID-19 epidemic and low 

vaccination rates were found due to the messages given as keeping children at home, and fearful 

parents began to delay the routine examinations of their children. In our country where vaccination 

rates are quite high, it has decided to apply the vaccinations in the first grade of primary education in 

June 2020 in the 48th month and the 8th grade school age vaccinations in the Family Medicine Units 

in the 156th month. It has been reported that since November 2019, the beginning of the pandemic, the 

extended immunization programs have been interrupted in an unprecedented global scale. Interruption 

of vaccination, even for short periods, may increase the number of susceptible individuals to diseases 

and increase the probability of vaccine-preventable diseases. More than half (53%) of the 129 

countries for which data are available reported moderate to severe interraptions or complete 

suspension of vaccination services during March-April 2020. According to the World Health 

Organization, an estimated 80 million children in 68 countries are under risk of developing vaccine-

preventable diseases such as measles, diphtheria and polio due to disruption of routine immunization 

services. Especially in sub-Saharan countries, measles and polio vaccines have been suspended, so 

polio, measles, typhoid, yellow fever, cholera, rotavirus, HPV, meningitis A and rubella have started 

to appear again. In a study conducted in Japan, it was reported that after the pandemic of COVID-19, 

Hib vaccination rate dropped from approximately 97% each in 2013-2019 to 73% in 2020 for primary 

and booster doses. Again, in studies conducted, it was reported that the number of influenza vaccine 

doses decreased by 21.5% and the number of doses administered to children of 24 months decreased 

by 15.5% in the period January-April 2020. The pool of unimmunized children reduces herd immunity 

and increases the risk of epidemics. 

Vaccine-preventable disease outbreaks can be catastrophic for communities and health systems 

already fighting the effects of COVID-19. For this reason, the World Health Organization has 

published a guide to help countries maintain immunization activities during the COVID-19 outbreak. 

The guide states that countries should maintain their immunization programs and recommend routine 

vaccination of children in basic service provision. Nurses take an active role in preventing and 

controlling infectious diseases. During the pandemic process, nurses play important roles in practices 

aimed at maintaining immunization, health education, detecting children whose immunization has 

been interrupted, and protecting and improving child health. 

Keywords: COVID-19; child; vaccination; nurse; Vaccine 

  

GİRİŞ  

Sağlığın sürdürülebilmesi ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi konusunda yürütülen en önemli halk 

sağlığı uygulamalarından biri bağışıklama programlarıdır (Nalbantoğlu ve Gökçay, 2020). 

Bağışıklama programlarının temel hedefi hastalıkların ortaya çıkmasını engellemek, enfeksiyonlara 

bağlı mortalite ve morbiditeyi azaltmaktır. Aşılanmadaki temel amaç kişi ve toplum bağışıklığının 

sağlanması, salgınların önlenmesi, sakatlık ve ölümlerin azaltılmasıdır (WHO, 2016). Öyle ki 

bağışıklama tarih boyunca çok sayıda salgın ve ölüme neden olmuş bulaşıcı hastalıklarla mücadelede 

en etkili yöntem olmuştur (Azap, 2019). Günümüze kadar görülen salgın hastalıklardan insanlık 

tarihine en çok etki edenlerin; veba, kolera, tifüs, çiçek, ebola ve influenza olduğu bilinmektedir 

(Turner, 2020). Birçok salgına sebep olan çiçek hastalığının, 1980’de Dünya Sağlık Örğütünün ilan 

etmesiyle hastalığın eradike edildiği duyurulmuştur (Atlanta, 2017). Geçmişte yaşanan bu salgınlarda 

bağışıklamada yaşanan aksaklıkların etkileri ciddi sonuçlar doğurmuştur. Billon-Denis ve Tournier’ın 

(2020) yaptığı çalışmada Batı Afrika'da, 2014 ile 2015 yılları arasında şiddetlenen Ebola virüsü 
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salgınıyla mücadelede, sıtma ve kızamığa karşı aşılamayı aksatmış,  salgının ardından kızamıktan ölen 

çocuk sayısının Ebola virüsü enfeksiyonundan ölen çocuk sayısının iki katı olduğu tespit edilmiştir 

(Billon-Denis ve Tournier 2020). Yine Suk ve arkadaşlarının 2015 yılında Gine'de Ebola nedeniyle 

halk sağlığı sistemlerindeki, özellikle aşılama sistemindeki çöküş nedeniyle birden fazla kızamık 

salgınının meydana geldiğini bildirmiştir (Suk ve ark. 2015). 

Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019 tarihinde Çin'de ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya 

yayılan Covid -19 hastalığını, 11 Mart 2019 tarihinden itibaren pandemi ilan etmiş, ülkeleri bu salgınla 

mücadele etmesi için çeşitli tedbirler almasını önermiştir (WHO, 2019). Alınan tedbirler kapsamında 

insanların bir araya gelmesinin gerektiği aşı kampanyaları hemen hemen tüm ülkelerde askıya alınmış 

ya da yavaşlatılmıştır (Kitano ve Aoki 2020). Bu bağlamda 27 ülkede yürütülen kızamık aşısı 

kampanyaları ve 38 ülkede çocuk felci kampanyaları askıya alınmıştır. Aşılama kampanyalarının 

neden olabileceği sonuçları incelemek için Haziran 2020’de Küresel Aşı Zirvesi toplantısında, 

1970'lerden itibaren yürütülen Genişletilmiş Bağışıklama Programlarının (EPI) uygulamaya 

konulmasından bu yana, küresel ölçekte hiç görülmemiş bir şekilde kesintiye uğradığını, aşılamanın 

kısa süreler için bile kesintiye uğraması hastalıklara duyarlı bireylerin sayıca çoğalmasına ve aşı ile 

önlenebilen hastalıkların olasılığının artmasına neden olacağını açıklamıştır. Verilerin mevcut olduğu 

129 ülkenin yarısından fazlası (% 53), Mart-Nisan 2020 döneminde orta ile şiddetli kesintiler veya 

aşılama hizmetlerinin tamamen askıya alındığını bildirmiştir (Gavi, 2020). Gavi destekli düşük gelirli 

21 ülkede en az 24 milyon kişi, ertelenen kampanyalar nedeniyle çocuk felci, kızamık, tifo, sarı 

humma, kolera, rotavirüs, HPV, menenjit A ve kızamıkçık aşılarını kaçırma riski altındadır (Chandir 

ve ark, 2020). Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 68 ülkede tahmini 80 milyon çocuk, rutin aşılama 

hizmetlerinin aksaması nedeniyle kızamık, difteri ve çocuk felci gibi aşı ile önlenebilir hastalıklara 

yakalanma riski altında olduğunu bildirmiştir ( WHO, 2020a ).  Bağışıklanmamış çocukların 

oluşturduğu genişleyen havuz, sürü bağışıklığını azaltmakta ve hastalık salgınları riskini arttırmaktadır 

(Chandir ve ark, 2020). 

Covid- 19 pandemisinin başlangıcından itibaren bağışıklama oranlarının azaldığı yayınlanan raporlarla 

görülmeye başlanmıştır. Japonya’da yapılan bir araştırmada COVID-19 pandemisinden sonra Hib 

aşılama oranı, birincil ve takviye dozları için 2013-2019'da her biri yaklaşık % 97'den 2020'de % 73'e 

düştüğü rapor edilmiştir ( Kitano ve Aoki 2020). Yine yapılan başka bir araştırmada kızamık aşı 

kapsamının önceki yıla göre % 76,1’den %70,9’a düştüğü, influenza aşı dozlarının sayısının % 21,5 

azaldığı ve 24 aylık çocuklara uygulanan doz sayısının Ocak-Nisan 2020 döneminde % 15,5 azaldığı 

bildirilmiştir (Bramer ve ark, 2020). Sahra altı bir ülkede yapılan çalışmada da benzer olarak 2020 

yılında aşılama oranları bir önceki yıla göre %50-80 oranında azaldığı bildirilmiştir (Buonsenso, 

Cinicola, Kallon, Iodice, 2020). ABD'deki ulusal acil durum ilanından sonra, özellikle bir aydan büyük 

çocuklarda olmak üzere rutin aşılarda azalma bildirilmiştir (Santoli, 2020).  İngiltere'de de Kızamık-

Kızamıkçık-Kabakulak aşılamasında yaklaşık% 20'lik bir düşüş bildirilmiştir (McDonald ve ark 

2020). 

                Aşılama kampanyalarının askıya alınmasının yanı sıra COVID-19’un daha fazla yayılmasını 

önlemek için hükümetlerin sokağa çıkma kısıtlamaları, okulların kapanması, seyahat yasakları gibi 

aldığı önlemlerle çocukların evde tutulması şeklinde verilen mesajlarla korkan ebeveynlerin 

çocuklarının rutin muayenelerini ertelemeye başlamasına ya da gecikmesine neden olmuştur 

(Alsuhaibani ve Alaqeel 2020, Bramer ve ark 2020, Billon-Denis ve Tournier 2020; Kitano ve Aoki 

2020). Ayrıca ortaya çıkan yoksullukla, sosyoekonomik eşitsizlikleri daha da genişlettiği ve bunun 

bağışıklama kapsamını etkilediği rapor edilmiştir (Ataguba ve ark, 2016 ). Covid-19 pandemi 

sürecinde ebeveynlerin aşılama için sağlık kuruluşlarına gitmeyi erteleme nedenlerini inceleyen bir 

araştırmada ebeveynlerin sağlık kuruluşlarına gittikleri takdirde Covid-19’la enfekte olma korkusunun 

olduğu (%60.9), zaman kısıtlamalarının (% 11.6) ve randevu ayarlamadaki zorlukların (% 

9.2) gitmelerini ertelemede rol oynadığı rapor edilmiştir (Alsuhaibani ve Alaqeel 2020). 

                Covid-19 pandemisinde rutin aşılama programlarında kısa süreli de olsa aksaklık yaşanması 

durumunda, duyarlı bireyler artabilir ve aşı ile önlenebilir hastalık salgınları ortaya çıkabilir. Bu 

durumda hem aşı ile önlenebilir hastalıkların neden olacağı ölümler görülmeye başlanacak hem de hali 

hazırda COVID-19 ile mücadele kapsamında maksimum eforla çalışan sağlık siteminin üzerindeki yük 

daha da artacaktır. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü, ülkelerin Covıd-19 salgını sırasında bağışıklama 
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faaliyetlerini sürdürmelerine yardımcı olmak için bir rehber yayınlamıştır. Rehberde, ülkelerin, aşı 

uygulamalarının özellikle devam etmesi, aşılamada aksama yaşanmasının salgın sırasında ve 

sonrasında diğer aşı ile korunulabilir hastalıklarda artışa neden olabileceğine vurgu yapılmıştır. Covid- 

19 testi pozitif çıkan bebek, çocuk veya kişilerin sağlık kuruluşunda yatarak izlenmediği takdirde 

(evde takip ediliyor ise) aşılamanın, semptomların tamamen düzelmesinden sonra ve tercihen en erken 

24 saat ara ile yapılan iki tanı testinin negatifliği gösterildikten sonra yapılmasını önermektedir. Test 

olanağı yok ise, semptomlar tamamen düzeldikten en erken 14 gün sonra aşı için sağlık merkezine 

yönlendirilmesi uygun olacağı belirtilmektedir. Eğer çocuk sağlık kuruluşunda yatmakta ise, iyileşme 

sonrasında, taburculuk öncesinde aşılanabileceğini belirtilmektedir (WHO, Nov., 2020). Benzer 

şekilde Royal Collage of General Practitioners (RGCP) yayınladığı rehberde pandemi süresince 

bebeklik çağı aşıları başta olmak üzere, çocukluk ve okul öncesi dönem aşılamalarının da devam 

etmesi gerektiğini belirtmiştir (RCGP, 2020). Yine Çin’de birinci basamak için yayınlanan bir 

rehberde; çocukluk çağı aşılarının ertelenmemesi ve özellikle Hepatit B, BCG, Polio, Kızamık ve 

Tetanoz içeren aşıların öncelikli olarak uygulanması önerilmiştir (Chunhua ve ark. 2020). Benzer 

şekilde aşılama oranlarının oldukça yüksek olduğu ülkemizde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 20 

Nisan aşı ve bağışıklama haftasında, bağışıklama hizmetlerinin eksiksiz olarak devam etmesi 

gerektiğini yazılı olarak duyurmuş, bu hizmetlerinden yararlanacak kişilerin, COVID-19 pandemisine 

ilişkin olarak alınması gereken önlemleri alarak, ertelemeden sağlık kuruluşuna gitmeleri gerektiğini 

duyurmuştur. Ayrıca Haziran 2020’de ilköğretim birinci sınıfta yapılan aşıların 48. Ayda ve sekizinci 

sınıf okul çağı aşılamalarının da 156. ayda, Aile Hekimliği Birimlerinde uygulanmasına karar 

verilmiş, okulların kapalı olduğu zamanlarda bağışıklama rutinlerinde oluşabilecek aksaklıkların 

önüne geçilmiştir. Covid- 19 testi pozitif çıkan bebek, çocuk veya kişilerin semptomatik ya da 

asemptomatik olmasına bakılmaksızın bakanlık rehberinde izolasyon sonlandırılmasına kadar 

ertelenmesi önerilmektedir. Bu uygulamanın amaçlarından birisi de sağlık çalışanlarının ve diğer 

kişilerin Covid-19 enfeksiyonu ile olası temaslarını azaltmaktır (Sağlık Bakanlığı, 2020).  

COVID-19 döneminde BCG (Bacillus Calmette-Guérin) aşısı ile ilgili yayınlar mevcuttur. Hem 

hayvan hem de insanlar üzerine yapılan BCG aşısının bağışıklık sistemi üzerinde spesifik olmayan 

etkileri olduğuna dair deneysel çalışmalar olsa da; bu etkiler iyi tanımlanmamış ve klinik önemi 

bilinmemektedir. Çocukluk çağı aşılama programında BCG bulunan ülkelerde COVID-19 vakasının 

daha az olduğuna dair çalışmalara dikkat çekilmekle beraber bu tarz ekolojik çalışmalarda ülkelerin 

hastalık yükü, test yapılma oranları, pandeminin bulunduğu evre gibi birçok sebeple çelişkiler 

mevcuttur. Kesin kanıt olamaması sebebiyle DSÖ, yanlış yönlendirmelerin bebek aşılamalarında 

aksamaların ve tüberküloz nedenli hastalık ve ölümlerin de artabileceğini göz önünde bulundurarak, 

BCG aşısını COVID-19’dan korunma amacıyla önermemekte, tüberküloz görülme oranları yüksek 

olan ülkelerde bebeklik çağı aşısı olarak kullanılmaya devam edilmesini önermektedir (De Bree, 2020, 

Arts 2020, WHO Feb. 2018). 

Pandemi süresince yapılan aşılamaların mevzuata uygun şekilde tercihen pencereli, havalandırılabilir 

bir aşı odasında yapılmasını ve aşılama uygulamaların gün içerisinde sona ermesini takiben de odanın 

en az 30 dakika havalandırılması önerilmiştir. Aşı odasına aşı uygulanmak üzere tek bir çocuk 

alınmalı, her bebek/çocuk için tek ebeveyn kabul edilmelidir. COVID-19 hastalığı önlemlerine uygun 

olarak sağlık personeli tıbbi maske ve yüz koruyucu/gözlük takmalıdır. Aşı uygulaması yapılacak 

çocuğa aşı uygulamasının gerektirdiği doğru pozisyonun verilmesi sağlanmalı, ebeveyn ve çocuk, 

sağlık personeli ile yüz yüze olmayacak şekilde pozisyon almalı, ebeveyn ile çocuk odayı boşalttıktan 

sonra oda temizliği ve yer yüzey dezenfeksiyonu yapılmalıdır (T.C. Sağlik Bakanliği Halk Sağlığı 

Genel Müdürlüğü, 2020). 

Sonuç olarak; bağışıklama hizmetinin amacına ulaşabilmesi için, sağlık kuruluşlarının sayı ve 

olanaklarının, insan gücünün ve uygulanan sağlık sisteminin multidisipliner çalışma içerisinde olması 

gerekmektedir. Hemşirelerin bağışıklamada eğitici, araştırıcı, planlayıcı ve uygulayıcı rolleri ile çocuk 

sağlığını dolayısıyla toplum sağlığının korunmasında önemli rolü bulunmaktadır (Çınar ve Şahin, 

2021:412). Pandemi sürecinde hemşireler; bağışıklamanın sürdürülmesi, sağlık eğitimi, 

bağışıklamanın kesintiye uğradığı çocukların tespiti, çocuk sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik 

uygulamalarda önemli roller almaktadır. Bu süreçte elektronik sağlık kayıtlarını ve aşılama bilgi 
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sistemlerini kullanarak ailelere ulaşmalı, bağışıklamanın sürdürülmesinin önemini vurgulamalıdır 

(Adamu ve ark, 2020, Bramer ve ark,  2020, Torner 2020). 
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ÖZET  

Amaç: Tüm dünyayı etkisi altına alan ve farklı meslek gruplarını farklı şekillerde etkileyen COVID-

19 pandemisi nedeniyle Türkiye’de 11.03.2020 tarihinden itibaren karantina ilan edildi. Bu dönemden 

sonra bazı meslek grupları işlerini normal veya online olarak sürdürmüş, bazı kişiler de işlerini 

kaybetmiştir. Bu araştırma, aktif müzisyen olarak çalışmakta olan müzisyenlerin COVID-19 

pandemisinden nasıl etkilendiğini ve bu etkinin müzisyenlerin mesleki, egzersiz yapma ve ağrı 

durumlarına olan yansımasını değerlendirmek amacıyla planlandı.  

Gereç ve Yöntem: Demografik veriler, egzersiz yapma, ağrı, pandemide müzik yapmaya devam 

durumu, gibi sorulardan oluşan ve Google Forms üzerinden hazırlanan bir online anket formu sosyal 

medya aracılığıyla ile müzisyenlere ulaştırıldı. Gönüllüler katılıma onam verdiklerine dair uygun 

kutucuğu işaretleyerek ankete ulaştı.  

Bulgular: Araştırma, yaş ortalamaları 37,98±12,90 olan 211 katılımcı ile tamamlandı. Katılımcıların 

94’ü (%44,5) 20 yıldan fazla süredir enstrüman çalmaktaydı. 161 kişinin (%76,3) kendilerine ait 

stüdyoları vardı. Pandemide 40 kişi (%19) işlerine aynı şekilde, 87 kişi (%41,2) online olarak devam 

ettiğini belirtirken, 84’ü (%39,8) işe gidemediğini belirtti. Pandemi sürecinde en fazla etkilenen 

mesleki aktivite konser aktiviteleri idi (n=118, %55,9). Katılımcılardan 120 kişi (%56,9) pandemi 

döneminde gelir kaybı yaşadığını belirtti.  Pandemi sürecinde enstrüman çalma süresi anlamlı olarak 

azaldı (p=0,00). İcra öncesinde 143 kişinin (%67,8) ısınma yaptığı, 153 kişinin (%72,5) soğuma 

yapmadığı belirlendi. Enstrüman çalmaya bağlı ağrı 44 kişi (%20,8) ile en fazla sırt bölgesindeydi. 

Pandemi sürecinde, öncesine göre egzersiz yapma durumu değişmedi (p>0,05).  

Tartışma: Müzisyenlerin pandemi döneminden mesleki olarak olumsuz etkilendikleri, egzersiz yapma 

ve ağrı durumu bakımından bir değişiklik olmadığı bulundu. Müzisyenlerin mesleki olarak olumsuz 

etkilendikleri karantina dönemlerinde fiziksel olarak yaşadıkları sıkıntıları miminize etmek için 

ısınma, soğuma aktiviteleri ve düzenli egzersiz yapma konusunda bilgilendirilmeleri önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Müzisyen, Egzersiz, Ağrı. 
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BEING MUSICIAN IN COVID-19 PANDEMIC 

 

ABSTRACT 

Purpose: Due to the COVID-19 pandemic that affects the whole world and affects different 

professional groups in different ways, quarantine has been declared in Turkey at 11.03.2020. After this 

period, some occupational groups continued their jobs normally or online, and some people lost their 

jobs. This study was planned to evaluate how musicians who work as active musicians are affected by 

the COVID-19 pandemic and the reflection of this effect on the occupational, exercise and pain states 

of musicians. 

Methods: An online questionnaire consisting of questions such as demographic data, exercise status, 

pain, continuing to play music in pandemic, which was prepared on Google Forms was delivered to 

musicians via social media. Volunteers reached the questionnaire by clicking the appropriate box 

stating that they gave their consent for participation. 

Results: The research was completed with 211 participants with a mean age of 37.98±12.90. 94 of the 

participants (44.5%) had been playing instruments for more than 20 years. 161 people (76.3%) had 

their own studios. In the pandemic, 40 people (19%) stated that they continued their jobs in the same 

way, 87 people (41.2%) continued their jobs online, while 84 (39.8%) could not go to work. Concert 

activities were the most affected occupational activities during the pandemic process (n=118, 55.9%). 

120 participants (56.9%) stated that they lost income during the pandemic period. During the 

pandemic period, the duration of playing an instrument significantly decreased (p=0.00). It was 

determined that 143 people (67.8%) warmed up before playing and 153 people (72.5%) did not cool 

down. The pain associated with playing an instrument was mostly in the back region with 44 

individuals (20.8%). During the pandemic, the state of exercising compared to the previous period did 

not change (p> 0.05). 

Conclusion: It was found that the musicians were negatively affected by the pandemic period and 

there was no change in terms of exercise and pain status. It is recommended that musicians be 

informed about warming up, cooling down activities and regular exercise in order to minimize their 

physical stress during the quarantine periods when they are negatively affected professionally. 

Keywords: Covid-19, Musician, Exercise, Pain. 
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Amaç: Araştırma Covid 19 salgınında üniversite öğrencilerinin uyku kalitesi ile psikolojik iyi oluş 

arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Araştırma Türkiye'deki tüm üniversite öğrencilerini kapsayan web tabanlı kesitsel bir 

çalışma olarak tasarlanmıştır. Araştırmaya Haziran–Kasım 2020 tarihleri arasında, üniversitede 

öğrenim gören öğrenciler davet edilmiş ve araştırma toplam 972 öğrenci ile tamamlanmıştır. Veriler 

araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu, Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve Pittsburgh Uyku Kalite 

Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler IBM SPSS Statistics 22,0 paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin 

değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, t testi, anova, Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.93±2.50 dır. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin büyük bir kısmının kadın olduğu (%80.1), il merkezin yaşadığı (%44.4), çekirdek aileye 

sahip oluğu (79.2), ebelik (%22.4) ve hemşirelik (%39.0) bölümlerinde öğrenim gördükleri 

belirlenmiştir. Öğrencilerin %52.2’si COVİD 19 virüsünü internetten duyduğunu, %48.3’nü COVİD 

virüsünün solunum/damlacık yolu ile geçtiğini, %39.9’u COVİD 19 belirtileri arasında ateş ve 

solunum sıkıntısının olduğunu ve %92.5’nun Covid 19’nun 14 gün bulaştırıcılık süresi olduğunu 

bildirmişlerdir. Yine araştırmada öğrencilerin tamamına yakın bir kısmı (%83.4) Covid 19’nun tedavi 

edilebilir olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %94.0’nın dışarıda maske kullandıkları ve 

tamamının COVİD 19 da sosyal mesafenin önemini bildikleri saptanmıştır. Araştırmada öğrencilerin 

Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği puan ortalaması 8.41±2.24 olup, uyku kalitesi kötü olarak 

belirlenmiştir. Öğrencilerin Psikolojik İyi Oluş Ölçeği puan ortalaması ise 42.35±8.85 olup, 

öğrencilerin orta düzeyde psikolojik kaynak ve güce sahip olduğu söylenebilir. Araştırmada 

öğrencilerinin Uyku Kalitesi ile Psikolojik İyi Oluş arasındaki ilişkiyi değerlendirmek üzere yapılan 

korelasyon analizinde, öğrencilerin uyku kalitesi ile psikolojik iyi oluşları arasında negatif yönde 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=-0.335; p:0.00).  

Sonuç: Sonuçta uyku kalitesi puanı düştükçe psikolojik iyi oluş artmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Covid 19, pandemi, uyku kalitesi, uyku, ebelik, hemşirelik.  
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THE RELATIONSHIP OF UNIVERSITY STUDENTS 'SLEEP QUALITY WITH 

PSYCHOLOGICAL WELL-BEING IN THE COVID-19 OUTBREAK 

 

Purpose: The research was conducted to determine the relationship between the sleep quality of 

university students and psychological well-being in the Covid 19 outbreak. 

Methods: A web-based research covering all university students in Turkey is designed as a cross-

sectional study. Students studying at the university were invited to the study between June and 

November 2020 and the research was completed with a total of 972 students. The data were collected 

using a questionnaire form developed by the researchers, the Psychological Well-Being Scale, and the 

Pittsburgh Sleep Quality Scale. The data were analyzed with IBM SPSS Statistics 22.0 package 

program. Descriptive statistics, t test, ANOVA, and Pearson Correlation Analysis were used to 

evaluate the data. 

Results: The average age of the students participating in the study is 20.93 ± 2.50. It was determined 

that the majority of the students participating in the study were women (80.1%), they lived in the city 

center (44.4%), had a nuclear family (79.2), midwifery (22.4%) and nursing (39.0%) departments. 

52.2% of the students heard that the COVID 19 virus was heard on the internet, 48.3% of the COVID 

virus passed through the respiratory / droplet route, 39.9% had fever and respiratory distress among 

the symptoms of COVID 19, and 92.5% had Covid 19's contagious period of 14 days. They reported 

that. Again in the study, almost all of the students (83.4%) stated that Covid 19 is treatable. It was 

determined that 94.0% of the students used masks outside and they all knew the importance of social 

distance in COVID 19. In the study, the Pittsburgh Sleep Quality Scale mean score of the students was 

8.41 ± 2.24, and sleep quality was determined to be poor. The mean score of the Psychological Well-

Being Scale of the students is 42.35 ± 8.85, and it can be said that the students have moderate 

psychological resources and power. In the correlation analysis conducted to evaluate the relationship 

between the Sleep Quality and Psychological Well-being of the students in the study, a significant 

negative relationship was found between the sleep quality of the students and their psychological well-

being (r = -0.335; p: 0.00). 

Conclusion: As a result, the lower the sleep quality score, the higher the psychological well-being. 

Keywords: Covid 19, pandemic, sleep quality, sleep, midwifery, nursing. 
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ABSTRACT 

SARS-CoV-2 originated in Wuhan, China in 2019, and affected the whole world in a short time. This 

virus, identified "Coronavirus Disease-19 (COVID-19)" by the World Health Organization (WHO), 

causes severe acute respiratory distress syndrome. The number of people infected with the virus 

increases day by day and this situation is the reason for people's deaths. COVID-19 binding to 

angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) and spreads through the respiratory tract. COVID-19 is an 

RNA virus and this virus shows cough, fever and flu-like symptoms similar to other coronaviruses. 

These symptoms might be seen in entire age groups, but the elderly and the individuals who have 

chronic disease history are defined as a high-risk group. After severe pneumonia, the virus can lead to 

acute respiratory distress syndrome and multiple organ failure, causing death in infected individuals. 

There is no specific medicine or vaccine to treat COVID-19. In order to protect against this virus, it is 

necessary to wear a mask, pay attention to hand hygiene and social distance. Because of the fact that 

there is no medical treatment or protection procedure, people can tend to utilize herbal remedies by 

acquiring immunity to viruses. Ginger (Zingiber officinale) is one of these medicinal plants. Ginger 

has been utilized due to various treatments of diseases for a long time in alternative medicine.  These 

properties should be provided by an ideal anti-COVID-19 agent; being safe for patients, ensuring 

antiviral immunity, increasing repair of tissue and demonstrating strong antiviral effects. It is known 

that the ginger that ensures whole these criteria, additionally, contains tumor necrosis factor- (TNF-

) which defined as cytokine of anti-influenza. It has been reported that the ginger which not only 

increases the immun response, but also decreases viral replication. Ginger has the property of 

inhibiting prostaglandin, leukotriene biosynthesis and cyclooxygenase, lipoxygenase activities. in-

silico studies conducted according with these known effects have also shown that the active 

ingredients of ginger have encouraging effects against COVID-19. It has been observed that the use of 

ginger in various mixtures has positive effects on COVID-19 patients. This study, will discuss the 

impacts on the course of the disease the ginger and the mixture which contains ginger, used in the 

treatment COVID-19. 

Keywords: covıd-19, ginger, medical plants, zingiber officinale 

 

INTRODUCTION  

Coming from the same family with severe acute respiratory syndrome (SARS-CoV) and Middle East 

respiratory syndrome (MERS-CoV), SARS-CoV-2 was first seen in Wuhan, China in 2019. SARS-

CoV-2, which spread to the world rapidly after China, caused the death of thousands of people in a 

short time (Pascarella, 2020). This virus was identified as 'Coronavirus Disease-19 (COVID-19)' by 

the World Health Organization (WHO) and was defined as an epidemic worldwide. In the December 

2020 data of WHO were reported 68,165,877 confirmed cases and 1,557,385 deaths from COVID-19 

(WHO, COVID-19, 2020). COVID-19 is an RNA virus and this virus shows cough, fever and flu-like 

symptoms similar to other coronaviruses (Wu, 2020 ). These symptoms might be seen in entire age 
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groups, but the elderly and the individuals who have chronic disease history are defined as a high-risk 

group. After severe pneumonia, the virus can lead to acute respiratory distress syndrome and multiple 

organ failure, causing death in infected individuals (Pascarella, 2020). There is no specific medicine or 

vaccine to treat COVID-19. Because of the fact that there is no medical treatment or protection 

procedure, people can tend to utilize herbal remedies by acquiring immunity to viruses. Ginger 

(Zingiber officinale) is one of these medicinal plants. Ginger has been utilized due to various 

treatments of diseases for a long time in alternative medicine. 

 

TRANSMISSION WAYS OF COVID-19 

COVID-19 binding to angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) and spreads through the respiratory 

tract. The main source of human-to-human transmission is air droplets and hands. In a study 

conducted with people who are affirmed COVID-19 transmission in provinces without the exception 

Wuhan in China, was reported estimated incubation period of the virus is 2-12 days (average 5.1 days) 

(Lauer, 2020). Hygiene is the basic step in minimizing the risk of contamination. Mask and hand 

hygiene come first step in the protection measures against COVID-19 taken worldwide (Guopeng, 

2020).  

 

SYMPTOMS OF COVID-19  

Symptoms of COVID-19 range from asymptomatic cases to severe acute respiratory failure (He, 

2020). Common symptoms of the disease are fever, cough, tiredness, mild dyspnoea, sore throat, 

headache, and conjunctivitis (Chen, 2020). In a small percentage of patients have symptoms of 

dyspnea, severe acute respiratory failure and multiple organ failure. The majority of individuals who 

have symptoms and more severe clinical conditions coexist with medical conditions such as 

hypertension, diabetes and cardiovascular disorders (Yang, 2020).  

 

GINGER (Zingiber officinale)  

Ginger (Zingiber officinale) is a perennial, yellow, herbaceous plant from the Zingiberaceae family 

that has been used for healing purposes in Eastern medicine for thousands of years. Ginger rhizomes 

contain 60-70% carbohydrates, 3-8% raw fiber, 9% protein, 8% ash, 3-6% oleoresin and 2-3% 

essential oil (Srinivasan, 2017). Chemicals constitute 20-25% of oleoresins, mainly gingerols, 

gingerdions and shogaols (OSMANLIOĞLU-DAĞ). Ginger also contains plenty of phenolic and 

terpene active ingredients. In fact, among the active phenolic components of ginger, gingerols, 

shogaols and paradols are the leading ones. Fresh ginger contains also many polyphenolic ingredients 

except that 6-gingerol, 8-gingerol, 10-gingerol. Ginger contains various terpene components such as β-

bisabolene, α-curcumene, zingiberene, which are considered to be the main components of ginger 

essential oils. Aromatic smell of ginger is also caused by these essential oils (Mao, 2019).  

The primary pharmacological properties and health benefits of ginger components include antiemetic, 

anti-inflammatory, antitumorigenic, antihyperglycemic and antihyperlipidemic activities. Especially in 

the last decade, many studies have been done on the beneficial biological activities and bioactive 

components of ginger and new information has been obtained. In particular, the pharmacological 

effects and mechanisms of 6-gingerol active ingredient are corroborated by both in vivo and in vitro 

studies (Wang, 2014).   

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) classifies ginger as "Generally Recognized as Safe", 

German Commission Monographs report that ginger has no known side effects and no known drug-

herb interactions (Blumenthal, 1999).  
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COVID-19 & GINGER  

In a study investigating accepted alternative treatment methods for COVID-19 were reported some 

ginger mixtures and their remission times. In a mixture made by an elderly woman from Nigeria, 

ginger, 20 cloves of garlic and lime were made into a paste. A tea containing a spoonful of paste, 

liptone tea and 1000 mg of ground paracetamol was obtained. This tea was drunk every 4 hours and 

the remission period was reported as 3 days. A Nigerian family reported that the remission period was 

3 days in a treatment method performed by inhaling the steam of a casserole containing turmeric 

powder, ginger, garlic and lemon. In the method applied by a former Nigerian governor, it was 

reported that the remission period was 1 day after boiling lemon, ground ginger, ground turmeric, 

ground black pepper and ground garlic in water and inhaling the steam for 20-30 minutes. In another 

method used by the Madagascar Applied Research Institute, it has been reported that the remission 

period is 7-14 days with boiling artemisia, neem leaves, claw leaves, garlic, ginger, lemon and orange 

peels and inhaling the steam (Orisakwe O. E., 2020). Nigerian home remedies have been reported to 

protect cells and cell membranes from damage (Amadi, 2019) (Orisakwe O. E., 2020).  

The Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy (AYUSH), an 

organization that aims to research and develop the education, research and indigenous alternative 

medicine methods in India, has recommended Ayush Kwath to strengthen immunity and fight 

infection in the COVID-19 pandemic. Ayush Kwath is a formulation containing four herbs. These four 

herbs are basil, cinnamon, ginger, and black pepper. Ayush Kwath was aimed to boosting immunity of 

the public and reduce the burden on the hospital and health system. Ayush Kwath is an economically 

available mix. Advice to use is to prepare Ayush Kwath mixture by dissolving in 150 mg boiled water 

1-2 times a day (Gautam, 2020).  

The ingredients in ginger are known to inhibit viral replication. ß-sitosterol is contained in ginger; it is 

strongest inhibitor of the reverse transcriptase (RT) enzyme (Kharisma, 2018). Ginger contains tumor 

necrosis factor- (TNF-) which defined as cytokine of anti-influenza (Chopra, 1956). Gingers main 

components are gingerol and shogaols, and this components inhibit leukotriene and prostaglandin 

synthesis (Aggarwal, 2006).  

in-silico studies conducted according with these known effects have also shown that the active 

ingredients of ginger have encouraging effects against COVID-19. Especially 8-gingerol and 10-

gingerol components are active against COVID-19 (Rajagopal, 2020).  

 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

Alternative treatment methods have been developed among the public against COVID-19, which is a 

worldwide epidemic and currently has no treatment method. Ginger rhizome plant, one of the main 

ingredients of these immunity-enhancing mixtures, is known for its antiviral properties and is a safe 

herb. These properties should be provided by an ideal anti-COVID-19 agent; being safe for patients, 

ensuring antiviral immunity, increasing repair of tissue and demonstrating strong antiviral effects. 

Ginger that ensures whole these criterias will be preferred as an anti-COVID-19 until a medical 

treatment method for COVID-19 is found.  
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ABSTRACT 

The Covid-19 outbreak started in Wuhan, China at the end of 2019 soon became the problem of the 

whole world. It should be considered that it is vital to evaluate the data sets of the Covid-19 virus and 

make them useful to people. Examining the current situation using statistical models of data on the 

Covid-19 virus can provide people with different and useful information about this virus. Statistical 

modeling is an important tool for determining the current situation of the epidemic as well as making 

future predictions. In this study, we use a logistic growth model to cumulative COVID-19 cases and 

deaths in Turkey. The logistic growth model produces a characteristic s-shaped/sigmoidal relationship 

between population and time and it displays increasing growth like exponential models in the first 

period, then decrease as it approaches the maximum. The logistic growth model gives the population 

size according to time by the help of three parameters which are the initial population size, the growth 

rate and the carrying capacity/final population size. The parameters of the model is estimated by a 

non-linear least squares (NLS) method. Standard errors of parameter estimation also calculated.  The 

forecasts for the number of cases and deaths for the short-term future are calculated by using the 

obtained model. In addition, we discussed the number of cases and deaths in some countries which are 

similar to Turkey in terms of case numbers. The logistic growth models for these countries are also 

handled. The data are taken from the Covid-19 library of Program R.  

Keywords: Logistic Growth Model, COVID-19, forecasting, outbreak. 
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Giriş ve Amaç: Covid-19 pandemisi sürecinde riskli meslek gruplarından biri olan hemşirelerin 

koronavirüs hastalığı ile mücadele kapsamında enfekte olma oranlarının yüksek olduğu, fiziksel, 

zihinsel ve duygusal tükenme düzeylerinde de artış olduğu rapor edilmektedir. Hatta sözlü ve yazılı 

basında pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin haberler ile çok sık 

karşılaşılmaktadır. Bu durum hemşire adayı bireylerin mesleğe karşı olumsuz duygular 

geliştirmelerine neden olmaktadır.  Bu çalışmanın amacı  Covid-19 pandemi sürecinde hemşirelik 

öğrencilerinin mesleki bağlılıklarını etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın evrenini 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi güz yarıyılındaki iki vakıf 

iki devlet üniversitesine kayıtlı olan öğrenciler oluşturdu.  Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı araştırmada 

çalışmaya katılmaya istekli 1026 öğrenci örnekleme dahil edildi. Veriler online anket ve ölçek 

formlarıyla toplandı. Çalışma için etik kurul onayı alınmıştır. Nicel verilerin normal dağılım 

sergilemediği belirlenmiştir. Nicel değişkenlerin karşılaştırmalarında Mann-Whitney U test, Kruskal-

Wallis testi kullanıldı.  

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20,5±2,04 idi. Katılımcıların çoğunluğu 

kadın(%82,3) ve bekardı (%98,6). Katılımcıların %84,1’i (n:863) isteyerek hemşirelik bölümünü 

seçtiğini belirtirken halen hemşire olmayı istiyor musunuz sorusunu sadece %78’i evet olarak 

cevaplamıştır. Pandemi sürecinde %68.9’u gönüllü olarak çalışmak istediğini, %81,2’si pandemiye 

bağlı kaygı yaşadıklarını, % 76,3’ü kovid tanısı alan yakını veya tanıdığı olduğunu ve bunların 

%30.4’ü nün vefat ettiğini belirtmişlerdir. Öğrencilerin mesleki bağlılık puanlarının cinsiyet, yaş, 

genel not ortalaması, sınıf ve bölümü isteyerek seçme durumu değişkenlerine göre farklılaştığı 

belirlendi. Ayrıca öğrencilerin anksiyete düzeylerine göre mesleki bağlılık ölçeğinin genel ve alt 

boyutlarından alınan puanların farklılık gösterdiği ve bu farkın istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı olduğu belirlendi.  

Sonuç: Pandemi sürecinde mesleki bağlılığı etkileyen faktörlerin uygun şekilde yönetimi öğrencilerin 

bölümden ayrılmaları veya meslekten soğumalarını engelleyebilir. Özellikle Covid 19 hastalığına 

bağlı yaşadıkları anksiyeteyle öğrencilerin uygun şekilde baş edebilmeleri için desteklenmeleri 

gerekir. Bu araştırma bulguları hemşire öğrencilerin mesleki bağlılığını artırmak için kullanılabilir.  

Anahtar Kelime: Covid-19, Hemşirelik Öğrencileri, Anksiyete, Mesleki Bağlılık 
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Introduction and Aim: It is reported that nurses’ infection rates, a risky occupational group in 

struggle against Covid-19-pandemic are high, and there’s an increase in their physical, mental and 

emotional exhaustion levels. Media news about healthcare professional deaths in pandemic causes in 

prospective nurses to develop negative emotions towards profession. Study aims to identify factors 

influencing nursing students' professional commitments in Covid-19-pandemic. 

Material and Method: Research population included students from two foundation and two state 

universities on 2020-2021 fall-semester. In this descriptive research, 1026 students voluntarily 

participated study were included. Data were collected with questionnaire and scale forms. Ethics 

committee approval was taken. We identified that quantitative data don’t present normal distribution. 

Mann-Whitney-U and Kruskal-Wallis tests were used in quantitative variables comparison. 

Findings: Participant students’ average age was 20,5±2,04. Participants’ majority were female(82.3%) 

and single(98.6%). 84.1%(n:863) of participants expressed that they chose nursing-department 

voluntarily, only 78% answered the question of “Do-you-still-want-to-be-a-nurse?” as ‘Yes’. In 

pandemic, 68.9% said they want to work voluntarily, 82.2% said they feel anxiety due to pandemic, 

76.3% said they have relatives or acquaintances with Covid-diagnosis, and 30.4% said that their 

relatives/acquaintances have died from Covid-disease. It was identified that professional commitment 

scores of students differed according to variables of gender, age, grade-point average, grade, and state 

of choosing the department. Besides, it was identified that students’ general and sub-dimensions 

scores in Professional Commitment Scale differed according to their anxiety levels, and this difference 

is statistically highly significant. 

Conclusion: Proper management of factors influencing professional commitment in pandemic can 

restrain students from leaving department and alienation from profession. Students should be 

supported for coping properly with anxiety due to Covid-19-disease. Research findings can be used for 

increasing nursing students’ professional commitments. 

Keywords: Covid-19, Nursing Students, Anxiety, Professional Commitments 
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ABSTRACT 

Objective: In our study, we investigated the sensitivities of the PCR test, the first preferred method in 

patients diagnosed with Covid-19 with PCR positivity, and CT performed during the application, in 

the diagnosis. 

Method: The patients, who applied to the emergency department of a public tertiary hospital between 

March 10, 2020, and April 27, 2020, and who were diagnosed with a final Covid-19 diagnosis after a 

positive PCR result, were examined retrospectively.48 patients were included in the study. The data of 

the patients included in the study such as age, gender, polymerase chain reaction (PCR) result, and 

computed tomography (CT) finding was noted. 

Results: Of the 48 patients included in the study; 29 (60.4%) were male, and 19 (39.6%) were female, 

their mean age was 56(34-70) years. The sensitivity of the first sent PCR result for diagnosing Covid-

19 disease was 79.2% with 38/48, while the sensitivity of the CT result was 89.6% with 43/48. When 

CT findings and first PCR results of the patients included in the study were evaluated together; the 

results were as follows: negative PCR-positive CT in 10 (20.8%) patients, positive PCR-negative CT 

in 5 (10.4%) patients, and positive PCR-positive CT in 33 patients. 

Conclusion: The sensitivity of CT during application in patients with a confirmed diagnosis of Covid-

19 was found to be higher than the first PCR test result. This means that patients with negative CT will 

not benefit for the retraction of Covid-19 disease and that only positive CT (even if the PCR result is 

negative) will need treatment and isolation measures as if they had Covid-19 disease. 

Key Words: Covid-19, Emergency Department, Polymerase Chain Reaction, Computed Tomography 
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ABSTRACT 

Aim: We investigated the parameters of NEWS2, lactate, d-dimer, NEWS2+lactate, NEWS2+d-

dimer, and NEWS2+lactate+d-dimer in predicting critical care admission and in-hospital mortality of 

the patients hospitalized with Covid-19. 

Method: Patients, who applied to the emergency department of a tertiary teaching hospital and were 

taken to the Covid-19 zone with suspected Covid-19 between March 2020 and June 2020, were 

examined retrospectively. 244 patients, who were hospitalized and had positive polymerase chain 

reaction (PCR) test results, were included in the study. NEWS2, lactate and d-dimer levels of the 

patients were recorded. Patients were grouped by the states of in-hospital mortality and intensive care 

unit (ICU) admission. 

Results: Of 244 patients who were included in the study, 122(50%) were male, 122(50%) were female 

and their mean age was 53.76±17.36 years. 28(11.5%) patients were admitted to critical care, while in-

hospital mortality was seen in 14(5.7%) patients. The levels of d-dimer, NEWS2, NEWS2+lactate, 

NEWS2+d-dimer, NEWS2+lactate+d-dimer were statistically significant higher in patients with in-

hospital mortality and admitted to ICU (p<0.05). The AUC values of d-dimer, lactate, NEWS2, 

NEWS2+lactate, NEWS2+d-dimer, NEWS2+lactate+d-dimer in predicting ICU admission were as 

0.745(0.658-0.832), 0.589(0.469-0.71), 0.76(0.675-0.845), 0.774(0.69-859), 0.776(0.692-86), and 

0.778(0.694-0.862), respectively; while the AUC values of these parameters in predicting in-hospital 

mortality were found to be as 0.768(0.671-0.865), 0.695(0.563-0.827), 0.735(0.634-0.836), 

0.757(0.647-0.867), 0.752(0.656-0.848), and 0.764(0.655-0.873), respectively. 

Conclusion: The parameters NEWS2, lactate, d-dimer, NEWS2+lactate, NEWS2+d-dimer, and 

NEWS2+lactate+d-dimer have been found to be reliable in predicting critical care admission and in-

hospital mortality in Covid-19 patients who applied to the emergency department. Besides, compared 

to using NEWS2 value alone, a combination of NEWS2, lactate, and d-dimer was found to be more 

valuable in predicting in-hospital mortality and critical care admission. 

Keywords: Covid-19, Emergency Department, in-Hospital Mortality, Intensive Care Unit 

 

 
 III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES                           DECEMBER 25-27, 2020 

 

                 www.covid19conference.org                               Ankara/Turkey 245



THE PANDEMIC PROCESS AS A CHALLENGE:  

CREATIVE STUDIO EXPERIENCE IN ARCHITECTURE EDUCATION 

 

 

Ayşen ÇELEN ÖZTÜRK 

ORCID ID: 0000-0002-1821-2402 
 

 Ayşe Duygu KAÇAR 

ORCID ID: 0000-0002-6561-7517
 

 Eskisehir Osmangazi University, Department of Architecture, Eskisehir, TURKEY 

 

 

Throughout history, one of the factors that deeply influenced human development has been 

the pandemics. Currently, due to the COVID19 pandemic, which affected the whole world, 

rapid changes and transformations are experienced in the field of education similar to all 

other fields. In architecture education, the spaces where students and professors meet, 

students' means of expression, presentation techniques and the ideas about constructing the 

future have changed during the pandemic. In architectural design studios, the main construct 

in architectural education, the spatial operations take place when each student occupies a 

work space in the studio and the project manager professor criticizes the students' work in 

the studio. Even in a discipline such as architectural education, where visual and face-to-face 

communication are important, the content and means of expression have rapidly changed and 

transformed and the education process has been successfully maintained in changing 

conditions. The pandemic process has been turned into an opportunity in terms of reviewing 

educational contents, improving the knowledge of computer programs, and feeding creativity 

with technological opportunities in the design process. 

Keywords: Architecture education, architectural design studio, pandemic, covid19. 

 

INTRODUCTION 

The COVID19 pandemic that the world faces till the last months of 2019 reached almost a 

year. After the World Health Organization’s (WHO) announcement on March 11
th
, 2020 the 

first lockdown brought most of the world to a standstill, and many schools of architectural 

education were quick to respond to emergency remote teaching. The e-learning platforms 

such as Zoom, Google Meet, Windows Teams and etc. let overcome challenges of the 

extreme process. However, the worldwide environmental and social crisis of the COVID19 

force us to search for potential long-term impacts. Accordingly, this process has brought 

educators out of their comfort zone to create a comprehensive strategy to rebuild architecture 

education.  

The architecture schools are discussing new modes of teaching regarding new technologies 

to rethink master and pupil relation of conventional architecture education on a global scale. 

An interview with deans and chairs of architecture schools on the response of each 

institution to the crisis underlines the challenges as rebuilding curriculums, formats, 

modalities, sizes of groups, travel experiences, and the notion of flexibility. 

(https://archinect.com/features/article/150195369/architecture-deans-on-how-covid-19-will-

impact-architecture-education). Correspondingly, the 50th MOBBIG (Architecture Schools 

Department Heads Communication Group) meeting held online on 14 November 2020, 

focused on emergency remote learning in our country as well. 

Architecture education is an interactive process that allows students to discuss their concepts 

and debate design ideas in groups to develop their creative skills. This collaborative way of 

teaching and learning helps students interact with their teachers as well as their friends in the 

physical studio environment. But, “the new normal” forms of remote education replaced this 
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physical interaction for online crits. Keeping the differences between physical and virtual 

learning in mind, scholars are searching for new teaching methodologies and discussing the 

potentials of remote education on a global scale. Kauser (2020) focuses on pre-pandemic, 

during pandemic and post-pandemic stages in order to develop strategies for emergency 

remote teaching, while Milovanovic et al., (2020) assess remote education as an 

“extracurricular activity” in the crisis to cope with the current challenges. Highlighting both 

the creative advantages and material shortcomings of emergency distance teaching at Middle 

East Technical University, Daglioglu Komez et al. (2020) mentions that digital forms of 

representations, such as the photographs or video clips of the projects of the students took 

the place of the physical models as tactile experience even in the Introduction to Design 

course. To the authors, most of the first-year students in need of improving, testing and 

presenting their design decisions developed mature graphical communication skills faster 

than those in the previous years. 

The students of architecture produce presentations and models by using a variety of materials 

such as paper, cardboards, and unusual materials like sticks, sugar cubes, pasta, string and 

etc. but the digital forms of production require none of the mentioned. With an 

environmentalist perspective, it is obvious that the disconnection from material resources 

and fabrications will reduce the produced things into the earth. Accordingly, architecture 

schools are leading to prepare other possible scenarios as well as to help reduce carbon 

footprint during the COVID19 pandemic.   

 MATERIALS AND METHODS  

The present paper focuses on the graduation projects developed in Habitat studio in Eskişehir 

Osmangazi University, Department of Architecture 2019-2020 spring semester in order to 

discuss advantages and disadvantages of the remote education process. The semester, that 

started before the pandemic, rapidly switched to the online education model after a period of 

approximately 1-1.5 months with the official announcement of the pandemic and the 

restrictions. The advantages and disadvantages experienced during this process grounds on 

the expressions of students and teachers in online midterm and final evaluation meetings. 

1. Architectural Studio Process in Eskisehir Osmangazi University during the 

Pandemic:  

Eskisehir Osmangazi University Department of Architecture has determined the subject of 

Habitat Project Studio as "Reading the Competition Backwards" within the scope of the 402 

Architectural Design Studio (Graduation Project) for the 2019-2020 Spring Term. The 

design problem was given as reconstructing the "OLIVELO Ecological Common Living 

Space Idea Project Competition" announced by Izmir Metropolitan Municipality, by 

following the critical and technical information and the results of all discussions during the 

process. Architectural Design Studio syllabus required: 

 

1. Analyzing the data and the results of the competition process,  

2. Analyzing natural materials and natural making techniques with models in different scales, 

based on selected design cases, 

3. Expanding the scenario towards 2100 with the effect of the pandemic process,  

4. Creating conceptual framework with future predictions and relating with the project area 

Yelki,  

5. Producing 5 minutes long short films for presenting design ideas,  

6. Writing scenarios for spatial and sensorial descriptions through the concept of flaneur, 

7. Finalizing the design predictions and finalizing them with various presentation techniques 

such as drawings, models, PowerPoint presentations, short films and scenarios.  
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The Yelki region, which was the subject of the competition before the pandemic, was 

analyzed and natural materials and techniques of making were discussed by producing both 

concrete and digital models in various scales. The design problem of the competition 

“Olivelo” was rearranged for COVID19 and asked for defining the process backwards. 

Students formulated 2100 predictions with the concepts of utopia and dystopia, as listed in 

Table 1.  

 

Table 1. Conceptual frameworks of the students 

Habitat Studio Theoretical Constructs for YELKI Towards 2100   

Ecotopia Eco-ship Eco- symbiosis (hybrid) Eco-tech (Life Network) Eco-niche Ecosophy (Holding on 

the roots when 

dispersed) 

Eco-oasis Life Void Physical Penance  Underground Society 

(2200)- 
Dystopia 

Lost self-iso self Immunity 

Olivelo Light Center Nature Commune Cycle Pleistocene (Age Parasito- velo Biome Island 

 

Presenting utopian and dystopian architectural concepts with conventional techniques was not possible 

and the students were asked to discover new presentation techniques and to improve their scenarios 

with images Figure 1. The students presented their design ideas, future predictions and proposals for 

Yelki with a 5 minutes long short film. The short film as a communication tool, aimed at narrating the 

scenarios and the design ideas in a short time even without the presence of the students. The scenes as 

well as the music were designated according to the design idea and supported with verbal expressions 

in order to make it accessible for visually-impaired. Before the short film shooting, training was 

provided on the creation of the script and the editing, through the technical equipment (Adobe 

Premiere, Sony Vegas, Final Cut Pro, etc.). 

 

 
 

 

Figure 1: Student works ( Melda Erdir). 

 

 

The conceptual frameworks for proposed future scenarios of the students included social structure, 

physical environment, economic and cultural changes and new living ways in Yelki.  
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Since the two- and three-dimensional technical drawings narrows the accessibility of the proposals, the 

“design methodology with scenario-based description” was developed. This technique, which 

developed in the Habitat Studio previously is defined in Table 2. With this methodology, verbal 

thinking replaced visual thinking at the beginning of the design process. It is aimed that creativity is 

triggered by scenario-based description, and visually impaired individuals have access to designs by 

voice transmission of verbal texts. Therefore, the process of materializing the design idea starts with 

verbal thinking and scenario-based narration through a fiction. By depicting the image with words, 

scenario-based description enables design elements and scenes visible to all and speaks to the 

emotions and imaginations. 

  

 

Table 2: An Accesible Design Metholodology 

             

 
 

 

At the end of the semester, the designs were presented with various techniques (technical drawing, 

modeling, PPT, short film and script, etc.) and each work was uploaded to individually created files in 

the virtual storage area. For the final jury, the professionals from different disciplines (film director, 

electrical engineer, psychologist, economist, art historian, building biologist, winning teams and jury 
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members of Olivelo competition, etc.) were invited and sent the link of the works and asked to 

examine. The students made their presentations on the online platform, Zoom and at the end of the 

jury evaluations, inspiring discussions were held over the pandemic process. 

2. The Effect Pandemic to Architecture Education  

From Physical Studio to Virtual:  

Architectural design studios constitute the core of architecture education and each student has a 

working corner in this physical environment. The teacher as the master criticizes the students' work in 

this interactive environment to develop their creative skills. But throughout the COVID19 pandemic 

this collaborative space shifted to virtual platforms such as Zoom, Google Meet, Windows Teams and 

etc Figure 2-3. 

 

    
Figure 2-3. Studio crits before and after COVID19 pandemic. 

 

From Personal to Digital Storage:  

Students personalize their workspaces by hanging their work that they have produced during the entire 

semester on the walls in order to make it visible and create a competitive atmosphere. However, 

during the pandemic process that has affected the whole world, the studio has been moved to online 

platforms and the personal spaces, where students present their work, to digital storage areas. 

Collaborative Discussions to Online Crits: 

The digital platforms, which organizes the encounter of students and teachers in the virtual 

environment, enable students to present their work with screen sharing and provide audio and video 

communication Figure 4-5. This makes online crits possible and meet pupils and master. As long as 

everyone's camera is on, gestures, reactions and body language can be viewed on the screen. The 

master can interfere with the work with a digital pen and make an evaluation by drawing. Digital pen 

drawings can be deleted when required, or the critical drawing can become permanent by saving the 

screenshot for both of the parties.  

 

       
Figure 4-5. Studio crits before and after COVID19 pandemic. 

 

Design Techniques:  

 
 III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES                           DECEMBER 25-27, 2020 

 

                 www.covid19conference.org                               Ankara/Turkey 250



While students start to think on the design problem by drawing sketches in the conventional design 

process, the pandemic required new techniques and digital skills for developing a design idea Figure 

6-7-8.. 

  

 

 
 

 
 

Figure 6-7-8. Student works (Adem Çiftçi, Buket Yaş, Melda Erdir) 

 

 

Analysis of the Site on Urban Scale:  

The tradition of physically visiting and experiencing the site for analyzing the qualities that will 

constitute the spatial structure of the architectural design problem, has also had to change due to the 

restrictions of mobility. For the exploration of the place, the data from Google maps and, if available, 

drone or 360-degree camera images of the site have been used. 

Architectural Presentation Techniques:  

Even in a discipline such as architectural education, where visuality and face-to-face communication 

are important, the content and means of expression have rapidly changed and transformed in 

accordance with the conditions and the education has continued successfully. The pandemic process 

has been turned into an opportunity in terms of reviewing educational contents, improving the use of 

computer programs, and feeding creativity in the design process with technological opportunities. 

Seminars of Professionals and Experts:  

In the analysis process of each design problem, the seminars of experts are an effective learning tool 

for accumulating knowledge on the subject and creating design ideas by discussing. In addition to that, 

the existence of experts in the juries leads to powerful discussions of the design ideas from different 

perspectives. While inviting experts creates economic problems in terms of mobility and 

accommodation in regular, it is necessary for the participant only to arrange the technical tools and 

time in the online seminars and juries during the pandemic Figure 9-10. This allows more experts to 

be invited to the online studio discussions. 
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Figure 9-10. Steel as an architectural design material  and Scenario based design methodology were 

presented by experts.  

 

Scripting for the Accessibility of Architectural Designs:  

By removing the design coding from the dominance of the sense of vision and activating other senses, 

the permanence of the design in the mind increases and becomes more accessible to all. 

CONCLUSION 

Architecture, which has human and the ways of living at its center, is not unresponsive to the global 

conditions and evolves in line with these experiences. Just like architecture, architecture education 

cannot be apart from the ongoing process and keeps up with the conditions of the time. In this process 

of COVID19 pandemic, different from the face-to-face project studio experience, the importance of 

technological potentials has been revealed. During this process new experience has been gained in 

architectural design studios by supporting the design idea and its expressions more with digital 

techniques. This experience of emergency remote learning was also discussed by the representatives of 

all architecture schools as the main subject of the 50th MOBBIG (Architecture Schools Department 

Heads Communication Group) meeting held online on 14 November 2020, hosted by the Izmir 

Institute of Technology. The experiences and methods applied in this process have been shared and 

discussed in the group and shared online. In relation to those, some of the points experienced in the 

Habitat studio process in Eskisehir Osmangazi University, Department of Architecture can be listed as 

follows: 

 

● Coronavirus should inspire us to recreate architecture education to better support students.  

● Rebuilding curriculums, formats, modalities, sizes of groups, travel experiences are vital for a more 

flexible education system. 

● Future architects and their masters grasped that they had to be prepared for extreme conditions and 

seek creative solutions for other possible scenarios. 

● Coronavirus lockdowns have taught us the importance of having the instruments for digital design.  

● Online studio process features different creative professionals in unscripted conversations that allow 

for thoughtful takes and personal discussions. 

● The disconnection from material resources and fabrications will reduce the produced things into the 

earth.  
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ABSTRACT 

In this article, we have discussed the effects of COVID-19 over the teaching strategy, which is 

completely shifted on online teaching modules particularly for mathematical study techniques in 

underdeveloped countries. Mathematics is a subject which needs a clear way of discussion between 

teachers and students. Therefore, we have tried to highlight those issues or variations in the 

mathematical teaching process which we have observed during COVID-19. 

1. Introduction 

Teaching is a process in which students and teachers have a mutual interaction. The environment of 

the classroom is as old as history is.  

The basic practice of teaching is, the teacher used to come in the class and students use to sit in front 

of the teacher. During the lecture, a teacher has a keen observation of the student’s body language, 

their behaviours, their attitudes, and their facial expressions which indicate that they are attentive in 

the class and whether they are understanding the under-discussion topic or not.  

The audio-video aid (AV Aids) concept was later introduced to improve the classroom environment 

that helped the teacher to give example via physical objects rather than talking in an imaginary mode. 

This methodology is still vital to boost up the teaching environment and the student’s interest in 

learning.  

Talking about the subject of Mathematics which is the backbone of all scientific subjects. It provides 

the tools for all types of technical analysis either it is engineering, Biology, Agriculture, sports, and 

even in medicine. 

Teaching Mathematics is itself an art. Students use to think that this is a subject which is only useful 

for marks gaining or a dry part of the study. But, Mathematics is a language that trains your brain to 

learn how to analyse things technically. It helps how to obtain the solution to a problem.  

Mathematical modelling has given a boost to the overall scientific world. If a real-world problem is 

given; how it can be interpreted, how to obtain the solution, this strategy is only available in 

Mathematics. The process of mathematical modelling is firstly to read the given information and then 

choose the most accurate mathematical equation which interprets the data. After developing an 

equation of that phenomenon, we search for the most accurate solution method which describes the 

unique solution of the system.  

For a better understanding of the reader about the above-described phenomenon, the mathematics 

teacher should be highly vigilant in the followings:  

1. The concept on which he is going to discuss 
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2. The application of that topic 

3. The AV aids 

2. Mathematics Teaching style: 

All types of discussions in 2020 are consisting of three phases: 

2.1. Before COVID-19 

2.2. During COVID-19 

2.3. After COVID-19 

Teaching styles of mathematics are also having these two phases: 

2.1. Before COVID-19: 

Before COVID-19, the teaching style of mathematics was easy. The teacher conveys the idea using a 

whiteboard and then some examples and practice questions. After that, they use to show some videos 

related to the topic for a better understanding.  

The main point of this teaching methodology is student-teacher interaction during the entire lecture.  

Students are watching and understanding the entire idea in a live session. The teacher is observing all 

the students which are paying full attention, or which are attending carelessly. 

Some students are hesitant in asking, it is again the art of the teacher to read their faces and then guide 

them to resolve their issue.  

All above, students learn a lot from their teachers. Ethics, moral values, how to maintain themselves, 

their interaction styles. Similarly, teachers keep them up to date as they must go in the class. So, they 

take good care of themselves too. In short, the teaching methodology is charming in its nature.  

 

2.2. During COVID-19:  

COVID-19 has stopped the whole world from working. Business, entertainment, education, 

transportation, and the overall living styles of the entire world are highly victimized by COVID-19.  

Education is the most important issue in all this pandemic. All institutes like schools, colleges, 

universities were closed, to avoid the spread cause of COVID-19 (as human interaction was claimed 

for COVID-19 spread by WHO). But it was equally important to continue the process of education 

and to maintain the quality education as well. So, teachers and students were shifted to an online 

teaching system and many technological and teaching techniques have been adopted for this 

purpose[1, 2]. 

There were various software which was used in the pandemic days [3] and the most famous ones are  

1. Google classroom 

2. Microsoft Teams 

3. Zoom 

Both the teacher and students were connected through these apps via Laptop or mobile phones. These 

gadgets are the most vital tool for effective online teaching and the main source behind these all is the 

good internet facility. 

Following are the issues which have been faced by the teachers especially in teaching mathematics: 

1. There is no class environment in the classroom which is vital for the teaching process. 

2. It is very difficult for the teacher to ensure that all students are attentive and fully indulged in 

the lecture.  

3. The lecture consistent of equations and small formulas are efficiently delivered to students 

and have they got the main key of lecture? 
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4. Most of the teachers were unaware of using the methodology of these apps like ZOOM and 

they faced a lot of issues like recording the lecture or how to annotate the screen for the 

students. 

5. The teacher was unable to read the faces.  

6. He has to assume only that all students are getting the idea which he wants to deliver and 

understanding the concepts.  

7. Internet connectivity during the lecture breaks all the tempo of the lecture which sometimes 

results in reconducting the lecture or either cancellation of lecture sometimes. 

8. The teacher cannot use the whiteboard methodology. They have to use smart boards or pages 

which limited the teacher resources.   

9. Students feel carefree as they just have to mark their presence and will get the online 

recording of the lecture. So, when they feel free they will listen or can see the lecture.  

10. Those students who love the class environment and interaction with their teacher get worried 

that how they will adjust themselves to this e-learning methodology.  

11. The task of the teacher was increased, as he must manage the class, the internet issues, the 

efficient lecture delivery, and the behavior of a class in lecture timings.  

12. The major effect of COVID-19 on teaching is, it has forced the teachers to work in all types 

of environments. Either physical teaching or e-learning.  

 

2.3. After COVID-19: 

After COVID-19, teachers are requested by the students, again and again, to revise the online lectures 

as the students were indulging in some online activity or have some internet, issues, so they are 

feeling overburdened. Students are confused due to the re-spread of COVID-19 that either they will 

continue their classes on campus or again online. So, this COVID-19 has spread insecurity in the 

educational environment.  

3. Conclusion 

In the present article, we have discussed the issues, transformations in the teaching methodology 

during the pandemic of COVID-19. Education is the key role player. All nations have tried their level 

best to secure their teaching systems. But it has disturbed the teaching process to some extent. 
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ABSTRACT 

The sudden emergence of COVID 19 pandemic, the quarantine and lockdown experienced and social 

distancing rules, as well as reconstructing social relations, caused changes in life styles of people on a 

global scale. According to the literature, studies on COVID-19 present important insights on future 

education, research, practice of architectural and urban design. With processes such as distance 

learning and working, the balance of home and work life was disrupted, and daily lives that were lived 

in an urban scale had to fit into home scale. All these situations have also changed the use of housing 

and housing environment, which emerge as the physical reflection of daily life style. The aim of this 

study is to determine the changing life habits after the pandemic and to examine the reflections of 

these changes on the usage of housing and housing environment. In addition, the study also aims to 

make comparisons among households in different districts. In the study conducted in 30 

neighborhoods of 3 central districts of Bursa, the data obtained through the survey study were 

statistically analyzed with frequency, chi-square and variance analyzes. According to the results 

obtained in line with the analysis; these are found that after the pandemic, shopping, transportation, 

social relations and hygiene habits of the people have changed and there are differences between 

districts about these habits. In addition, distance education/work has brought about the use of the 

residential space as an office / a classroom in most households. Outdoor usage of people has changed 

also, and it has been observed that duration of open space usage varies according to the type of 

residence. Along with the discussion of the obtained findings from the perspectives of personal 

qualities and housing design, the study makes inferences about the life styles of the people, and 

suggestions are made in the context of the spatial organization of housing and housing environment. 
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ABSTRACT 

The recent COVID 19 virus has deeply affected the economic structures of countries. This situation is 

directly reflected in the maritime transport sector, which has a derived demand structure. In this respect, the 

purpose of this study is to examine the impact of the COVID 19 virus on container transportation, one of the 

most important elements of the global logistics industry. In this respect, container freight rates of 4 routes 

between China and the USA were examined with unit root tests with structural break. Because the virus is 

likely to cause a sudden change in demand by affecting the trade between the two countries, which may 

consequently cause breaks in the structures of the series. The included routes between two countries are 

China/East Asia to North America West Coast, North America West Coast to China/East Asia, China/East 

Asia to North America East Coast and North America East Coast to China/East Asia. The data set used 

consists of 165 observations on a weekly basis and covers the period between 9.04.2018 and 2.11.2020. Four 

common unit root tests with structural breaks are used, which are one break ADF test (Zivot & Andrews, 

1992), one break LM test (Lee & Strazicich, 2013), two breaks ADF test (Narayan & Popp, 2010) and two 

breaks LM test (Lee & Strazicich, 2003). In the applied unit root tests, structural break dates during the 

periods when COVID 19 came to the fore were taken into account. According to the results, positive level 

and trend breaks were determined in container freights from the China to the USA, while negative level and 

trend breaks were detected in container freights from the USA to China. This situation can be interpreted as a 

decrease in demand on the routes from the USA to China, and an increase in demand on routes from China to 

the USA in the COVID 19 period. 

Keywords: Container freight, structural break, economics, maritime transport.  
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ABSTRACT 

This study examines the impacts of COVID-19 on small businesses in the Northern region of Iraq. 

The survey sample included 235 persons in Erbil governorate. According to results, small businesses 

in all sectors in the region have been affected negatively by COVID-19. The COVID-19 has had 

negative effects on 74% of participants’ business; this means that most of them have suffered huge 

losses, to the extent that some of them have suffered huge losses more than the profit of the several 

months before COVID-19. Based on the survey result, sales on debt have increased so much that the 

average of these sales in debt is 86.4%. The majority of participants pointed out that during the 

outbreak of coronavirus, most people paid more attention to the price of the product than to the 

quality. 

Keywords: COVID-19 pandemic, Small Business, Debt-Sale and Unemployment 

INTRODUCTION 

We may not have heard of the Spanish flu until a few months ago, but we may have noticed the 

coronavirus crisis that swept the world in the early of 2020. The COVID-19 disease has had 

significant effects on the global economy as well as regional and international trade since it has 

appeared at the end of 2019. Coronary artery disease has not only restricted the scope of public 

activity in unprecedented ways, but it has also reduced general economic activities, especially in key 

sectors such as the service sector, small and large businesses, catering, hotels, and tourism.   

The disease, sometimes known as the "mother of epidemics", killed between 20 and 50 million people 

between 1918 and 1920. Scientists and historians estimate that one-third of the world's population, 

which at the time was 1.8 billion, contracted the disease, with more deaths than the end of World War 

I. In addition, The World Bank estimated that it cost the world economy $800 billion (Garrett, 2008).  

Baker et al. (2020) concluded in their research that no previous outbreak of COVID-19 including the 

Spanish flu had a negative impact on the stock market, particularly the U.S. stock market, in the 20th 

century. Due to the Spanish flu, it had only a minor negative impact. They used the methods to 

develop these points due to the daily movement of the stock market at the beginning of the 19
th
 

century and due to the general fluctuations of the stock market in 1985. The evidence accumulated 

shows that government restrictions on businesses and voluntary social distancing, which have a strong 

impact on the service economy, were the main reasons the U.S. stock market responded to the earlier 

epidemics of 1918 that were more serious than COVID-19. 

With the corona disease epidemic at the end of 2019 and its global epidemic in 2020, the Organization 

for Economic Co-operation and Development (OECD) said that COVID-19 was the main cause of the 

global crisis since the financial crisis of 2008, which will lead to a widespread recession and halve 

economic growth. The COVID-19 started with a health shock and eventually turned into an economic 
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shock due to declining demand. This shock can compare to the financial crisis of 2008. However, 

during the COVID-19 crisis, most economic sectors closed due to supply and demand restrictions. 

These include service providers, non-core retailing, tourism and transport, which accounted for a 

significant share of GDP (OECD, 2020). 

In a scientific study, Farzanegan et al. (2020) conducted on small tourism businesses; a positive 

relationship examined between these businesses and coronary disease at the time of coronary disease 

outbreak. Their regression analysis showed that countries exposed to high tourism flows are more 

prone to COVID-19 deaths.  

Today, the economies of many countries directly and indirectly affected by the outbreak of the 

coronavirus. Only, in the United States, the stock index has fallen by about 10 percent, and this has 

affected the global price of gold, where the price of an ounce of gold is around $ 1,900. Oil prices 

have plummeted to below $ 40 a barrel amid falling demand, especially in China's economy. Some 

analysts believe that if these conditions continue, there is a possibility of further reduction in oil 

prices. Therefore, the decrease in sales in these sectors can prepare the ground for deepening the 

recession in the country. In small and medium businesses (SMEs), some exemptions like; tax 

exemption, exemption from municipal taxes, reduction of water, electricity and gas costs, and finally 

insurance support for these jobs and their employees by paying unemployment insurance until the 

normalization of society can be somewhat of a loss (Kituyi, 2020). 

In the period between the early stages of the disease and the end of the disease, GDP growth will 

hamper and decline, while in some countries it will reduce by up to 10%. In addition, the results 

obtained based on previous crises, workers and employees will lose their jobs due to this disease 

(Fernandes, 2020).  

Moreover, Fairlie (2020) mentioned that the widespread shutdown of markets and businesses in Iraq 

and worldwide because of the COVID-19 is unprecedented. Shops, Malls, markets, factories and 

several other businesses locked by policy mandate or downward demand shifts. Several of these 

closures may be permanent due to expenditures and survive the shutdown. The impact on small 

businesses globally is likely to be severe. Odel (2016) reported that globalization has many benefits; it 

also has significant disadvantages, one of which is the worldwide spread of diseases. 

According to Bartik et al. (2020), the damage countries’ economy and its impacts on small businesses 

will be much greater if the crisis lasts for many months. This suggests great potential economic 

benefits for the action that can certainly lead to a rapid reopening of the economy. 

The objectives of this research are to analyze effects of Corona-Virus on financial situation of the 

small businesses. Specific objectives are to investigate effect of this disease on the rate of 

unemployment, on product's quality and price and on debt-Sales in the northern region of Iraq. 

MATERIALS AND METHOD  

The methodology of the study is based on the literature reviews and comparison analysis and 

questionnaires as primary data. The data has been collected based on a questionnaire survey that was 

prepared and distributed on more than 235 persons. The questionnaire survey was done in North of 

Iraq. Analyzing and explaining were done by the SPSS program.  

RESULTS AND DISCUSSION 

With the global spread of the coronavirus, global markets have been severely affected by the COVID-

19, and the economies of most countries have shrunk. Falling oil prices, rising global gold prices and 

a sharp drop in stock markets have been among the effects of the disease (Bafes and Nagle, 2020). 

Social reactions have been dramatically affected and, by their very nature, have led to a reduction in 

financial interactions at the national and international levels. Meanwhile, the capital market of each 

country as part of the financial system has suffered in this health crisis. The research findings will be 

analyzed and discussed through those questions that had been asked in the research’s survey.  

Table 1 shows that most of the participants who do business in the research’s area (92.3%) are man. It 

means that the role of women is not too much in the business in Iraq. In terms of participants’ 
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qualification, 74% of the participants are under bachelor’s holder.  On the other hand, the results show 

that doing business in Iraq does not rely on high qualification, rather investment depends more on the 

social background of the business. The average age of participants is about 38 years old and their 

working experiences are around 11 years. 

 It is very common that most small businesses are done in small towns, as large businesses are more 

concentrated on the provincial capitals or big cities. As three main places had been selected to 

research, Table 1 shows that 96% of candidates were from governorate and towns.  

 

Table 1. Demographic characteristics of participants 

 Frequency Percent 

Gender of participants   

Male 217 92.3 

Female 18 7.7 

Education level of participants   

Non educated or Primary 33 14.0 

Secondary 54 23.0 

High School 44 18.7 

Diploma 44 18.7 

University 60 25.5 

Location of participants   

Governorate 84 35,7 

Town 141 60,0 

District 10 4,3 

Total 235 100,0 

 

The noteworthy is that almost all of the sellers that are around 77.4%do not own any of their places; 

only 22%.6 do have their own place (Table 2). However, what is seen in the results is the absence of 

government, the government should have made necessary decision at the time of the corona outbreak, 

especially in relation to reducing or exception of property taxes and asked property owners to reduce 

rents. Unfortunately, the results show that only 34% have been discounted for their monthly rent or 

not received the rent for some period. 

The disease has had a significant impact on the Iraqi economy, as the country's income depends on oil 

exports and prices, and falling oil prices have delayed the payment of salaries to employees, and this 

has had a negative impact on sales. As Table 2 is showing, COVID-19 has had negative effects on 

74% of participants’ business; this means that most of them have suffered huge losses, to the extent 

that some of them have suffered huge losses more than the profit of the several months before 

COVID-19.  

Around 25% of people in the northern region of Iraq are governmental employees, so delaying the 

payment of salary is the main reason that sales on debt has increased during the Corona outbreak.  As 

Fernandes (2020) mentioned in his research that in the period between the early stages of the disease 

and based on previous crises, workers and employees lose their jobs due to this disease; the average 

number of employees and workers in these workplaces has decreased from 2.89 to 2.13 during the 

pandemic. It should be noted that most owners have indicated that if the disease continues, more 
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employees will be laid off. As it is seen in the Table 2 that during the outbreak of this disease, sales in 

debt have increased so much that the average of these sales in debt is 86%.4.  

What matters to most sellers is customer satisfaction, so the sellers realized that reducing the quality 

of the goods would reduce their customers in the post-corona period. Therefore, this has had a huge 

impact on those that do not think of reducing the quality. The results are showing that 51.5% of 

people believe that Corona has not had a significant negative impact on quality. Moreover, 26.8% said 

that did not have a negative impact on goods quality at all.  The majority of those who participated in 

this project, pointed out that during the outbreak of coronavirus, most people pay more attention to the 

price of the product than to the quality as in financial crises, it is normal for buyers to pay more 

attention to the price of goods to replenish their daily supplies. 

Table 2. Effects of COVİD-19 on small businesses 

 Frequency Percent 

Rent- Owner    

Owner 53 22.6 

Rent 182 77.4 

Total 235 100.0 

Effect on Business   

Positive 61 26 

Negative 174 74 

Total 235 100.0 

 Rate of effect 

10% 23 10.2 

20% 37 15.7 

30% 21 8.9 

40% 28 11.9 

50% 50 21.3 

50% 75 31.9 

Total 235 100.0 

Continues on Job 

Yes 145 61.7 

No 90 38.3 

Total 235 100.0 

     Sales on Debt 

Increase 203 86.4 

Decrease 32 13.6 

Total 235 100.0 

Product’s quality 

None 63 26.8 

Few 121 51.5 

Some extend 27 11.5 

Much 24 10.2 

Total 235 100.0 
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Quality/Price 

Quality 24 10.2 

Price 211 89.8 

Total 235 100.0 

 

CONCLUSION  

Based on the obtained results from this study, we came to conclusion that the majority of businesses 

in this part of Iraq are managed by men and at the same time, they do not have a high degree of 

education. In addition, most of them do not own a place and have rented. The outbreak of coronary 

disease has had a significant negative impact on sales, but the positive and significant point is that 

most traders have pointed out that they are still able to continue their work. On the other hand, in this 

research as well, most of them pointed out that during the outbreak of coronary disease, sales on credit 

have increased a lot, and customers have paid more attention to the price of the product than the 

quality of the product. Finally, we obtained that the corona virus has caused unemployment increased 

from 2.89 to 2.13 before and after the corona disease.  
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Dünya Sağlık Örgütü, korona virüsü (SARS-CoV-2) “İnsanları etkileyen, şiddetli akut solunum yolu 

sendromunun neden olduğu bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı” olarak tanımlamıştır. Covid-19 da diğer 

solunum yolu virüsleri gibi enfekte kişilerin öksürük, hapşırık, gülme, konuşma sırasında çevreye saçılan 

virüs içeren solunum damlacıklarının hava yoluyla alınmasıyla bulaşmaktadır.  

Ülkemiz ekonomisinin en önemli yapı taşlarından birisi de inşaat sektörüdür. Ülkemizi de etkisi altına alan 

korona virüse (covid-19) karşı, inşaat sektörü gibi temasın ve toplu halde çalışmanın neredeyse zorunluluk 

olduğu bir sektörde çalışanların da virüsten etkilenmemeleri için etkin önlemler alınmalıdır.   

İnşaat sektörü, COVİD-19 sürecinde ciddi anlamda darbe almış, şantiyeler kısmi süreli de olsa durma 

noktasına gelmiştir. Yaşanılan bu süreçte,  sahada yapılacak kontroller için Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) tarafından "Yapı İşlerinde Yapılan Çalışmalarda; Yeni Tip Koronavirüs 

Salgınından Korunmaya Yönelik Kontrol Listesi” yayınlanmış olup şantiye alanlarında bu kontrol listesi 

bağlamında önlemler alınmaya çalışılmıştır. 

İnşaat sektöründe alınan korona virüs önlemleri ve bu önlemlerin değerlendirilmesi için gerçekleştirilen bu 

çalışma; Dünya’yı etkisi altına alan küresel olarak büyük bir tehdit haline gelmiş olan korona virüsün inşaat 

sektörüne olan etkileri ve virüs sürecinde inşaat sektöründe alınan korunma önlemlerinin yeterliliği ve daha 

güvenli bir çalışma ortamı için çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır. 

Çalışmada; İstanbul Zeytinburnu’nda bir şantiyedeki şantiye sahası, çalışan koğuşları, WC ve banyolar, 

sosyal alanlar, kantin, yemekhane, ofis alanları, şantiye giriş-çıkışları olası şantiye içi denetlemeleri ve 

ilaçlamaların AÇSHB tarafından yayınlanan kontrol listesine göre düzenli olarak yapılıp yapılmadığı 

gözlemlenmiştir. 

Bulgular aşağıdaki özetlenmiştir: 

Şirketin, AÇSHB tarafından yayınlanan kontrol listesindeki önlemlere uygun olarak çalıştığı, almış olduğu 

önlemler sonucunda da şu ana kadar şantiyede herhangi bir vaka yaşanmadığı tespit edilmiştir.  

Önceliklerinin çalışanlarının sağlığı olduğunu ifade eden şirket yetkilileri, pandemi nedeni ile ekonomik ve 

işgücü olarak proje teslim süresinin gerisinde kaldıklarını, fakat pandemi sonrası yapılacak mesaili çalışma 

programı ile bu süreci en az işgücü/işgünü kaybı ile atlatmayı hedeflediklerini belirtmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: inşaat sektörü, şantiye, covid-19, korona virüs, kontrol listesi, pandemi 

 

THE EFFECTS OF THE CORONA VIRUS ON THE CONSTRUCTION SECTOR AND THE 

EVALUATION OF THE CORONA VIRUS PRECAUTIONS TAKEN IN THE CONSTRUCTION 

SECTOR 

 

The World Health Organization has defined the corona virus (SARS-CoV-2) as "an infectious respiratory 

disease affecting humans caused by severe acute respiratory syndrome". Covid-19, like other respiratory 
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viruses, is transmitted by airborne respiratory droplets of infected people that contain viruses that are 

scattered around during cough, sneezing, laughing, and speaking. 

The construction sector is one of the most important and indispensable of our country economy. Against 

the corona virus (covid-19), which also affects our country, effective precautions should be taken to protect 

the construction sector workers, where contact and collective work is almost a necessity. 

The construction sector was seriously hit during the covid-19 period, and the construction sites came to a 

standstill, albeit for a partial time. 

In this period, the Ministry of Family, Labor and Social Services (MoFLSS) published the "Checklist for 

Protection from New Type of Coronavirus Outbreak" for the controls to be carried out in the field, and 

measures were taken in the context of this checklist in construction sites. 

This study carried out to evaluate the corona virus precautions taken in the construction sector; It aims to 

offer solutions for the effects of the corona virus on the construction sector and the adequacy of the 

protection measures taken in the construction sector during the virus process and a safer working 

environment. 

In the study; In a construction site in Zeytinburnu, Istanbul, it has been observed that the construction area, 

employee wards, WC and bathrooms, social areas, canteen, dining hall, office areas,  entrance and exit to 

construction area, on-site inspections and disinfections. 

The findings are summarized below: 

It has been determined that the company has been working in accordance with the measures in the checklist 

published by the MoFLSS, and as a result of the measures it has taken, no covid-19 positive cases have 

been experienced on the construction site so far. 

Stating that their priority is the health of their employees, the company officials state that they are lagging 

behind the project delivery time in terms of economy and workforce due to the pandemic. But they aim to 

overcome this period with the least loss of workforce / workday with the overtime work program to be 

made after the pandemic. 

Keywords: construction sector, construction site, covid-19, corona virus, checklist, pandemic
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ABSTRACT 

The current research investigates the Impact of Stress on COVID-19 on Doctors in Larkana 

Sindh-Pakistan.  Data were collected from 100 doctors in Larkana and their vicinity.  A 

structural questionnaire was developed the reliability and validity of the data.  According to 

results 90% of the doctors after March 2020 has negatively effect on their health.  It was 

further reported that most of the doctors under stress because they lost their friends in their 

hospitals and most of the people in Larkana don’t observe COVID-19 SOPs.  Even through 

during the survey we have observed that social distance in the second wave was not maintain 

even health professionals. 
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ABSTRACT 

The COVID-19 outbreak has emerged as the most important problem facing the world in the 21st century. 

The new type of corona virus, which first appeared in Wuhan, China and called Sars-Cov-2, caused great 

damage to the world economy with its spreading rate and deadly effects. The virus, which emerged in 

December 2019, had spread to about 80 countries by March 2020 despite all measures. 

Unfortunately, many countries could not foresee in time that the Covid-19 epidemic, which started in China 

and spread to the world, would be so effective in the world. Before the epidemic reached Europe, many 

companies from different sectors had the misconception that "China's share in international trade will 

decrease and this can be turned into an advantage." However, contrary to expectations, due to the closure of 

some borders between countries, the suspension of many international transport companies temporarily, and 

the serious contraction of global trade, there were significant decreases in the production and turnover of 

companies in many sectors. 

The aim of this study is to examine the effects of the COVID-19 pandemic on the steel industry. Today, the 

steel industry forms the basis of the production. Having had a hard time in previous years due to the decline 

in steel prices, American customs regulations and Brexit, the industry had started 2020 quite optimistically. 

However, due to the epidemic, many sectors including the automotive, construction and durable 

consumption, mold, machinery, manufacturing and defense industries, which are steel consumers, have 

partially or completely stopped their activities. Many international steel exhibitions have been canceled or 

postponed. The decline in demand was reflected in global steel prices. As of September 2020, billet steel 

prices have dropped approximately 20 percent below that of September 2018. During the pandemic, all 

producers except China had to reduce their production. Descriptive statistical methods will be used by 

constructing tables and graphs in this study. 

Key Words: COVID-19, Steel Industry, Economy 

 

1. INTRODUCTION 

In December 2019, a mysterious disease of unknown cause emerged in Wuhan, the capital of China's Hubei 

region. In a short time, it was understood that this disease was caused by a new type of coronavirus called 

SARS-CoV-2. Like other upper respiratory tract viruses, Sars-Cov-2 was transmitted from infected 

individuals to others through droplets. The virus manifested with symptoms of fever, cough and shortness of 

breath and had pneumonia effects. The virus soon started to spread across the Chinese borders to the world. 

By the end of January 2020, there were 9826 confirmed cases in 20 countries around the world (WHO,2020). 

The World Health Organization announced "COVID-19" as the name of this new disease on February 11, 

2020 (WHO,2020). By March 8, there were 105586 confirmed cases worldwide. 24727 of them were outside 

of China. On March 9, a lockdown was declared in Italy (Sylvers and Legorano, 2020). There were 7375 

cases, 366 deaths across the country. On March 11, 2020, the World Health Organization announced that it 

was a global epidemic (WHO,2020). Lockdowns were declared in Iran and Spain on 14 March, and in 

France on 17 March (Hernandez, 2020; Cuthbertson, 2020). Affecting Europe and Asia, the virus spread to 
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other continents in a short time. On March 11, when the global pandemic was declared, only 696 cases were 

detected in the United States. Between 19 March and 24 March, the USA declared lockdowns in 10 states 

including California and New York (Stracqualursi, 2020; Calfas, Stancati, Wei Yap, 2020). According to the 

WHO report dated 25 March, the number of cases in the USA was 51914 and the number of deaths exceeded 

600. 

The epidemic has dealt a huge blow to the global economy. Global stock markets started their decline on 

February 24 due to the significant increase in the number of COVID-19 cases outside of China. On February 

27, U.S. stock indices reported their sharpest declines since 2008, due to growing concerns about the 

coronavirus outbreak. Curfews, reduced shifts, layoffs, production stoppages or partial shutdowns have 

deeply affected all industries. 

2. STEEL INDUSTRY 

Steel is the backbone of an economy. This is not an exaggeration when you look at the role steel plays in our 

daily life and the role it plays in the economy. The steel industry provides raw materials to many industries. 

If you pay attention to your surroundings, you can see that cars, constructions, appliances and roads are made 

with this modest metal. In 2008, steel began trading as a commodity on the London Metal Exchange.  

 

Figure 1. Distribution of steel use by industries in 2019 

(https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/steel-markets.html) 

 

1737 million tons (Mt) of steel were used in the world in 2019. The total crude steel production was 1869,9 

Mt worldwide. Construction is the industry in which most steel is used. It accounts for more than half of the 

world's steel demand. Structural sections, reinforcing bars and sheet products are indispensable for this 

industry. Steel is used in every part of the buildings from the foundation to the roof. Building and 

Infrastructure made up %52 of the world's total consumption in 2019. The tools and machinery industry is 

directly linked to the steel industry. If a product is not made of steel, it is necessarily made on a machine 

made of steel. In 2019, the Mechanical Equipments industry is the 2nd largest user and realized %16 of total 

and steel consumption. The third largest consumer of steel is the automotive industry. According to the 

International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, 91.8 million vehicles produced in 2019 

contained an average of 900 kg of steel per vehicle (International Organization of Motor Vehicle 

Manufacturers, 2019). Steel is used from the body of a vehicle to the engine block. Automotive industry 

accounted for %10 of total consumption in 2019. Another big industry is the transportation industry. 

Maritime, aviation, rail transport and transportation infrastructure are direct steel consumers. In 2019, %5 of 

the steel produced in the world was used by this industry. Apart from these, the electrical equipments and 

domestic appliances industries used %5 of all production. 

MATHERIALS AND METHODS 

In the study, the change in steel production between 2018 and 2020 was investigated by the top 10 

manufacturing countries. The analysis of annual production amounts for countries by months and whether 

the Covid-19 virus has an effect on production was interpreted through time series graphics. These countries 

meet approximately %85 of the world's total production. Monthly steel production data used between 

January 2018 and October 2020, presented in Table-1, were obtained from www.worldsteel.org. Data were 

verified by examining other sectoral resources.  
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Table-1. The monthly production amounts of the top 10 manufacturing countries (World Steel 

Association,n.d) 

 

Monthly Covid-19 case numbers were obtained from https://www.worldometers.info/coronavirus/ . The 

number of cases has been verified by checking the daily and monthly reports of WHO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

World China India Japan USA Russia S.Korea Germany Turkey Brazil Italy

201801 145.523,4 71.986,2 9.354,0 9.025,3 6.890,6 5.700,0 6.125,0 3.676,3 3.188,1 2.913,7 2.031,4

201802 132.082,9 65.019,7 8.545,0 8.292,6 6.591,9 5.150,0 5.415,0 3.441,8 3.011,1 2.765,9 2.103,7

201803 148.228,8 73.046,8 9.506,0 9.085,0 7.334,0 5.700,0 6.095,0 3.717,2 3.382,2 3.113,1 2.284,9

201804 147.840,1 75.453,4 8.821,0 8.717,4 6.921,9 6.030,0 5.893,0 3.678,4 2.966,6 2.994,5 2.068,9

201805 154.954,9 81.017,5 9.028,0 9.096,2 7.263,0 6.230,0 6.227,0 3.699,2 3.331,2 2.724,4 2.190,1

201806 151.958,7 79.584,7 8.976,0 8.750,0 7.057,4 6.120,0 6.122,0 3.616,7 3.032,2 2.969,8 2.140,1

201807 154.061,0 81.179,9 9.059,0 8.419,6 7.383,2 6.170,0 6.177,0 3.395,2 3.272,4 3.086,3 2.155,9

201808 150.855,2 79.833,5 9.208,0 8.806,0 7.476,5 6.170,0 6.097,0 3.616,7 3.005,1 2.914,2 1.168,4

201809 151.898,2 80.959,1 8.819,0 8.426,8 7.254,7 5.910,0 5.853,0 3.490,4 2.935,3 3.080,8 2.184,5

201810 155.906,3 82.013,8 9.408,0 8.577,9 7.557,3 6.020,0 6.185,0 3.564,6 3.161,8 3.223,5 2.310,2

Total 1.493.309,5 770.094,6 90.724,0 87.196,8 71.730,5 59.200,0 60.189,0 35.896,5 31.286,0 29.786,2 20.638,1

201901 151.743,7 78.862,7 9.591,0 8.141,9 7.517,7 6.243,8 6.251,6 3.454,8 2.568,6 3.020,8 1.972,2

201902 139.668,7 71.230,9 9.421,0 7.744,7 6.956,0 5.734,5 5.270,8 3.319,0 2.634,7 2.746,7 2.042,7

201903 156.498,1 80.340,7 10.042,0 9.084,3 7.686,0 6.120,0 6.274,6 3.666,9 2.985,8 2.877,7 2.285,5

201904 157.646,2 84.879,2 9.021,0 8.647,5 7.356,6 5.831,1 6.001,3 3.358,3 3.044,1 2.970,0 1.949,1

201905 163.069,3 88.565,2 9.468,0 8.674,0 7.552,8 6.302,1 6.274,5 3.512,9 3.063,4 2.826,3 2.217,1

201906 159.567,6 87.670,7 9.387,0 8.793,4 7.243,9 6.057,7 5.949,3 3.405,5 2.689,5 2.882,5 2.080,1

201907 156.721,0 85.598,2 9.485,0 8.387,2 7.419,5 6.105,6 6.026,4 3.216,6 2.925,0 2.504,8 1.970,1

201908 155.407,8 87.498,9 8.868,0 8.120,0 7.396,1 5.815,6 5.904,9 3.258,3 2.633,5 2.536,6 855,8

201909 151.884,7 83.446,6 8.772,0 8.039,4 7.003,7 5.815,5 5.710,6 3.343,6 2.732,8 2.394,5 2.206,5

201910 151.248,4 81.780,7 8.981,0 8.150,0 7.249,7 5.798,3 5.963,8 3.315,1 2.687,1 2.690,5 2.221,8

Total 1.543.455,4 829.873,8 93.036,0 83.782,5 73.381,8 59.824,2 59.627,8 33.850,9 27.964,4 27.450,4 19.800,9

202001 151.303,8 79.929,3 9.307,0 8.244,2 7.656,1 6.266,0 5.739,9 3.117,5 3.014,2 2.710,8 1.872,8

202002 144.365,6 74.772,6 9.439,0 7.918,6 7.067,4 5.806,0 5.417,4 3.455,7 2.851,1 2.739,9 2.041,7

202003 147.627,8 78.974,7 8.094,0 7.949,9 6.994,8 6.125,0 5.783,6 3.286,7 3.109,7 2.691,7 1.371,8

202004 136.916,9 85.033,3 3.292,0 6.575,0 4.821,6 5.676,0 5.078,9 2.557,0 2.244,6 1.948,2 1.123,6

202005 148.928,2 92.266,8 6.262,0 5.922,9 4.912,3 5.783,0 5.383,9 2.565,0 2.271,8 2.250,6 1.857,8

202006 149.919,7 91.578,8 7.709,0 5.617,4 4.947,2 5.777,0 5.089,2 2.475,0 2.799,0 2.138,7 1.811,0

202007 155.524,5 93.358,8 8.673,0 6.045,4 5.422,9 5.930,0 5.525,9 2.423,4 3.149,0 2.570,0 1.737,1

202008 158.435,9 94.844,7 9.066,0 6.448,8 5.930,8 6.054,0 5.773,4 2.829,6 3.267,6 2.705,1 938,9

202009 157.817,2 92.555,4 8.785,0 6.484,4 5.975,6 5.860,0 5.387,9 3.018,0 3.224,9 2.591,7 1.794,0

202010 161.890,0 92.202,4 9.058,0 7.200,0 6.143,0 6.050,0 5.858,8 3.417,0 3.208,1 2.784,0 2.119,0

Total 1.512.729,7 875.516,8 79.685,0 68.406,8 59.871,7 59.327,0 55.038,7 29.144,9 29.140,1 25.130,7 16.667,7
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ANALYSIS 

 

 
Figure 2. The number of Covid-19 cases detected in the top 10 steel producing countries. 

 

In the Figure 2, the change graph of the 2020 covid-19 numbers according to the countries is given. 

Accordingly, the high number of covid-19 positives, especially in China, stands out in January. After an 

increase was observed in February, it was observed that it had a slow decreasing trend. Stagnation was 

observed in May and June in USA, where an increase was observed in April. It has been determined that the 

next three-month period is the same repetition. India, which showed a significant increasing trend until 

October, dropped it in November. It was determined that the numbers of Covid-19 in Brazil had increased 

until July and then decreased. Apart from these obvious movements, there were movements with small 

changes in other countries and an increase in November. 

 
Figure 3. Steel production in China by months for 2018-2020 

 

 

Table 2. Covid-19 statistics for China by months 
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Figure 3 shows seasonal steel production data for China, grouped by years and months. Accordingly, steel 

production data for 2018, 2019 and 2020 have similar production increases and decreases by months. It has 

been observed that China, which produces a higher amount every year compared to the next year, continues 

to produce steel without being affected by the change in Covid-19 cases. The fact that the decreases seen in 

February are every year indicates that there is a reason for a decrease independent of the Covid-19 numbers.  

The likely reason for the fall in February is the 15-day holiday due to the Chinese New Year. 

 

 
Figure 4. Steel production in India by months for 2018-2020 

 

Table-3.  Covid-19 statistics for India by months 

 
 

Seasonal steel production data for India, grouped by years and months, is given in the figure above. 

Production in 2019 was higher than in 2018, and a decrease was observed in February and an increase in 

March in both years. The fact that this increase occurs in two years may be related to the production demand. 

It has been determined that the monthly production averages of 2019 are higher than the monthly production 

averages of 2018. While the starting production amount of 2020 was similar to the appearance of Covid-19 

in March, the occurrence of cases in March decreased the production amount and was pulled to the lowest 

level in April. With the increasing trend of Covid-19 since March, steel production started to increase again 

from May and continued to rise until October and became stagnant. Although the increase in the numbers of 

Covid-19 affected production at first, its effect disappeared afterwards.  

January February March April May June July August September October

Cases 11791 68035 1692 1344 139 530 761 756 355 570

Deaths 259 2611 435 1328 1 0 0 0 0 0

Total Cases 11791 79826 81518 82862 83001 83531 84292 85048 85403 85973

Total Deaths 259 2870 3305 4633 4634 4634 4634 4634 4634 4634

Tot. Cases / 1M Pop. 8,1 55,4 57 58 58 58 59 59 59 60

Tot. Deaths / 1M Pop. 0,17 1,99 2 3 3 3 3 3 3 3

January February March April May June July August September October

Cases 1 2 1394 33466 155746 395183 1111262 1990885 2622328 1872614

Deaths 0 0 34 1119 4254 12002 19141 28884 33273 23441

Total Cases 1 3 1397 34863 190609 585792 1697054 3687939 6310267 8182881

Total Deaths 0 0 35 1154 5408 17410 36551 65435 98708 122149

Tot. Cases / 1M Pop. 1 25 138 424 1229 2668 4561 5910

Tot. Deaths / 1M Pop. 0,03 0,8 4 13 26 47 71 88
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Figure 5. Steel production in Japan by months for 2018-2020 

 

Table 4. Covid-19 statistics for Japan by months 

 
 

Seasonal steel production data for Japan grouped by years and months are given in the Figure 5. The highest 

starting production amount was observed in 2018. The beginnings of 2019 and 2020 are similar. The 

increase in the number of Covid-19 cases in March and its constant occurrence for other months is thought to 

cause a decrease in the amount of steel production. Accordingly, the average production amount decreased 

for 4 months, including June. Afterwards, a slight increase trend was observed. 

 
Figure 6. Steel production in USA by months for 2018-2020 

 

 

 

 

January February March April May June July August September October

Cases 17 224 1712 12135 2763 1742 15779 33493 15145 17382

Deaths 0 5 51 374 461 81 34 273 285 191

Total Cases 17 241 1953 14088 16851 18593 34372 67865 83010 100392

Total Deaths 0 5 56 430 891 972 1006 1279 1564 1755

Tot. Cases / 1M Pop. 15 111 133 147 272 537 657 795

Tot. Deaths / 1M Pop. 0.4 3 7 8 8 10 12 14
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Table 5. Covid-19 statistics for USA by months

 
 

In Figure 6, seasonal steel production data for America grouped by years and months are given. It was 

observed that January steel production averages increased over the years. The production averages of 2018 

and 2019 are similar by month and have not undergone a noticeable change. However, the marginal 

increases in the number of Covid-19 in March and especially April significantly reduced steel production in 

April. Due to the continued increase in Covid-19 numbers, steel production could not reach the level of years 

before, but it has entered a slightly increasing trend. 

 
Figure 7. Steel production in Russia by months for 2018-2020 

 

 

Table 6. Covid-19 statistics for Russia by months 

 
 

Seasonal steel production data for Russia grouped by years and months are given in Figure 7. It has been 

determined that the average of steel production in 2019 and 2020 are very close to each other. In Russia, it 

was observed that the number of Covid-19 started to increase in April and there was a serious increase in 

May compared to the previous month. The effect of this increase is thought to have caused a slight decrease 

in April steel production. It was found that there was a very slight increase in the subsequent changes and 

similar averages were obtained compared to the previous years.  

January February March April May June July August September October

Cases 7 61 187369 907582 742151 889891 1978122 1505825 1236065 1955517

Deaths 0 1 385 63470 42339 23911 26636 30973 24000 24357

Total Cases 7 68 187437 1095019 1837170 2727061 4705183 6211008 7447073 9402590

Total Deaths 0 1 386 63856 106195 130106 156742 187715 211715 236072

Tot. Cases / 1M Pop. 566 3308 5553 8239 14208 18746 22466 28351

Tot. Deaths / 1M Pop. 12 193 321 393 473 567 639 712

January February March April May June July August September October

Cases 2 0 2335 104161 299345 242006 192132 155338 180967 441830

Deaths 0 0 17 1056 3620 4627 4643 3213 3546 7268

Total Cases 2 2 2337 106498 405843 647849 839981 995319 1176286 1618116

Total Deaths 0 0 17 1073 4693 9320 13963 17176 20722 27990

Tot. Cases / 1M Pop. 16 730 2781 4439 5756 6820 8059 11086

Tot. Deaths / 1M Pop. 0,1 7 32 64 96 118 142 192
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Figure 8. Steel production in South Korea by months for 2018-2020 

 

Table 7. Covid-19 statistics for South Korea by months 

 
 

In Figure 8, seasonal steel production data for South Korea grouped by years and months are given. It has 

been determined that the average of steel production in 2018 and 2019 are very close to each other. Although 

the reason for the decline in February in these years is unknown, the fact that it falls to the same average 

every three years suggests that this decline is independent of Covid-19. It is seen that the steady progress of 

the number of Covid-19 in South Korea has decreased the steel production averages. It was determined that 

there was less production compared to 2019 and 2018, but no definite pattern was caught. 

 
Figure 9. Steel production in Germany by months for 2018-2020 

Table 8. Covid-19 statistics for Germany by months 

January February March April May June July August September October

Cases 11 3139 6636 979 703 1332 1505 5642 3865 2699

Deaths 0 17 145 85 23 12 19 23 89 51

Total Cases 11 3150 9786 10765 11468 12800 14305 19947 23812 26511

Total Deaths 0 17 162 247 270 282 301 324 413 464

Tot. Cases / 1M Pop. 191 210 224 250 279 389 464 517

Tot. Deaths / 1M Pop. 3 5 5 6 6 6 8 9
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The above Figure 9 shows seasonal steel production data for Germany grouped by years and months. It is 

seen that the monthly general averages in 2018 were higher than other years and decreased in February and 

reached the old production level in March. Stagnation was observed in the next four months. The beginning 

of 2019 is less than 2018, and a similar decrease is observed in February. A slightly decreasing trend has 

been observed since the rise in March. At the beginning of 2020, the lowest production amount was seen 

among the starts, and the numbers of Covid-19 that started in March and increased are thought to affect 

production. Although it is seen that the numbers of Covid-19 are stable in the country, it is thought that the 

decreasing trend until August is related to reasons such as the quarantine period in the country and the 

change in the working hours of the companies. Production numbers have caught the increasing trend since 

August. 

 
Figure 10. Steel production in Turkey by months for 2018-2020 

 

Table 9. Covid-19 statistics for Turkey by months 

 
 

Seasonal steel production data grouped by month and year for Turkey is given in Figure 10. No significant 

change was observed for the steel production average in 2018. The beginning of 2019 has the lowest starting 

average and has decreased to its previous level after an increase in March and June. It was determined that 

2020 started with a production average between the last two years, but the production decreased with the 

increase in the number of Covid-19 in March and this decrease continued until June. With the constant 

Covid-19 numbers as of June, the production averages have had an increasing trend. However, with the 

increase in Covid-19 numbers in October, the average steel production is thought to decrease again. 

January February March April May June July August September October

Cases 7 72 71729 91201 20485 12338 14833 34127 48119 238879

Deaths 0 0 775 5848 1982 447 172 147 200 1012

Total Cases 7 79 71808 163009 183494 195832 210665 244792 292911 531790

Total Deaths 0 0 775 6623 8605 9052 9224 9371 9571 10583

Tot. Cases / 1M Pop. 857 1946 2191 2337 2514 2920 3493 6340

Tot. Deaths / 1M Pop. 9 79 103 108 110 112 114 126

January February March April May June July August September October

Cases 0 0 13531 106673 43738 35964 30967 39260 48530 56704

Deaths 0 0 214 2960 1366 591 560 679 1825 2057

Total Cases 0 0 13531 120204 163942 199906 230873 270133 318663 375367

Total Deaths 0 0 214 3174 4540 5131 5691 6370 8195 10252

Tot. Cases / 1M Pop. 160 1425 1946 2370 2735 3197 3768 4435

Tot. Deaths / 1M Pop. 3 38 54 61 67 75 97 121
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Figure 11. Steel production in Brazil by months for 2018-2020 

Table 10. Covid-19 statistics for Brazil by months

 

The table-4 above shows seasonal steel production data for Brazil, grouped by years and months. 

Accordingly, a cyclicality close to constant is observed in steel production in 2018. A slightly decreasing 

trend was observed in steel production in 2019. In 2020, it was determined that steel production was not 

affected due to the lack of a serious increase in Covid-19 numbers until March, but the increase in Covid 19 

numbers in April reduced steel production and the production could not reach the old production amount 

until August. With the number of Covid-19 decreasing since August, steel production has approached the 

production averages of the previous years. 

Figure 12. Steel production in Italy by months for 2018-2020 

 

January February March April May June July August September October

Cases 0 2 5715 79665 435184 893636 1257813 1244603 902685 722019

Deaths 0 0 201 5700 23413 30342 32912 28947 22447 15940

Total Cases 0 2 5717 85382 520566 1414202 2672015 3916618 4819303 5541322

Total Deaths 0 0 201 5901 29314 59656 92568 121515 143962 159902

Tot Cases/ 1M Pop. 27 402 2424 6626 12536 18377 22606 25981

Deaths/1M Pop. 0,9 28 138 281 435 571 676 750
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Table 11. Covid-19 statistics for Italy by months 

 
 

Figure 12 shows seasonal steel production data for Italy grouped by years and months. It has been observed 

that the production in 2018 was higher than in 2019 and there was a significant decrease in August in both 

years. The reason for this decrease may be related to the decrease in demand. The initial production amount 

of 2020 has decreased in March and April, while the occurrence of cases has decreased. Periodic decline was 

experienced again in August and then production increase started. 

CONCLUSION 

This comparative study gives clues about the steel industry, although it is difficult to calculate the economic 

effects of Covid-19. As a result, the research reveals that the production of steel manufacturing countries has 

partially decreased due to covid-19 cases. When the ratio of steel production totals for October 2020 to the 

total for October 2019 is examined, we see that there is a decrease of 18% in India, Japan and Italy, 15% in 

Germany and 14% in USA, which are among the major producers. In the same period, China increased its 

production by %6. As China realizes more than half of the world production each year, this increase has 

tolerated the decrease in other countries and the total production amount in the world has decreased by only 

%2 as of the 10th month. This ratio is an acceptable and pleasing number when the destructive effect of the 

pandemic is considered. For example, after the 2008 crisis, global steel production decreased by 8 percent in 

2009. Besides, worrying developments are taking place in the connected sectors. The %5 reduction in 2019 

had a difficult time for the automotive industry. According to OICA, as of the end of the 3rd quarter, 

automotive production has decreased by 22 percent in all groups in 2020. The transportation industry is in a 

similar situation. French aircraft manufacturer Airbus has received a total of 308 aircraft orders as of the end 

of October (Airbus, 2020). This number was 1019 in 2017, 747 in 2018, and 768 in 2019. In 2018, the US 

imposed 25 and 10 additional taxes on imported steel and aluminum (U.S. Department of Commerce, 2018). 

Apart from this, steel prices have been on a decreasing trend for years. Despite the damage caused by the 

pandemic, increasing healing rates show that Covid-19 treatment studies are progressing successfully. In 

addition, vaccination studies, which ended in the 11th month of 2020, when the study was carried out, gives 

hope for the future.  Steel, which was started industrially with the furnace that Henry Bessemer discovered in 

1856, will undoubtedly continue to play an important role in our lives. Countries must also develop 

innovative solution in order to be more agile against the changing situations. Risk assessments should be 

done according to the suitable procedures(Akkartal G.R, 2019). Although there are negative developments 

for manufacturers, this giant industry will overcome the crisis in the long run. 
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ABSTRACT 

This study investigates territorial responses to the COVID-19 (coronavirus disease) pandemic at 

different geographical levels. COVID-19 has negatively affected a large part of societal life and 

introduced new restrictions to the daily practices of societies. The struggle against the pandemic 

continues in different ways. Multilateral initiatives have been carried out to find a vaccine. 

International organizations aim to ensure coordination among states and inform the international 

public opinion about the disease and its economic, social and political consequences. In addition to 

international cooperation, states implement unilateral policies to protect themselves against the 

pandemic. It is observed that states have primarily closed their borders and tried to control mobility. In 

other words, states have hardened their national borders to fight against COVID-19. In addition to the 

hardening of borders between states, social practices have also been spatially reforged. Local, regional 

and national governments have taken various measures such as imposition of curfews, regulation or 

isolation of social spaces, protection of social distance and implementation of home quarantine for 

individuals and families. Individuals and societies have encountered new spatial restrictions. So, an 

intense global territorial tendency has emerged in terms of the functioning of interstate relations and 

daily life. The purpose of this study is to prove the functionality of territory, which is a secure spatial 

compartment and a means of establishing control, in consideration of responses to COVID-19. It is 

observed that territorial divisions have been manifested at different geographical levels and in the 

functioning of daily life, and individuals and political organizations which have been searching for a 

secure place to survive the virus have taken spatial measures. Thus, the study suggests that territorial 

tendency becomes evident in times of health-related crises. 

Keywords: COVID-19, Spatial Restrictions, Territory, Territorial Tendency. 

INTRODUCTION 

COVID-19, which was first encountered in the city of Wuhan in the Hubei province of the People’s 

Republic of China (PRC) in December 2019 and then spread to other countries, crossed the national 

borders of the PRC, and the World Health Organization (WHO) declared COVID-19 a pandemic on 

March 11, 2020 (Timeline of WHO’s response to COVID-19, 2020). The pandemic has negatively 

affected a large part of societal life on the global scale. The United Nations Development Program 

states that the COVID-19 pandemic is one of the most severe global health problems that humanity 

has suffered since World War II (Wang, Zou & Liu, 2020: 154). However, COVID-19 is not merely a 

global health crisis. The pandemic has impacts on various areas ranging from politics to the economy, 

the health sector and education (Şeker, Özer & Korkut, 2020). 

The struggle against the pandemic continues in different ways. Multilateral initiatives have been 

carried out to find a vaccine. International organizations aim to ensure coordination among states and 

inform the international public opinion about the disease and its economic, social and political 

consequences. In addition to international cooperation, states implement unilateral policies to protect 

themselves against the pandemic. They have closed their national borders to prevent the virus from 

entering inside and imposed restrictions on fundamental rights and liberties such as freedom of 

movement and freedom of assembly and association (Fornalé, 2020). Additionally, states have 

accepted various economic support packages to reduce the negative effects of the pandemic on 

societies (Asal, 2020). At the supranational level, the European Union (EU) has also issued  

 
 III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES                           DECEMBER 25-27, 2020 

 

                 www.covid19conference.org                               Ankara/Turkey 279



 

 

 

recommendations to the member states on its external borders to protect its geographical area, and the 

member states have agreed on a recovery plan to eliminate the negative effects of COVID-19 

(Coronavirus Response). 

This study investigates territorial responses to the COVID-19 pandemic at different geographical 

levels. COVID-19 has led political organizations to pursue protectionist policies. States have 

responded to the virus primarily by closing their borders and tried to spatially regulate societal 

processes inside their borders. Individuals and societies have faced with new spatial restrictions. In 

this framework, an intense global territorial tendency has emerged in terms of the functioning of 

interstate relations and daily life.  

The purpose of this study is to prove the functionality of territory, which is a secure spatial 

compartment and a means of establishing control, in consideration of responses to COVID-19. It is 

often claimed particularly in globalization studies that the importance of territorial divisions shall 

decrease, and a social and political order in which fluidities are evident shall emerge. Accordingly, as 

a result of developments in transportation and communication technologies and global production 

processes, the old territorial divisions shall dilute, and a network society shall emerge (Castells, 2008; 

Scholte, 2005). However, it is observed that territorial divisions have been manifested at different 

geographical levels and in the functioning of daily life. Individuals and political organizations which 

have been searching for a secure place to survive the virus have taken spatial measures. Thus, the 

study suggests that territorial tendency becomes evident in times of health-related crises. 

TERRITORY AND ITS FUNCTIONS 

Territory, like place and space, is among the key concepts of human and political geography. 

However, the concept is also handled by different disciplines such as ethology, biology, anthropology 

and psychology. Territory is a type of geographical area, which is different to place and space. It is a 

spatial compartment, which is mostly handled in terms territoriality. Territoriality is basically a spatial 

control strategy. Individuals or groups establish control and claim ownership by bounding a 

geographical area. More accurately, territoriality is an observable and discernible claim of ownership 

which is applied upon space in relation to the functioning of societal life. In this framework, territory 

may be defined as a spatiality which is separated from the outside and delimited by various discernible 

markers and signifiers. It has both physical and ideational elements. A geographical area that is 

physically delimited indicates a tangible existence. Moreover, it is marked that the inside is 

ideationally different from the outside on the basis of spatial ownership (Yılmaz, 2018). 

Territory is primarily a political concept, which is assumed as a constituent dimension of the modern 

state. It is obvious that the modern state is an influenced territorial actor of world politics. However, 

there are also many geographical divisions that have territorial functions in the daily lives of 

individuals and groups. In this sense, territory is inherently a function. Drawing on studies in different 

disciplines on territory, it may be argued that it has two main functions. The first is security. 

Individuals, groups and organizations provide security by demarcating a geographical area or 

reimposing its boundaries. The second function of territory is control. Actors establish control or 

consolidate their control over a demarcated area (Yılmaz & Koyuncu, 2019). 

COVID-19 AND SPATIAL RESTRICTIONS    

In evaluation of its impacts, it may be stated that the COVID-19 pandemic is an issue that needs to be 

handled in cooperation with formal and informal organizational structures. More accurately, measures 

and solutions against the pandemic are expected to be followed in an integrated global governance, 

which includes actors and mechanisms taking part in the functioning of international relations. In fact, 

a will to this direction may be observed since, as well as states, organizations such as the United 

Nations, WHO and the EU have taken steps to prevent the spread of the pandemic. However, these 

organizations have been criticized on account of the fact that they could not be effective enough 

during the process (Akgün & Çelik, 2020). 

 
 III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES                           DECEMBER 25-27, 2020 

 

                 www.covid19conference.org                               Ankara/Turkey 280



 

 

Coordination problems in global governance processes have brought about an increase in the influence 

of states on economic, social and political processes. So, a global problem has been attempted to be 

resolved through measures which have primarily been taken at the national level (Valiyeva, 2020).  

The fact that states have been more effective in the fight against the pandemic may be considered as a 

result of the recent developments in the word politics. Before the pandemic, nationalist tendencies 

increased both in national and international politics. States such as the United States of America, the 

United Kingdom, Japan, India and Israel have adopted a nationalist attitude. In Europe, populist and 

far-right parties have been successful in recent elections and had an influence on governments’ 

policies (Bieber, 2020). The member states of the EU, which are expected to be in solidarity, have 

taken unilateral measures against the pandemic (Arslan & Karagül, 2020: 19). 

As a result of the conditions specified above, it is observed that states have pursued containment and 

isolationist policies against the pandemic and taken spatially constraining measures both inside and 

outside of their national borders. As a part of their strategy in the combat against COVID-19, they 

have sought to establish control over mobility by closing their national borders. In fact, from 

December 31, 2019 to May 24, 2020, 188 states delivered 1,122 policy announcements with different 

contents concerning restrictions at external borders (Cheng, Barceló, Hartnett, Kubinec & 

Messerschmidt, 2020: 757). So, national borders have been reimposed, and their restrictive function 

against the outside has increased. The fact that COVID-19 has been considered as a threat to the state 

and the public has caused reinvigoration of national borders for containment of the virus. Most 

governments have increased public control over their healthcare system. Therefore, establishment of 

control over the mobility of people has become one of the primary goals of states to prevent the spread 

of the virus and protect public health (Radil, Pinos & Ptak, 2020: 2). 

Tightening control over national borders is one of the primary reactions of states to the pandemic. 

However, in addition to national borders, internal boundaries have also become more visible. Entry 

into and exit from some regions, cities, districts and villages were regulated, and quarantine was 

implemented in some cases. For example, in the Hubei province of the PRC, a regional quarantine was 

applied, and internal administrative boundaries almost functioned as national borders (Radil et al., 

2020: 4). 

In addition to tightening control over national borders and internal administrative boundaries, social 

boundaries have also been rebordered. Individuals and societies have encountered various restrictions 

to prevent the spread of the virus. Local, regional and national governments have taken coercive 

measures such as imposition of curfews, regulation or isolation of social spaces, protection of social 

distance and implementation of home quarantine for individuals and families. Places such as schools, 

factories, parks and restaurants have been closed temporarily. These processes have been supervised 

by security units. In this framework, states’ control over mobility has increased (Radil et al., 2020: 4). 

Spatial control over mobility has been applied not only at the local, regional and national levels, but 

also at the supranational level. The most obvious and single example is the EU which has 

supranational characteristics in terms of the political and geographical scales. The EU aims to create a 

space of welfare in which freedom of movement is established. With the signing of the Schengen 

Agreement in 1985 and incorporation of the Agreement and its related conventions into the EU law by 

the Amsterdam Treaty, border checks at internal borders have been gradually abolished, and rules on 

external border controls have started to be harmonized. During the pandemic, contracting parties to the 

Agreement have imposed various restrictions on national borders. The EU has made advisory 

decisions concerning the issue. The European Commission adopted a communication on March 16, 

2020 which recommended a temporary restriction of non-essential travel from third countries into the 

EU for one month. It adopted two successive communications on April 8, 2020 and May 8, 2020, each 

of which recommended extension of the non-essential travel restrictions by one month. The member 

states of the Schengen Area and the Schengen Associated States implemented these recommendations. 

The European Commission recommended to set up an approach for a gradual abolishment of the 

temporary restrictions on non-essential travel into the EU as of July 1, 2020 (CEU, 2020). So, the 

member states of the EU have agreed on a coordinated approach to restriction of free movement in 

response to the pandemic. Moreover, they have also imposed various restrictions on the internal  
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borders of the EU since the COVID-19 outbreak. Although they have principally agreed to abolish the 

restrictions on mobility, some member states have temporarily reintroduced border controls 

(Temporary Reintroduction of Border Control). 

A GLOBAL TERRITORIAL TENDENCY 

Since the emergence of the COVID-19 pandemic, an intense reterritorialization at different 

geographical levels has been observed. States, which are apprehensive about their territories, have 

responded to the pandemic by tightening their national borders and control over mobility. 

Additionally, mobility inside national borders has also been regulated through the coercive power of 

states. Thus, national territories have become more visible and discernible. In the case of the EU, 

reterritorialization attempts have been made at the supranational level. In this respect, it may be argued 

that a global territorial tendency has emerged, or an already existing territorial tendency has increased 

more. The search for a secure place against the pandemic has become the primary goal of political 

actors and societies. 

Implementation of control mechanisms through spatial restriction and regulation at different 

geographical levels essentially reveals the functionality of territory as a means of effect. This way, 

organizations aim to provide security and establish spatial control. It is clear that territorial tendency 

has been manifested primarily by states. Security is an important impulsion for states to restrict entry 

into their territories and tighten controls across their national borders in the fight against the pandemic. 

States have sought to both provide security and consolidate their control over their territories by 

closing their borders to the outside and restricting mobility. In fact, imposition of restrictions on 

mobility across national borders during pandemic periods is a prevalent state behavior. When 

scientists are unable to provide clear information about pandemic diseases, in particular, decision-

makers generally evaluate the issue as a matter of security and tighten border controls and restrict the 

entry of foreigners. Thus, they bolster up their authority on the process (Kenwick & Simmons, 2020: 

3-4). 

Though states mostly harden their national borders against pandemic diseases, the efficiency of this 

precaution is controversial. WHO has taken a stance against measures to restrict the movement of 

persons and goods against the COVID-19 pandemic. According to the organization, these restrictions 

may be useful for decision-makers to save time in the period when the disease first appears, but they 

do not certainly block diseases from entering borders. Moreover, such restrictions may cause 

economic and social problems (Lutterbeck, 2020: 38). Similarly, the World Trade Organization states 

that temporary border closures harm the global supply chain and world trade (WTO, 2020). In fact, the 

global pandemic conditions and measures issued by states against the virus have had negative impacts 

on societies and caused economic, political and social problems (CCSA, 2020). 

In consideration of WHO’s approach on hardening borders and economic and social problems due to 

restrictions, it may be proposed that closure of borders is not a rational behavior for states. In fact, 

some studies claim that spatially restrictive measures and unilateral policies of states against the 

pandemic, with the conceptualization of John Agnew, are a territorial trap for states. In a period where 

multilateral initiatives are required, the unilateral policies of states debilitate the effectiveness of 

territorial responses for containment of COVID-19 and increase interstate rivalry (Wang et al., 2020). 

The struggle of states against the pandemic by hardening borders and implementing unilateral policies 

is essentially a way of control. Reimposition of borders is a symbolic initiative (Radil et al., 2020: 2) 

and reflects the belief in that borders shall protect people who are inside from disasters (Mishra & 

Mishra, 2010). States try to impose strict control over their space of sovereignty by closing their 

national borders to the outside. In other words, spatial measures taken by states are intended for 

enhancement of territorial control. This way, states aim to give a message to their people that the 

situation is under control (Lutterbeck, 2020: 41). Hence, hardening of borders is not only towards 

provision of security. In fact, some states have also imposed travel restrictions on countries with lower 

disease rates (Lutterbeck, 2020: 39). 
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In addition to an increase in territorial tendency in interstate relations, it may be observed that 

territorial practices have also intensified in the functioning of people’s daily lives. Individuals have 

tried to protect themselves against the virus by imposition of social or physical distancing on their 

interactions with others. Thus, in reference to the conceptualization of Robert Sommer, one of the 

important scholars of environmental psychology, it may be claimed that the visibility and 

discernibility of personal space, which is centered in the body of the individual and whose boundaries 

are not visible (Sommer, 1959; 1966), has increasingly been territorialized. In other words, the 

physical area of the relationship among individuals has been fixed. Similarly, individuals and families 

have stayed at their homes and reduced their interactions with others and public spaces during the 

pandemic period. In the classification of territory introduced by social psychologist Irwin Altman, the 

home is among primary territories, which is a well-defended area under the absolute control of 

individuals and families (Altman, 1970; Werner & Altman, 1995). In this framework, the fact that 

people have mostly stayed at home and restricted their interactions with the outside to protect 

themselves against the virus proves the functionality of the home as a primary territory. Additionally, 

territorial actions display the impact of territory as a means of communication on social life. 

Individuals and families aim to increase the visibility of their own spaces in conducting their 

interactions with outsiders by imposition of territorial control. 

CONCLUSION 

This study has investigated territorial responses to the COVID-19 pandemic at different geographical 

levels and suggested that territorial tendency becomes evident in times of health-related crises. With 

the emergence of the pandemic, political territories have become more visible as a result of spatial 

control measures at the local, regional, national and supranational levels, and territorial tendency has 

intensified in the daily lives of societies. It is clear that the long-term territorial consequences of the 

COVID-19 pandemic are difficult to predict. However, the following conclusions may be drawn from 

the study. 

First of all, the COVID-19 pandemic has led to the emergence of an intense territorial tendency at 

different geographical levels. Individuals and political organizations have sought to acquire spatial 

protection against the pandemic. This development reveals the functionality of territory in provision of 

security and establishment of control. Individuals and political organizations have tried to ensure 

security by exerting spatial control and maintaining their relations with outsiders on this spatial 

control. 

Secondly, the COVID-19 pandemic has proven the inclination of states to conduct their relations 

primarily on the basis of their own territorial boundedness. With the outbreak of the virus, states have 

hardened their national borders against the outside for their security. This measure is essentially an 

indication of the willingness of public authority to consolidate its control over state territory. In other 

words, reimposition of national borders is aimed at increasing the visibility of the spatial boundaries of 

the public authority. 

Lastly, the pandemic has led to rebordering of the daily lives of individuals and societies and 

reimposition of the existing boundaries. So, the effect of boundaries on the functioning of daily life 

has increased. Interactions among people have been spatially reorganized, and demarcated areas have 

become a part of interactions. This way, it has been aimed at provision of security against the 

pandemic on the basis of spatial control.   
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ÖZET 

Araştırmanın amacı sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı grupların Şubat 2020’den beri dünyayı saran  

KOVID-19 pandemisinden nasıl etkilendiklerini incelemektdir. Pandeminin getirdiği temel risk sağlık 

üzerine olmakla beraber, hastalığın bulaşıcı etkisi ve yaygınlığı toplumları birçok yönden olumsuz 

etkilemiştir. Hastalığın bulaşı özelliğinin yüksek olması ve bütün dünayı saracak bir pandemi 

boyutuna ulaşması karantina önlemlerine başvurulmasına neden olmuştur. Karantina kısıtlamaları ise 

sosyal hayatın yanında ekonomik üretim düzen ve dengelerini sarsmış, birçok işletme ve çalışan 

süreçten olumsuz etkilenmiştir. İş güvencesi olmayan, niteliksiz işlerde çalışan, kayıt dışı çalışan, 

mevsimlik ilerde çalışan, işsizlik sorunu yaşayan en dayanıksız gruplar ise bu tür zorluklardan en 

büyük darbeyi almaktadır. Bu gruplar işlerini kaybettikleri gibi, gönüllülerden aldıkları yardımlar da 

hem karantina nedeniyle hem de ekonomik bozulma nedeniyle önemli kesintilere uğramıştır. 

Bunun yanında eğitimin evden ve online olarak devam etmesi, internet ve bilgisayar gereksinimi gibi 

ekstra maddi yükler getirmenin yanında, öğrencilere ders çalışmaları için uygun ortamın hazırlanması, 

ayrı ve sessiz mekanların oluşturulması gibi lojistik ihtiyaçlar doğurmuştur. Kalabalık, az odalı 

evlerde,  her odanın ısıtılamadığı evlerde her çocuk için uygun ortam sağlanamamakta, evdeki çocuk 

sayısının fazla olması ise durumu daha da zorlaştırmaktadır.  

Sosyal mesafe kısıtlamaları bu kesimin yardımlara ulaşmasının yanında sosyal ağlarına ve destek 

gruplarına, aile ve komuşularına ulaşmasını da zorlaştırmaktadır. Bu yoksunluk dezavantajlı 

gruplardaki kişilerin hastalığa (KOVID 19) yakalanma durumunda ise daha ciddi mağduriyetlere 

neden olmaktadır. Ekonomik yoksunlukların bağlı olaak yeterli ve dengeli beslenememeleri de 

dezavantajlı grupları hastalığa karşı daha savunmasız yapmaktadır. 

Pandeminin gerektirdiği aşırı hijyen uygulamaları ise hem maddi bir yük hem de günlük bir iş olarak 

dezavantajlı grupları zorlamaktadır. Bu kişilerin yaşadığı ev ve ortamların zaten yeterince geniş, 

bakımlı ve düzenli olmaması, kalabalık grupların bir arada yaşaması da bu temizlik ve dezenfeksiyon 

şartlarının sağlanmasını aksatmaktadır. Bunun yanında maske, dezenfektan ve diğer temizleyicilerin 

alınması ve sürekli kullanılması ekonomik anlamda bir yük meydana getirmektedir. 

Toplu ulaşımda yaşanan kısıtlamalar yine dar gelirli kişilerin kendi özel araçlarına sahip olmasının 

zorluğu nedeniyle, işlerine gitmelerini ya da ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkmalarının önünde 

bir engel olmaktadır. 

Sonuç olarak pandeminin getirdiği risk ve zorluklar yoksul ve dar gelirli dezavantajlı kesimi daha 

derinden ve daha farklı boyutlarda olumsuz olarak etkilemektedir. Çalışmamız bu zorlukların boyut ve 

çeşitliliğini, etki ve sonuçlarını incelemeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar kelimeler: KOVİD-19 pandemisi, dezavantajlı gruplar, eğitim, sağlık 
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EFFECTS OF COVID 19 ON DISADVANTAGED GROUPS 

 

ABSTRACT 

The aim of the research is to examine how socio-economically disadvantaged groups are affected by 

the COVID-19 pandemic that has surrounded the world since February 2020. Although the main risk 

brought by the pandemic is on health, the contagious effect and prevalence of the disease has 

adversely affected societies in many ways. The high level of transmission of the disease and the fact 

that it has reached the size of a pandemic that will surround the whole world has led to the application 

of quarantine measures. Quarantine restrictions have shaken the economic production order and 

balances as well as social life, and many businesses and employees have been adversely affected by 

the process. The most vulnerable groups who do not have job security, who work in unqualified jobs, 

who work informally, who work in the seasonal work, who have unemployment problems are facing 

the biggest challenge from such difficulties. As these groups lost their jobs, their aid from volunteers 

also decreased due to quarantine and economic deterioration. 

Additionally, the continuation of education from home and online, causes extra financial burden such 

as internet and computer requirements, as well as providing students a suitable environment for 

studying, creating separate and silent spaces. In crowded houses with few rooms, in houses where 

every room cannot be heated, a suitable environment cannot be provided for every child, and the high 

number of children in the house complicates the situation. 

Social distancing restrictions also make it difficult for this group to access benefits, as well as social 

networks and support groups, families and neighbours. This deprivation causes more serious 

victimization of people in disadvantaged groups in case of getting sick (COVID 19) Malnutrition due 

to their economic restrictions also make them vulnerable to COVID 19. 

The excessive hygiene practices required by the pandemic, on the other hand, are both a financial 

burden and a daily job, causing pressure on disadvantaged groups. The houses and environments 

where these people live are not large enough, well-maintained and ordered, and the crowded groups 

live together, which also hinders the provision of these cleaning and disinfection conditions. 

Furthermore, the purchase and continuous use of masks, disinfectants and other cleaners creates an 

extra economic burden. 

Restrictions in public transportation are also an obstacle for people with low incomes to go to work or 

go out to meet their needs, due to the difficulty of having their own private vehicles. 

As a result, the risks and difficulties brought about by the pandemic affect the poor and low-income 

disadvantaged population more deeply and in various dimensions. Our study aims to examine the 

extent and variety of these challenges, their effects and consequences. 

Keywords: COVID-19 pandemic, disadvantaged groups, education, health 
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ABSTRACT 

The Covid-19 outbreak, which emerged at the end of 2019 and was declared as a pandemic in March 2020, 

has affected all economies, sectors, and financial markets in the world.  The pandemic has caused a dramatic 

increase in the level of risk, fear, and stress while making investment decisions for the investors. This study 

aims to evaluate the impacts of the unprecedented Covid-19 pandemic on the investors’ risk appetite in 

Borsa İstanbul. The stability and the volatility of the financial markets are reflected by the risk appetite 

indicators.  In this regard, fluctuations in the RISE Index, which is a predictor of investors’ risk appetite in 

the Turkish stock market, has been revised. For this purpose, the index values for different investor profiles 

including foreign investors, domestic investors, and private corporations are examined. And, whether there is 

a significant difference between the risk appetites of the investor groups is analysed through the analysis of 

variance tests. Also, the change in the risk appetite before and during the pandemic is assessed.  As a result 

of the tests conducted in the study, although there are minor differences among the investor groups, no 

statistically significant difference could be detected. On the other hand, the analysis findings confirm the 

severe surge of the investors’ risk appetite in the early phase of this pandemic episode.  By following the 

RISE Index, financial actors could have an idea about the uncertainty and volatility as well as fear in the 

markets and thus they could plan their future investments. In this sense, the study results reveal that the data 

of the RISE Index will be useful for investors to make the right decision during this epidemic, where 

historical fluctuations are experienced in financial markets.  

Key Words: Covid-19, RISE Index, Borsa Istanbul 

 

INTRODUCTION 

The Covid-19 outbreak, which emerged at the end of 2019 and was declared as a pandemic in March 2020, 

has affected all economies, sectors, and financial markets in the world.  Covid-19, the new type of 

coronavirus affecting the world, first appeared in Wuhan, China’s Hubei province in December 2019 and 

became an epidemic in a very short time. This epidemic adversely affects many social, political and 

economic areas as well as health problems all over the world.  

With the spread of this epidemic, various measures have been taken in most countries. To prevent the spread 

of the epidemic, touristic activities, entry and exit are prohibited; emphasizing the importance of social 

isolation, activities such as sports competitions where people are collectively have been cancelled and many 

measures such as curfews, quarantine practices and school holidays have been taken. Unfortunately, the 

measures are taken not only affect social life but also affect the economy seriously.  

When Covid-19 is evaluated economically, it can be said that it causes many unfavourable consequences 

such as sharp decreases in stock market returns, decrease in production and decrease in oil prices, decrease in 

tourism revenues as a result of the cessation of tourism activities, decrease in people’s consumption and 

investments as uncertainties about the future increase, fluctuations in exchange rates and other commodity 

prices. 

This study aims to investigate the impact of the Covid-19 pandemic on investors’ risk appetites. For this 

purpose, RISE (Investor Risk Appetite) Index data were used for different types of investors in Borsa 

Istanbul stock market of Turkey. The data between December 2019 and mid-November 2020 were used in 
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the study. Also, statistical information has been included since the beginning of 2008, when the index was 

created. As method variance tests were used to assess the difference in the risk appetites of the investor 

groups. The RISE Index for Turkish financial market is an important indicator revealing the changes that 

occur in financial risk perception of investors to the market and future expectations.  

The findings of the study show how risk perceptions change during the pandemic process according to 

different types of investors such as individual or corporate. Several studies have been done to test the 

relationship between the recent Covid-19 crisis and stock market volatility. In this regard, to the best of our 

knowledge unlike other studies, this study is the first to investigate the effects of Covid-19 on the risk 

appetite in the Turkish stock market. Thus, the study raises an issue that has not been discussed yet in Turkey 

and aims to provide contributions to both the investors and academic literature.  

 

LITERATURE REVIEW 

Many scientific studies ((Al-Awadhi et al., 2020; Corbet et al., 2020; Goodell 2020; Hale et al., 2020; Ozili 

and Arun 2020; Sohrabi et al., 2020; Yang et al., 2020; Zhang et al., 2020) have been conducted on the 

Covid-19 and the effects of this epidemic on the economy, the new type of coronavirus, which has become 

the most important agenda of countries since its first appearance in the world and the studies continue with 

the course of the epidemic. In this section, the results of some studies conducted on the effect of Covid-19 on 

financial markets, the volatility it creates in financial markets and thus the change in the risk appetite of the 

investors are included. 

In the study conducted by Sarı and Kartal (2020) the relationship between the Covid-19 case numbers and 

commodity prices as well as the VIX Index, which is an indicator of risk perception for the US financial 

markets are investigated with data covering the period January- April 2020. In the analysis performed by 

using the ARDL Limit Test it was concluded that the number of cases significantly affected the VIX Index. 

During the period experienced with the Covid-19 outbreak, there was an increase in financial volatility and it 

was observed that the VIX Index reached historical record levels. 

In the sector-level analysis of Covid-19 and stock volatility, Baek et al. (2020) observed significant increase 

in total risk for the US stock market. In the study examining 30 sectors, it was found that idiosyncratic risk 

increased in all sectors with the inception of Covid-19. The study covers the data from January 2020 to April 

2020 and it uses the number of Covid-19 cases as well as macroeconomic indicators. Distinctly, the study 

findings demonstrate that the changes in volatility are more sensitive to Covid-19 news than economic 

indicators. Also, the market reaction to Covid-19 news shows a positive-negative asymmetry. In other words, 

the negative news regarding number of deaths is twice as impactful as positive news regarding recoveries. 

Zaremba et al. (2020) examined the effects of coronavirus on stock return volatility worldwide. In this 

direction, they examined the government interventions and policies aimed at preventing the spread of Covid-

19’s effects in 67 countries including Turkey. These government actions include closures of school and 

workplace, cancelling public events, closing of public transportation, public information campaigns, 

restrictions on internal movement, and international travel controls. The study results show that non-

pharmaceutical interventions significantly increase equity market volatility. 

In a study examining the effects of the Covid-19 pandemic on the volatility of financial markets, Albulescu 

(2020) evaluates these effects separately in China and countries other than China. The death ratio and new 

cases data from Covid-19 published by the World Health Organization were used in the study. The study 

covers the period between January 20 and February 28, 2020. The coronavirus effect on financial volatility 

was tested by a simple regression analysis through a stepwise procedure. The results of the study exhibit that 

the death ratio has a significant and positive impact on VIX for China and outside China. 

Onali (2020) modelled the volatility caused by the number of Covid-19 cases and deaths in the stock markets 

of countries including America, Italy, France, Spain, China, Iran and the UK through using GARCH and 

VAR methods. Study findings show different results for each country. In general, it has been determined that 

the number of Covid-19 cases and deaths negatively affect the stock returns and increase market volatility. 
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Lopatta et al. (2020) studied how the stock performances and risks were affected during the Covid-19 

process on a sample of 300 international firms in ten countries. The capital market model was used in the 

study. The results of the study show that companies’ early release of their situation regarding Covid-19 in 

their financial reports reflects a decrease in companies’ betas. Thus, predicting and reporting the potential 

risks previously provide companies to manage and assess the stock risks better. 

In the research evaluating the economic effects of Covid-19 on the world economies, Fernandes (2020) 

addresses many economic variables from tourism to exports. In the volatility part of the study, the change in 

the VIX index, which reflects the fears of investors and uncertainties about the future, is examined. The 

long-term VIX index was realized as 20% on average and it is seen that the index, which saw the peaks in 

the 2008 mortgage crisis, showed a higher increase in the Covid-19 period. The study emphasizes that the 

global economy is under great threat with the spread of coronavirus. The conclusion of the study states that 

there is no benchmark for estimating the economic effects of such a situation, which has not been 

encountered before in the history, and therefore it is very difficult to make predictions. 

Devpura and Narayan (2020) examined the volatility in oil prices with the onset of the coronavirus. The 

study findings reveal that there is a significant rise in oil price volatility with the emergence and spread of 

Covid-19. The results of the research show that the volatility change is between 8 percentage and 22 

percentage.  

DATA, METHODOLOGY AND FINDINGS 

The Risk Appetite Index (RISE) data used in the study were obtained from the Central Registry Agency 

(MKK). The agency acts as the central securities depository of the Turkish capital markets. The index data 

are weekly and are calculated in seven different groups as qualified investors, domestic investors, foreign 

investors, domestic funds, domestic natural persons, domestic legal entities and all investors. Index data 

started to be calculated regularly in 2008. The course of the index from the beginning to the present is 

additionally reported and the significant change periods in the index are interpreted. In particular, within the 

scope of the study, the change in the index after March 2020, when the Covid-19 outbreak was declared a 

pandemic, was analysed. 

Descriptive statistical information for each investor group including 672 weeks of data from the inception of 

the index is presented in Table 1 below. 

Table 1: Descriptive Statistics 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Qualified Investors 15,70 78,50 54,2181 13,54913 183,579 

All Investors 13,25 69,05 46,7151 12,29586 151,188 

Foreign Investors 11,61 70,20 46,8540 13,22053 174,782 

Domestic Funds 13,03 80,34 55,8276 12,34957 152,512 

Domestic Natural Persons 17,94 73,64 51,2801 11,98252 143,581 

Domestic Legal Entities 18,68 76,52 50,0907 13,42639 180,268 

Domestic Investors 17,97 75,06 51,2277 12,50710 156,428 

(Number of observation: 672 weeks per group) 

 

The RISE Index is calculated on the weekly portfolio value changes of approximately 1.7 million investors. 

The index is used to measure the investor's risk appetite by a scoring method. Due to the different risk 

perception of each type of investor in the markets, besides the general RISE index covering all investors, 

separate indices are calculated for 6 different investor groups. 

RISE Index threshold value is accepted as 50. While the figures above the threshold value indicate that the 

risk appetite of the investors has increased, below 50 indicates that the investors avoid the risk and turn to 

lower risk and more secure investment instruments. 

According to the table results, the risk appetite of domestic investors and domestic funds is relatively higher 

than foreign investors on average. The risk appetite of all investors (46.71) and risk appetite of foreign 
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investors (46.85) are almost equal. It is seen from the table results that these values are different from other 

investor types on average. This situation is an indication that foreign investors are the main determinants of 

the RISE Index, which is based on the risk appetite of all investors. 

When sub-investor groups are examined, the domestic fund group has the highest risk appetite on average 

with an index value of 55.82. This group is followed by qualified investors with an average of 54.21. And, 

lastly, foreign investors have the lowest risk appetite. 

The course of the index from the beginning is presented in the chart below for different investor groups. 

Graph 1: Historical Course of the Index 

 

 

In March 2020, the Covid-19 outbreak was declared as a global pandemic. In Turkey, the first case appeared 

on March 11, 2020. This pandemic has unsettled investors in Turkey as well as in all international markets. 

This uncertainty and uneasiness reduced investors’ risk appetites. 

As it can be seen on the chart, there was a sudden decrease in the risk index on these dates. This decline 

continued until the end of April 2020. The index, which was in the range of 60-75 before the pandemic, 

showed a decline of about 60% and decreased to 25-30 levels between March-April 2020. 

On the other hand, this decline in the risk appetite was not a lower decrease than the previous periods when 

the historical progress of the index is analysed. This finding is relatively different from other studies and 

markets. For example, in the study of Fernandes (2020), it was stated that the VIX index rose to a higher 

level than the 2008 mortgage crisis, which saw historical peaks with the onset of Covid-19. However, in the 

process of the pandemic process, the risk appetite index has decreased to 25-30 levels in the Turkish market. 

This decline was higher in the 2008 mortgage crisis, the index decreased to the level of 10-15. Similarly, in 

July 2018, the risk appetite index decreased to 20 levels, especially during the sudden fluctuation in the 

exchange rate, in the face of the political discussions with the United States and threats of sanctions. 

Another result that can be drawn from the chart is that foreign investors are generally less willing to take 

risks, whereas domestic investors have a higher risk appetite. The reason for this can be shown as the 
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information asymmetry among investor groups. Additionally, the graph results show us that investor groups 

have moved linearly in terms of risk appetite since the date the index was calculated. However, it is observed 

that this co-movement deteriorated and investors’ risk appetites differ from each other in some periods. For 

example, in December 2015-January 2016, the risk appetite of domestic investors was around 70, while the 

risk appetite of foreign investors was around 20. 

On the other hand, many pioneering studies on the Covid-19 have addressed the relationship between the 

number of cases, death rates and stock returns, market volatility and other financial indicators. The general 

result of these studies is that the number of cases and death rates have a serious impact on the markets. This 

study shows that, unlike other studies especially in the early period of Covid-19, market volatility and 

investor risk appetite do not have a linear relationship with the number of cases and death rates despite the 

increase in case and death rates.  

Although it is known by all market participants that the number of cases and death rates are increasing 

gradually, it is understood that the measures taken such as incentive packages for the business world and the 

economy, credit supports and economic reform steps are more closely related to the investor’s risk appetite. 

In the Covid-19 process, after April 2020, the risk appetite of investors started to increase with the economic 

measures taken. However, as it can be seen on the graph, it is clearly understood that there is a divergence 

among investor groups in terms of risk appetite. In this period, while the risk appetite for domestic investor 

groups was around 60-65, the risk appetite of foreign investors remained below the threshold value of 50. 

Whether this divergence among investor groups is statistically significant or not was tested by variance 

analysis. In the table below, the statistical results of the difference between investor risk appetites in the 

period from December 2019, when the Covid-19 outbreak started, are given. 

The Levene test statistic’s value (0,193) is greater than %5. According to this result, the group variance is 

homogeneous so the F test should be utilised to test the difference among group means.   

Table 2: Anova Test Results 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between 

Groups 
13127,825 6 2187,971 23,788 ,000 

Within Groups 
31548,777 343 91,979     

Total 44676,602 349       

 

The hypotheses for the F test are as follows; 

H0: There is no difference between group averages.  

H1: At least one of the group averages is different 

Considering the significance values of the F test given in Table 2 above, the H0 hypothesis is rejected at 95% 

confidence interval (sig=0.000 <0.05).  That is, at least one of the group averages is different. In other words, 

there is a difference in risk appetites among investors. 

Table 3: Multiple Comparison 

Group 
Mean Difference  

(I-J) 
Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Qualified Investors All Investors 11,21178842
*
 ,000 7,4390436 14,9845332 

Foreign Investors 15,47798582
*
 ,000 11,7052410 19,2507306 

Domestic Funds -2,23894712 ,244 -6,0116919 1,5337977 

Domestic Natural 

Persons 
,43776486 ,820 -3,3349799 4,2105096 
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Domestic Legal 

Entities 
2,94972910 ,125 -,8230157 6,7224739 

Domestic Investors ,81467326 ,671 -2,9580715 4,5874180 

All Investors Qualified Investors -11,21178842
*
 ,000 -14,9845332 -7,4390436 

Foreign Investors 4,26619740
*
 ,027 ,4934526 8,0389422 

Domestic Funds -13,45073554
*
 ,000 -17,2234803 -9,6779908 

Domestic Natural 

Persons 
-10,77402356

*
 ,000 -14,5467683 -7,0012788 

Domestic Legal 

Entities 
-8,26205932

*
 ,000 -12,0348041 -4,4893145 

Domestic Investors -10,39711516
*
 ,000 -14,1698599 -6,6243704 

Foreign Investors Qualified Investors -15,47798582
*
 ,000 -19,2507306 -11,7052410 

All Investors -4,26619740
*
 ,027 -8,0389422 -,4934526 

Domestic Funds -17,71693294
*
 ,000 -21,4896777 -13,9441882 

Domestic Natural 

Persons 
-15,04022096

*
 ,000 -18,8129657 -11,2674762 

Domestic Legal 

Entities 
-12,52825672

*
 ,000 -16,3010015 -8,7555119 

Domestic Investors -14,66331256
*
 ,000 -18,4360573 -10,8905678 

Domestic Funds Qualified Investors 2,23894712 ,244 -1,5337977 6,0116919 

All Investors 13,45073554
*
 ,000 9,6779908 17,2234803 

Foreign Investors 17,71693294
*
 ,000 13,9441882 21,4896777 

Domestic Natural 

Persons 
2,67671198 ,164 -1,0960328 6,4494568 

Domestic Legal 

Entities 
5,18867622

*
 ,007 1,4159314 8,9614210 

Domestic Investors 3,05362038 ,112 -,7191244 6,8263652 

Domestic Natural 

Persons 

Qualified Investors -,43776486 ,820 -4,2105096 3,3349799 

All Investors 10,77402356
*
 ,000 7,0012788 14,5467683 

Foreign Investors 15,04022096
*
 ,000 11,2674762 18,8129657 

Domestic Funds -2,67671198 ,164 -6,4494568 1,0960328 

Domestic Legal 

Entities 
2,51196424 ,191 -1,2607805 6,2847090 

Domestic Investors ,37690840 ,844 -3,3958364 4,1496532 

Domestic Legal 

Entities 

Qualified Investors -2,94972910 ,125 -6,7224739 ,8230157 

All Investors 8,26205932
*
 ,000 4,4893145 12,0348041 

Foreign Investors 12,52825672
*
 ,000 8,7555119 16,3010015 

Domestic Funds -5,18867622
*
 ,007 -8,9614210 -1,4159314 

Domestic Natural 

Persons 
-2,51196424 ,191 -6,2847090 1,2607805 

Domestic Investors -2,13505584 ,266 -5,9078006 1,6376889 

Domestic Investors Qualified Investors -,81467326 ,671 -4,5874180 2,9580715 

All Investors 10,39711516
*
 ,000 6,6243704 14,1698599 

Foreign Investors 14,66331256
*
 ,000 10,8905678 18,4360573 

Domestic Funds -3,05362038 ,112 -6,8263652 ,7191244 

Domestic Natural 

Persons 
-,37690840 ,844 -4,1496532 3,3958364 
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Domestic Legal 

Entities 
2,13505584 ,266 -1,6376889 5,9078006 

 

Considering the results of Table 3, in which the averages of different investor groups are compared, a general 

evaluation can be made as follows; 

 The average risk appetite of Qualified Investors significantly differs from the group of Foreign 

Investors and All Investors. And it can be said that the average risk appetite of this group is higher 

than other investors. 

 Risk appetite averages of All Investor and Foreign Investor groups significantly differ from all other 

groups. And, the average risk appetite of these groups is lower than the other groups. 

 Another general result is that Domestic Funds, Domestic Natural Persons, Domestic Legal Entities 

and Domestic Investors groups differ from the Foreign Investor group.  

It is understood that these groups have a higher risk appetite. 

CONCLUSION and RECOMMENDATION 

The Covid-19 outbreak, which emerged at the end of 2019 and was declared as a pandemic in March 2020, 

has affected all economies, sectors, and financial markets in the world.  The pandemic has caused a dramatic 

increase in the level of risk, fear, and stress. Risk appetite is not directly observable. However, it is often 

referred to as a factor that explains the price movements of assets, and various indicators are used by market 

participants to measure this. Risk appetite is tried to be measured by using indices linked to numerical 

indexes produced by combining various indicators in different markets. In this context, the RISE Index is 

used to measure the risk appetite of investors in the Turkish financial market.  

The study analyses the changes in the risk appetite index created for different investor groups starting from 

the date of the index calculation. Furthermore, with the Covid-19 process, it examines whether the risk 

appetite differs among investor groups or not. 

The study findings show that, in general, the domestic investor group has a higher risk appetite than foreign 

investors. This risk appetite between domestic and foreign investor groups started to differentiate with the 

Covid-19 process 

Similarly, expanding the study to include different country groups will allow comparison between different 

markets. 
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ABSTRACT 

This study explores the implications of the hype-information provided by the Nigeria Centre for 

Disease Control to the general public and suggests that some of the reported cases were made up to 

attract international assistance. While the outbreak of COVID-19 pandemic-a worldwide corona virus 

caused by severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SAR-CoV-2) remains an influential 

concept in the 21
st
 century academic discourse, its sway over other sectors has been increasing 

tremendously. As a global pandemic, and despite researchers’ best effort to rethink and reinterpret its 

ontology and epidemiology, the virus has defied all scientific investigations capable of producing 

curable vaccines that could halt its spread in the world. Unfortunately, the spread and its death tolls 

remain largely uncontrollable and inestimable to the extent that every nation-state reports her index 

cases based on available information from their Disease Control units. In Nigeria, such reportage was 

often hyped to create empathy about the government commitment in fighting the scourge of the global 

pandemic especially the Presidential Task Force that were established to protect the interest of 

Nigerians through evidence based prevention and disease surveillance. Our sources of data were both 

primary and secondary while historical and analytical investigation was adopted.    

Key words: Transparency, Accountability, Information, COVID-19, Pandemic 
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ABSTRACT 

The aim of the study was to evaluate the relationship of loneliness and psychological resilience in a 

sample of college students who experienced the Covid-19 pandemic. The sample consists of a total of 

109 students. Of the sample, 82 were female (75%) students and 27 were male (25%) students. The 

main hypothesis of the study was formed as “there is a significant relationship between loneliness and 

psychological resilience”. UCLA Loneliness Scale and Psychological Resilience Scale were used in 

the study. Reliability analysis, descriptive statistics, independent t-test and correlation analysis were 

performed on the demographic information and the scales used in the research. The results showed 

that there was a weak and negative relationship between loneliness and psychological resilience in the 

99% confidence interval. As a result of the research, no relationship was found between gender, 

loneliness and psychological resilience. The data obtained from the questions regarding the mortality 

experienced in the family or close environment due to the Covid 19 virus, the thoughts of the students 

about the country and their future, the idea of not being able to meet the basic needs in the future, 

general life satisfaction and what the first thing they wanted to do when the epidemic ended was the 

students' loneliness and psychological resilience. Has been found to make a difference. The results of 

the study were discussed in the light of the relevant literature and suggestions were made for future 

studies. Keywords: Pandemic, Covid 19, Loneliness, Psychological Resilience 

Öz 

Çalışmanın amacı, Covid-19 pandemisini deneyimleyen üniversite öğrencileri örnekleminde yalnızlık 

ve psikolojik dayanıklılık ilişkisini değerlendirmektir. Örneklem toplam 109 öğrenciden oluşmaktadır. 

Örneklemin 82’si kadın (%75) öğrenci ve 27’si erkek (%25) öğrencidir. Araştırmanın ana hipotezi 

“yalnızlık ile psikolojik dayanıklılık arasında anlamlı bir ilişki vardır” olarak oluşturulmuştur. 

Araştırmada UCLA Yalnızlık Ölçeği ve Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği kullanılmıştır. Örnekleme 

ilişkin demografik bilgiler ve araştırmada kullanılan ölçekler üzerinde güvenirlik analizi, tanımlayıcı 

istatistikler, bağımsız t-testi ve korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar yalnızlık ve psikolojik 

dayanıklılık arasında %99 güven aralığında negatif yönlü ve zayıf ilişki olduğunu göstermiştir. 

Araştırma sonucunda cinsiyet ile yalnızlık ve psikolojik dayanıklılık arasında ilişki bulunamamıştır. 

Covid 19 virüsü nedeni ile aile veya yakın çevrede yaşanan ölüm durumu, öğrencilerin ülke ve kendi 

geleceklerine ilişkin düşünceleri, gelecekte temel ihtiyaçları karşılayamama düşüncesi, genel hayat 

memnuniyetleri ve salgın bittiğinde yapmak istedikleri ilk şeyin ne olduğuna ilişkin sorulardan elde 

edilen verilerin öğrencilerin yalnızlık ve psikolojik dayanıklılıkları üzerinde 

farklılık yarattığı tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuçları ilgili literatür ışığında tartışılmış ve 

gelecekteki çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Covid 19, Yalnızlık, Psikolojik Dayanıklılık. 
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GİRİŞ  

Psikolojide bir kişinin kötü bir olaya veya strese karşı kapasitesine direnç/ esneklik/  sağlamlık ya da 

dayanıklılık denilmektedir. Dayanıklılık, zorluklardan geçme ve yaşamdaki koşulların üstesinden 

gelme yeteneği olarak tanımlanmıştır. Aslında dayanıklılık, zorlu koşullarla yüzleşmek ve günlük 

yaşamın baskılarına esnek tepki vermek anlamına gelmektedir. Dayanıklılık stresi sınırlamaz, yaşam 

sorunlarını ortadan kaldırmaz, ancak bireylere karşı karşıya kalan sorunlarla sağlıklı bir yüzleşme, 

sertlikle başa çıkma ve yaşam akışıyla birlikte hareket etme gücü vermektedir. Nitekim insanların 

herhangi bir olumsuz durumla karşılaştığında bu durumun yaratacağı sonuç baş edebilme noktasında 

kişisel olarak uygulanan yaklaşımlar ile psikolojik dayanıklılık düzeyleridir. 

En karmaşık psikolojik kavramlardan bir diğeri de yalnızlıktır. Yalnızlık, sosyal yabancılaşma, tecrit 

ve ayrılma riski altında olan kişi ve gruplarda daha muhtemel olmasına rağmen, herhangi bir zamanda 

ve her insan tarafından hissedilebilmekte, yaşanabilmekte zaman zaman kişisel kontrol dışındaki 

zorunluluklarla birlikte ortaya çıkması kaçınılmaz olmaktadır. Yaşam boyu karşılaşılabilir olma 

özelliği çok sayıda genç yetişkinin yanı sıra günümüz dünyasında sosyal medyada çok sayıda bağlantı, 

takipçi ve arkadaşla çevrili insanların bile yaşamlarının bazı dönemlerinde belirgin olarak 

gözlemlenebilmekte, yarattığı sonuçlarla kişisel ya da toplumsal hayatın kritik bir öznesi 

olabilmektedir. 

Bu kapsamda çalışmada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde tüm dünyada 

pandemi olarak tanımlanan Covid-19’u yaşayan ve küresel bir salgın ile ilk defa karşılaşan bu süreçte 

eğitim ve öğretim hayatı yarıda kesilerek ailelerinin yanına dönen, eğitimlerine uzaktan eğitim ile 

devam eden üniversite öğrencileri örnekleminde gerçekleştirilen bir araştırma ile yalnızlık ve 

psikolojik dayanıklılık ilişkisi ele alınmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırma ile ilgili veriler Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 2. 

sınıf öğrencisi olarak öğrenim gören ve “Kriz Yönetimi ve Öfke Kontrolü” dersine devam eden 

öğrencilerden alınmıştır. Microsoft Teams 365 programında yapılandırılarak paylaşılmış olan anket 

formunu 17 – 22 Nisan 2020 tarihleri arasında gönüllülük esaslı olarak yanıtlamışlardır. 157 öğrenci 

ile paylaşılmış olan anketi 109 öğrenci (82 kadın, 27 erkek) yanıtlamıştır.  

Araştırmanın amacına uygun olarak bireylerin psikolojik dayanıklılıklarını ölçmek üzere Doğan 

(2015) tarafından Türkçeye uyarlanan Kısa Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği, bireylerin yalnızlık 

durumunu ölçmek üzere Yıldız ve Duy (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan UCLA Yalnızlık 

Ölçeğinin Kısa Formu kullanılmıştır. 

SONUÇ 

Bugün, pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid -19 virüsünün neden 

olduğu bulaşıcı hastalık insanlığı ve insanları tehdit etmekte önemli ölçüde baskı altına almaktadır. 

Bireylerin hem kendileri hem sevdikleri hem ülkeleri hem de gelecekleri için endişe verici olan bu 

durum karşısında kişisel, ailesel, ulusal ve uluslararası krizler yaşanmakta ve bireylerin psikolojik 

dayanıklılığı bu süreçte hem etkileyen hem de etkilenen olarak öncelikli bir konuma yerleşmektedir. 

Fiziksel temassızlık bireyler üzerinde zaman boyutuna bağlı olarak yalnızlık duygusunu hem 

yaratmakta hem de artırabilmektedir. Bu durumda ise psikolojik dayanıklılık odaklı algılar ile sağlık 

süreçlerini olumsuz etkileyebilmektedir. 

Çalışmada gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre cinsiyet ile yalnızlık ve psikolojik dayanıklılık 

arasında ilişki bulunamamıştır. Benzer sonuç, Ng ve Lee (2019: 1) tarafından 424 kişiden oluşan ve 60 

yaş ile üstü katılımcının yer aldığı çalışmada da vardır. Pakdaman ve arkadaşlarının (2016: 270) 200 

öğrenci ile gerçekleştirdikleri bir çalışmada, erkek öğrencilerin kadınlardan daha fazla yalnızlık 

duygularıyla ilişkili duygusal semptomlar bildirdikleri ve bu sonucun anlamlı bir farklılık gösterdiği 

ancak iki grup arasında anlamlı bir farklılık gözlenmediği belirtilmiştir. Psikolojik dayanıklılık ve 

cinsiyet ilişkisine ilişkin sonuçlarda, Netuveli ve diğ. (2008: 988) tarafından gerçekleştirilmiş 

araştırmada kadınların erkeklerden daha dirençli olduklarının bulunmuştur. 
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Araştırmada elde edilen diğer bulgular değerlendirildiğinde, öğrencilerin Covid-19 nedeniyle aile veya 

yakın çevrelerinde ölüm yaşama durumları, kendi gelecekleri hakkındaki düşünceleri, gelecekte temel 

ihtiyaçları karşılama durumları ve genel hayat memnuniyetleri hem yalnızlık hem de psikolojik 

dayanıklılık üzerinde farklılık yaratmaktadır. Bu bağlamda, öğrencilerin gelecek endişeleri ve 

memnuniyetsizlikleri ile aile veya yakın çevrelerinde ölüm yaşama durumlarının yalnızlık hissini 

arttırdığı ve psikolojik dayanıklılıklarını olumsuz etkilediği söylenebilir. 

Covid-19 deneyimini yaşamakta olan öğrencilerin ülkenin geleceğine ilişkin kötümser yaklaşımlarının 

psikolojik dayanıklılıklarını olumsuz etkilediği, salgından sonra yapılacak ilk şeyin ağırlıklı olarak 

sosyalleşme olarak ifade edilmiş olmasının yanı sıra yalnızlık üzerinde de anlamlı farklılaşma yarattığı 

tespit edilmiştir. 

Araştırmada ana hipotezin sınanmasına ilişkin olarak elde diğer bir bulguda, öğrencilerin yalnızlık hali 

ve psikolojik dayanıklılıkları arasında anlamlı, negatif yönlü bir ilişki saptanmıştır. Bu bağlamda, 

öğrencilerin yalnızlık duyguları arttıkça psikolojik dayanıklılıkları olumsuz etkilenerek azalacaktır. 

Benzer sonuçlardan biri, Yakıcı ve Traş (2018: 176) tarafından 659 üniversite öğrencisi ile 

gerçekleştirilen araştırmada elde edilirken bir diğeri Lee ve arkadaşlarının (2020: 102) Latin 

göçmenlerle gerçekleştirdiği çalışmada elde edilmiş ve yalnızlık ile dayanıklılık negatif ilişkili 

bulunmuştur. 

Kişiler arası etkileşim ve iletişim, insanların güçlü ve evrensel bir gereksinimidir. Yüz yüze temas 

eksikliği ve diğer insanlardan uzak kalma sadece ilişkilerdeki fiziksel mesafeye değil, aynı zamanda 

duygusal olarak yalnızlığa da yol açabilme niteliğine sahiptir. Yalnızlık, cinsiyet, yaş, yetenek, ırk, din 

veya sosyo-ekonomik durumdan bağımsız olarak yaşam boyunca tüm insanlar tarafından ve yaygın 

olarak deneyimlenen bir özelliktedir. 

Bu duygu üniversiteye girilmesi, yeni bir ülkeye seyahat edilmesi veya yeni bir okul ile çalışma 

ortamına girilmesi gibi kişi tarafından istenen ve olumlu sonuçlar olarak değerlendirilen durumların 

sonucu olarak da yaşanabilir. Bu noktada, yalnızlıkla baş etme konusunda sahip olunan hem kişisel 

hem de sosyal özellikler önem kazanmaktadır. Önemli kişisel özelliklerden biri olarak değerlendirilen 

psikolojik dayanıklılık ise, yaşama karşı kişisel bağışıklık düzeyi olarak ifade edilebilecek önemde rol 

üstlenmektedir. 
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ÖZET  

2020 yılının mart ayı itibari ile Türkiye’yi de aktif olarak etkilemeye başlayan Covid-19 pandemisi ile 

birlikte etkilenen en önemli alanlardan birisi de bankacılık sektörü olmuştur. Bu çalışmada, Covid-19 

pandemisi öncesi ve sonrasında, Türkiye’deki tüketici davranışlarının Türkiye’deki bankacılık sektörü 

açısından incelenmesi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla kamu, yerli özel ve katılım bankalarındaki, 

pandemi öncesindeki yıllarda ve pandemi sonrasındaki dönemde olmak üzere müşterilere ait bazı 

bankacılık verileri grafik haline getirilerek analiz edilmiştir. Böylece, dönemler arasındaki davranış 

farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır. İncelemelerde, kullanılan taşıt ve konut kredileri, bankacılık 

işlemleri kanal kullanımı, kredi ve banka kartı kullanım oranları ele alınmıştır. Bu araştırmaların bir 

çoğunda, bankacılık işlemleri açısından, pandemi dönemi sonrasında beklenenden farklı davranışların 

ortaya çıktığı gözlenmiştir. Örneğin, kredi kartı ile yapılan işlemler, pandemi sonrasında ağırlıklı 

olarak market alışverişleri yönünde eğilimin attığı ve hem seyahatler hem de konaklamalar yok 

denebilecek oranlara gerilediği görülmektedir. Pandemi sonrasında kredi kartı ile gerçekleştirilen 

işlemlerin sayısı düşmüştür. Kullanılan krediler açısından, pandemi dönemi sonrasında konut ve taşıt 

kredi bakiyelerinde ani artış olduğu görülmektedir. Ayrıca pandemi sonrasında nakdi kredilere olan 

talebin de arttığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Bankacılık, pandemi, bireysel kredi, Covid-19, tüketici davranışları, grafik analiz 

 

 

COMPARISON OF BANKING TRANSACTIONS BEFORE AND AFTER THE COVID-19 

PANDEMIC 

 

 

ABSTRACT 

One of the most important areas affected by the Covid-19 pandemic, which started to actively affect 

also Turkey as of March 2020, was the banking sector. In this study, an investigation of Turkish 

consumer behavior in terms of the banking sector in Turkey was carried out before and after the 

Covid-19 pandemic. For this purpose, some banking data belonging to customers in public, domestic 

private and participation banks, in the years before and after the pandemic, were graphically analyzed. 

Thus, the behavioral differences between periods were tried to be determined. In the investigations, 

topics such as vehicle and housing loans, banking transactions channel usage, loan and debit card 

usage rates were discussed in the analyzes. In many of these areas, it has been observed that different 

behaviors than expected in terms of banking transactions occurred after the pandemic period. For 

example, transactions made with credit cards mostly shifted to grocery shopping after the pandemic, 

and both trips and accommodation fell to almost non-existent rates. After the pandemic, the number of 

transactions made with credit cards decreased. In terms of loans used, it is observed that there was a 

sudden increase in housing and vehicle loan balances after the pandemic period. Besides, it was 

observed that the demand for cash loans increased after the pandemic. 
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GİRİŞ 

2020 yılının Mart ayı itibari ile ülkemizi de aktif olarak etkilemeye başlayan Covid-19 pandemisi ile 

birlikte seyahat hizmetleri, taşımacılık hizmetleri, demiryolu hizmetleri, spor, eğitim, ticaret ve hizmet 

kuruluşları olmak üzere tüm sektörler, COVID-19 pandemisinden olumsuz olarak etkilenmektedir 

(Duran ve Acar, 2020). Pandemiden etkilenen en önemli alanlardan birisi de ekonomi olmuştur. Ülke 

ekonomisinden bireylerin ekonomisine, ticari işletmelerden bankalara kadar pek çok unsur, bu 

olağanüstü durum karşısında tamamen alışılagelmişin dışında davranışlar sergilemek zorunda 

kalmıştır. Pandemi döneminde uygulanan tedbirler, ülkelerin ekonomilerinde olumsuz etkiler yaratmış 

ve küresel olarak krize neden olmuştur. Ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerin azaltabilmesi için 

ülkeler, para politikası ve maliye politikalarında tedbirler almaktadır. Türkiye’de, pandeminin olumsuz 

etkilerini azaltmak için 18.03.2020 tarihinde “Ekonomik İstikrar Kalkınma” paketi açıklanmıştır. 

Bireylerin ve ticari işletmelerin, pandemi öncesi ve sonrası sergiledikleri tutum ve davranışların iyi bir 

şekilde analizi ile, bu gibi durumlarla karşılaşılması neticesinde alınacak tedbirler ve yapılması 

gerekenler için bir ışık tutulacaktır. Arabacı ve Yücel, COVİD-19 pandemisinin Türk bankacılık 

sektörü üzerine etkisi açıklanmak üzerine çalışmıştır (Arabacı ve Yücel, 2020). Ersoy vd. tarafından, 

pandemi sonrası 10 hafta ve önceki 10 haftaya ait haftalık bankacılık verileri incelenmiş ve veriler 

arasındaki farklılıklar üzerinden, salgına mücadeleye karşı uygulanan tedbirlerin bankacılık sektörü 

üzerine etkileri araştırılmıştır (Ersoy vd. 2020).  

Bu çalışmada, Covid-19 pandemisi öncesi ve sonrasında, Türkiye’deki tüketici davranışlarının 

bankacılık sektörü açısından incelenmesi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, incelenen verilere uygun 

grafiklerin tesbiti ve uygulaması gerçekleştirilmişytir. Grafikler, pandemi öncesindeki yıl/yıllar ve 

pandemi sonrasındaki dönem olmak üzere çizilmiş ve bunların analiz edilmesi ile, dönemler arasındaki 

davranış farklılıkları belirlenmiş ve yorumlanmıştır.  

GEREÇ ve YÖNTEM  

İncelemlerimizde, bankacılık işlemlerine ait verileri elde etmek için, Türkiye Cumhuriyeti Merkez 

Bankası (TCMB, 2020), Türkiye Bankalar Birliği (TBB, 2020), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu (BDDK, 2020) ve Bankalar  Arası Kart Merkezi (BKM, 2020) veri tabanlarını kullandık. 

Araştırmalarımızda, kamu, yerli özel, yabancı ve katılım bankaları olmak üzere, farklı banka türlerine 

ait veriler konsolide edilmiştir. Kamu bankaları, sermayelerinin tamamı kamu adına hazineye veya 

diğer kamu tüzel kişilerine ait olan bankalardır. Yerli özel bankalar, özel kişilerin sahip olduğu ve 

sermayelerinde kamu payı bulunmayan bankalardır. Yabancı bankalar, sermayelerinin tümü yabancı 

uyruklu kişi veya kurumlara ait bankalardır. Bu bankaların, yönetim merkezleri genellikle Türkiye 

dışındadır. Katılım Bankaları ise, tasarruf sahiplerinden topladıkları fonları faizsiz kredi adı altında 

kullandırarak faaliyet gösteren bankalardır (Arabacı, 2018). 

Pekçok istatistiki verinin incelenmesi amacıyla oluşuturan grafikler, hem birçok bilgiyi üzerinde 

taşıması hem çalışmalarda az yer tutması hem de görsel olarak ilgi çekmesi açısından önemli bir 

araçtır. Bankacılık verileri üzerine gerçekleştirilen bu çalışmada, birçok tek değişkenli grafik ve çok 

değişkenli grafik türü çizilmiştir. Her bir inceleme, kendine uygun olan grafik türü ile yapılmıştır. 

Grafiklerin çizlmesinde, excel, spss, sigmaplot, originlab gibi grafik çizim programlarından 

yararlanılmıştır. İlk aşamada incelenecek konuya ilişkin verilerin toplanmış ve  toplanan veriler 

analize hazır hale getirilmiştir. Bu veriler ilk toplandıkları haliyle yığın ve düzensiz haldedir ve ham 

veri olarak isimlendirilir. İkinci aşamada, ham verilerin düzenlenip daha anlaşılır hale getirilmesi, 

özetlenmesi ve verilerin tümünü temsil edecek bazı değerlerin elde edilmesi gerçekleştirilmiştir. 

Üçüncü aşamada ise, düzenlemiş olan verilere uygun grafik türü seçilerek, veriler grafik haline 

getirilmiştir. Son aşamada, elde edilen grafikler üzerinden analizler yapılarak, pandeminin etkileri 

araştırılmıştır. 
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SONUÇLAR ve TARTIŞMA 

Sektörlere Göre Kredi/Banka Kartı Kullanımı 

Son 3 yılın kredi kartı ve banka kartı ile yapılan işlemlere ait hareketleri incelendiğinde, Covid-19 

öncesi ve sonrasına ait ayrım açıkça görülmektedir. Şekil 1’de 2018, 2019 ve 2020 yıllarınnın 2. 

dönemlerine ait (Nisan, Mayıs ve Haziran) işlem adetleri, farklı ödeme yöntemleri için ayrı ayrı yüzde 

oran olarak verilmiştir. Tüm işlemler 6 farklı kalemde değerlendirilmiş ve bu kalemlerin toplam 

içindeki yüzdeliği halka grafiğe dökülmüştür. Yapılan işmeler, giyim-aksesuar (ga), benzin ve yakıt 

(by), havayolları (hy), market ve alışveriş (ma), sağlık ve sağlık ürünleri/kozmetik (sg) ile konaklama 

(ko) kalemleri için ayrı ayrı incelenmiştir. Şekil 1.a’dan görüldüğü gibi, ma kalemi hariç diğer tüm 

kalemlerde farkedilir bir düşüş gözlenmekle birlikte, market alışverişi ise artış göstermiştir. Ga ve by 

kalemlerinin 2018 ve 2019 yıllarında tüm harcalar içindeki oranı  %16-17 seviyelerinde iken, pandemi 

sonrası 2020 yılında bu oran, ga ve by için sırasıyla %10 ve %12 seviyelerine gerilemiştir. Hy kalemi 

için pandemi sonrası işlm oranı hemen hemen hiç kalmamıştır. 2018 ve 2019 yıllarında yaklaşık 6 

milyon olan işlem adedi, 2020 yılında 800 bin seviyesine gelmiştir. Sg ve ko kalemlerindeki %1’lik 

gerilemeler ise farkedilebilir seviyede olmayıp, normal seyrinde olarak değerlendirilebilir. Fakat, 2018 

ve 2019 yıllarında 40-45 milyon seviyelerinde olan sg işlem adedi ile 6 milyon seviyelerinde olan ko 

işlem adedi, pandemi sonrasında sg için 30 milyonlara ve ko için 1 milyonlara gelerek oldukça 

düşmüştür. Fakat bu kalemlerin toplam harcamalar içindeki oranları ise, hemen hemen aynı kalmıştır.  

Son olarak artan oran olan ma kaleminin, tüm harcamalar içindeki yeri incelendiğinde, 2018 ve 

2019’da sırasıyla %56 ve %58 iken, pandemi sonrası 2020 yılında %71 seviyesine ulaştığı 

görülmektedir.   

Şekil 1.b’de banka kartı ile yapılan işlemlerin oranları görülmektedir. Görüldüğü gibi, ma ve sg 

kalemleri hariç diğer tüm kalemlerde farkedilir bir düşüş gözlenmekle birlikte, market alışverişleri 

artış eğiliminde olup sağlık harcama oranı ise değişmemiştir. Ga kaleminin 2018 ve 2019 yıllarında 

tüm harcalar içindeki oranı  %19 seviyelerinde iken, pandemi sonrası 2020 yılında bu oran, %13 

seviyesine gerilemiştir. By kaleminin 2018 ve 2019 yıllarında tüm harcalar içindeki oranı ise %22-20 

seviyelerinde iken, pandemi sonrası 2020 yılında bu oran, %15 seviyesine inmiştir. Hy kalemi için 

pandemi sonrası işlem oranı, 2019’dan 2020’ye yaklaşık %5’lik düşüşle %1’e ulaşmıştır. Oysa 2018 

ve 2019 yılları incelendiğinde bu kalemdeki harcama oranlarında %1’lik bir artış eğiliminin 

yakalandığı görülmekteydi. 2018 yılında yaklaşık 4 milyon olan hy işlem adedi, 2019 yılında 5,5 

milyona ulaşmış fakat pandemi ile birlikte 900 binlere ani bir düşüş sergilemiştir. Sg kalemindeki 

işlem sayıları ise, son 3 yılda 6-7 milyon bandındaki yerini korumukla birlikte, tüm işlemler içindeki 

oranı pandemi sonrası oldukça düşmüştür. Banka kartı ile gerçekleştirilen ko kalemindeki pandemi 

sonrası %4’lük gerileme önceki yıllardaki artış eğiliminin aksine olmuştur.  Son olarak artan oran olan 

ma kaleminin, tüm harcamalar içindeki yeri incelendiğinde, 2018 ve 2019’da %41 iken, pandemi 

sonrası 2020 yılında %61 seviyesine ulaştığı görülmektedir.   

 

Şekil 1. Kredi kartı (a) ve banka kartı ile 2018, 2019 ve 2020 yıllarının 2. dönemlerinde yapılan işlem 

adetlerinin farklı kalemlerdeki oranlar 
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Taşıt ve Konut Kredileri 

Konut ve taşıt kredilerindeki kredi bakiyelerinin 2015 ile 2020 yılları arasındaki incelenmesi için, 

dağılım grafiğini tercih ettik. Bu grafiği tercih etme nedenimiz, pandemi sonrasında net bir şekilde 

görülen kredi bakiye miktarındaki artışların, eğim çizgileri ile gösterilmesi ve birlirginliğin ortaya 

çıkarılmasıdır. Şekil 2.a’da, konut kredilerindeki kredi bakiyelerinin yıllara göre değişimi 

görülmektedir. Bu inceleme, her yılın ilk altı aylık dönemini kapsayacak şekilde yapılmıştır. Şekilden 

de görülebileceği gibi, 2015 ve 2016 yıllarının ilk altı aylık dönemlerinde 40-50 trilyon seviyelerinde 

olan kredi bakiyeleri, 2017 yılında %50’ye yakın bir artış göstererek 80 trilyon seviyesine ulaşmıştır. 

Ardından yaklaşık %25’lik bir artışla 2018 yılında 100 trilyon kredi bakiye değerini yakalayan konut 

kredileri, 2019 yılında bir düşüş sergilemiş ve 90 trilyon civarına inmiştir. 2015-2019 yılları arasındaki 

konut kredisi bakiye değerlerine yapılan birinci dereceden polinom fitlemesi ile, konut kredilerindeki 

eğilimin artış gösterdiği ve 1,46x10
7
 değerinde bir eğime sahip olduğu görülmüştür. Bazı yıllar çok 

değişmeden, bazı yıllar biraz fazla artış göstererek ve bazı yıllarda da bir miktar azalma gösteren kredi 

bakiyeleri, grafikten de görülebileceği gibi genel olarak bir artış eğilimindedir. 2020 yılının ilk altı 

aylık dönemine ait verinin de grafiğe eklenmesi ve tüm noktalara yeniden birinci dereceden polinom 

fitlemesi yapılması ile, eğimin 1,88x10
7
 değerine yükseldiği görülmektedir. 2019 yılında 90 trilyon 

olan kredi bakiyesi, 2020 yılına gelindiğinde 60 trilyonluk ve buna karşı gelen %70’lik artışla, 

pandemic dönemi sonrasında konut kredi bakiyelerinde ani bir artış olduğunu açıkça göstermektedir. 

Burada da, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında açıklanan kredi fazilerindeki düşüşün 

tüketici davranışlarındaki etkileri izlenmektedir.  

Şekil 2.b’de ise, taşıt kredilerindeki kredi bakiyelerinin yıllara göre değişimi verilmiştir. Buradaki 

durum, konut bakiyelerindeki durumdan oldukça farklıdır. Konut bakiyelerindeki yıllara göre artış 

eğiliminde olan kredi miktarları, taşıt durumunda bu artışı sergilemeyerek, 2015 yılından 2019 yılına 

kadar hemen hemen 800 trilyon bandında sabit kalmıştır. Artışın farkedilebilir derecede görüldüğü tek 

aralık 2015 ile 2016 yılları aralığıdır ki burada yaklaşık 800 milyar olan taşıt kredisi bakiyesi %25’lik 

artışla 1 trilyon seviyesine ulaşmıştır. 2016’dan sonra da pandemi dönemi olan 2020 yılna kadar, 1 

trilyon seviyelerinde sabit olan değerini korumuştur. Taşıt kredilerine ait bu incelemede yine, her yılın 

ilk altı aylık dönemini kapsayacak şekilde yapılmıştır. 2015-2019 yılları arasındaki taşıt kredisi bakiye 

değerlerine yapılan birinci dereceden polinom fitlemesi ile, taşıt kredilerindeki eğilimin çok az 

miktarda artış gösterdiği ve 4,24x10
4
 değerinde bir eğime sahip olduğu görülmüştür. 2020 yılının ilk 

altı aylık dönemine ait verinin de grafiğe eklenmesi ve tüm noktalara yeniden birinci dereceden 

polinom fitlemesi yapılması ile, eğimin 1,92x10
5
 değerine yükseldiği görülmektedir. 2019 yılında 900 

milyar olan kredi bakiyesi, 2020 yılına gelindiğinde %100’den fazla artışla 2,1 trilyonluk değerine 

erişmiştir. Bu önceki yıllara kıyasla beklenmeyen sıradışı değişim, pandemi dönemi sonrasında taşıt 

kredi bakiyelerinde ani bir artış olduğunu açıkça göstermektedir. Taşıtlar için uygulanan ÖTV 

zammına rağmen, kredi paketinin etkisi ile bu alanda da krediye olan eğilim artarak devam etmiştir. 

    

  

Şekil 2. Konut (a) ve taşıt (b) kredilerindeki 2014-2020 yılları arasındaki eğilimler 
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Bankacılık İşlemleri Kanal Kullanımı 

Bankacılık işlemlerinin sanal ortam üzerinden gerçekleştirilmesinin farklı yaş frupları için yıllara göre 

incelenmesi için, üç boyutlu kümelenmiş sütun grafiğini tercih ettik. Bu grafiği tercih etme sebebimiz, 

yıllara göre kullanım sayılarını ayrı ayrı göstermekle birlikte, yılın aynı dönemlerinde farklı yaş 

gruplarını birbirleri ile açık bir şekilde kıyaslamaya da imkan vermesidir. İncelemelerimize pandemi 

öncesi 2018 yılı haziran ayından başlayarak, üçer aylık periyotlarla pandemi sonrasını kapsayan iki 

dönemi de içine alan 2020 yılı eylül ayında sonlandırdık. Yaş gruplarını 4 ayrı kategoride 

sınıflandırdık. Bunlar, çoğunluğu henüz iş hayatına atılmamış ya da yeni atılmış 18-25 yaş grubu, iş 

hayatının ilk yıllarında olan 26-35 yaş grubu, orta yaş grubu olan 36-55 yaşları arasındakiler ve son 

olarak emekliliği gelen 56-65 yaş grubu.  

Şekil 3’de, sanal ortamda sadece mobil bankacılığı tercih edenlerin incelemesi görülmektedir. 

Görüldüğü gibi, 18-25 yaş grubunun bu yol ile bankacılık işlemlerini gerçekleştirme oranı, düzenli 

olarak artış göstermektedir. 2018 yılının haziran ayında yaklaşık 6 milyon olan kullanıcı sayısı, 2020 

yılının haziran ayında 10 milyona dayanmıştır. Bu, yaklaşık olarak %60’lık bir artışa denk 

gelmektedir. 26-35 yaş grubu incelendiğinde, dönemler ilerledikçe kullananların sayısında yine 

düzenli bir artış olduğu görülmektedir. Haziran 2018’de 9 milyona yakın olan kullanıcı sayısı, 2020 

yılı haziranında 14 milyona ulaşmıştır. Bu da yaklaşık olarak %60’lık bir değişime karşılık 

gelmektedir. 36-55 yaş grubu için kullanım sayılarını gösteren grafikler incelendiğinde, haziran 

2018’de bir önceki yaş grubu gibi 9 milyon olan kullanıcı sayısı, %100’lük bir artışla 18 milyona 

ulaşmıştır. Özellikle pandemi sonrası dönemde, artışın önceki dönemlere kıyasla beklenenden yüksek 

olduğu görülmüştür. 56-65 yaş grubunun mobil bankacılık kullanımı incelendiğinde, bu grubun bu 

yolla işlem gerçekleştiren en küçük grup olduğu görülmektedir. 2018 yılı haziran ayında yaklaşık 1 

milyon olan kullanıcı sayısı, 2020 haziranında 3 milyon civarına erişerek, yaklaşık %200’lük bir artış 

sergilemiştir. Bu yaş grubu için artış oranı, diğer tüm yaş gruplarına göre oldukça yüksektir. Özellikle 

pandemi dönemi sonrasında, bu yaş grubu için kullanım oranının önceki dönemlere kıyasla daha fazla 

arttığı görülmektedir. Bu ise, son grubun, pandeminin ilk dönemlerinde gerçekleştirilen tedbirler 

kapsamında “kronik hastalığı olan ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamaları” kapsamında, mobil 

bankacılığa olan eğilimin arttığı şeklinde yorumlanabilir.  

 

 
Şekil 3. Farklı yaş gruplarına göre mobil bankacılık kullanan kişi sayısını gösteren üç boyutlu 

kümelenmiş sütun grafiği   

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Haziran
2018

Eylül
2018

Aralık
2018

Mart
2019

Haziran
2019

Eylül
2019

Aralık
2019

Mart
2020

Haziran
2020

K
iş

i S
ay

ıs
ı (

M
ily

o
n

) 

Sadece Mobil Bankacılık Kullanımı 

18-25 yaş 26-35 yaş 36-55 yaş 56-65 yaş

 
 III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES                           DECEMBER 25-27, 2020 

 

                 www.covid19conference.org                               Ankara/Turkey 305



Sadece internet bankacılığı tercih edenlerin incelemesi, Şekil 4’de görülmektedir. Görüldüğü gibi, 18-

25 yaş grubunun bu yol ile bankacılık işlemlerini gerçekleştirme oranı, 2018 yılı haziranından itibaren 

düzenli olarak azalış göstermektedir. Yaklaşık 400 bin olan kullanıcı sayısı, 200 binlere kadar 

düşmüştür. Kullanıcı sayısında yaklaşık olarak %50’lik bir azalış olmuştur. 26-35 yaş grubu 

incelendiğinde, dönemler ilerledikçe kullananların sayısında yine düzenli bir azalma olduğu 

görülmektedir. Haziran 2018’de yaklaşık 1 milyon olan kullanıcı sayısı, 2020 yılı haziranında 500 

binin altına düşerek %50’lik kullanıcı kaybı oluşmuştur. 36-55 yaş grubu için kullanım sayılarını 

gösteren grafikler incelendiğinde, haziran 2018’de 2 milyonun üzerinde olan kullanıcı sayısı, %25’lik 

kayıpla 1,5 milyonun da altına inmiştir. 56-65 yaş grubunun internet bankacılığı kullanımı 

incelendiğinde, bu grubun sayısında göze çarpan bir değişim görülmemektedir. 500 binin biraz 

üzerinde olan kullanıcı sayısı, çok az düşerek 500 bin civarında kalmıştır. Bu yolla bankacılık 

işleminin gerçekleşmesinde, tüm yaş gruplarında belirli oranlarda kayıplar gözlenmesinin yanı sıra, 

36-55 ve 55-65 yaş grubunun, daha genç gruplara kıyasla internet bankacılığına hala devam ettiği 

görülmektedir. Yaşı genç grupların mobil telefona olan yakınlıkları göz önüne alındığında, bu durum 

grafiklerle uyumlu bir sonuç sergilemektedir.   

 

 
Şekil 4. Farklı yaş gruplarına göre internet bankacılığı kullanan kişi sayısını gösteren üç boyutlu 

kümelenmiş sütun grafiği   
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ÖZET 

Dünyayı siyasi, iktisadi ve eğitim anlamında etkisi altına alan birçok değişime neden olan Coronavirüs 

(Covid-19) pandemisi, Ülkemizde de 2019’un Mart ayından itibaren salgın tedbirleri kapsamında 

virüsün yayılma hızını düşürmeye yönelik çeşitli menfi kısıtlamalar getirilmesini gerekli kılmıştır. 

Ülkede Eğitim uzaktan eğitim kapsamında yürütülmeye devam edilerek, Eğitim fakültesi ve 

Formasyon öğrencilerinin dönem stajlarının uzaktan eğitim metoduyla yürütülmesi sağlanmıştır. Bu 

metotla staj çalışmasının yürütülmesi öğretmen öğrenci akademisyen açısından birçok soru işaretini de 

beraberinde getirmiştir. Bu araştırmanın amacı, Coronavirüs (Covid-19) pandemisinin Türkiye'deki 

uzaktan Öğretmenlik stajı eğitimi uygulamalarının etkilerini değerlendirmek ve gelecekteki 

uygulamalar için önerilerde bulunmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması 

kullanılmıştır. Bu bağlamda, Coronavirüs (Covid-19) pandemisinin öğrenciye yönelik yansımaları 

bulunmaktadır. Örneklemi Harran Üniversitesinde Formasyon eğitimi alan Beden Eğitimi Ve Spor 

Yüksek Okulu mezunu 8 öğrenci oluşturmaktadır. 

Öğrencilerin çoğunluğu beden eğitimi dersinin uzaktan eğitimde önem verilmeyen ve uzaktan olarak 

işlenmesi en güç olan ders olduğunu, stajın onlar için zorlu geçtiğini , genelde neden eğitimi dersinin 

yapışana ters olarak teorik işlendiğini ifade etmiştir. Öğrenciler en büyük problemin internete erişim 

problemi olduğunu belirtmişlerdir. Öğrenciler Uzaktan eğitimde Beden Eğitimi öğretmenliği 

bağlamında staj yapmanın öğrencilere bir şey katmadığını, verimli geçmediğini ifade ederek telafi 

yapılmasının öğrencilerin öğretmenlik misyonunun kendilerine yüklenmesinde bir nebze katkısı 

olacağını ifade etmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Öğretmenlik Uygulaması Staj Öğrencisi, Beden Eğitimi. 

 

 

 

 

 

TO BE A TEACHING PRACTICE INTERNSHIP STUDENT IN COVID-19 

(CORONAVIRUS) PANDEMIA 

 

 

SUMMARY 

Coronavirus (Covid-19) pandemia, which has caused many changes that affect the world in terms of 

politics, economy and education, has made it necessary to introduce various negative restrictions to 

reduce the spread of the virus within the scope of epidemic measures in our country since March 2019. 

Education in the country continued to be carried out within the scope of distance education, and it was 

ensured that the term internships of Education faculty and Formation students were carried out by 

distance education method. Conducting internship work with this method has brought many questions 

in terms of teacher student academician. The purpose of this research, Coronavirus (Covidien-19) 

Assess the impact of the pandemic remote teaching internship training practices in Turkey and to 

make recommendations for future applications. Case study, one of the qualitative research methods, 

was used in the study. In this context, the Coronavirus (Covid-19) pandemic has reflections on the 

student. The sample consists of 8 students who are graduates of the Physical Education and Sports 

High School, who receive Formation education at Harran University. Most of the students stated that 

physical education lesson is not important in distance education and is the most difficult lesson to be 
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taught remotely, the internship was difficult for them, and why the education lesson is generally taught 

theoretically as opposed to the adhered one. Students stated that the biggest problem is the problem of 

internet access. The students stated that doing internship in the context of Physical Education teaching 

in distance education does not add anything to the students and that it is not efficient and that making 

compensation will contribute to the students' teaching mission to some extent. 

Keywords: Covid-19, Teaching Practice Internship Student, Physical Education. 
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ÖZET  

Web 2.0 teknolojisindeki gelişim ve sosyal medyanın insan hayatındaki öneminin her geçen gün 

artması insanların yaşam tarzını etkilemektedir. Kullanıcıların birçok alışkanlığını ve tutumunu 

etkilediği gibi yemek davranışını da etkilediği düşünülen sosyal medyanın önemli bir boş zaman 

değerlendirme aracı olduğu da ifade edilebilir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, sosyal medya 

kullanımı ile yemek kültürü arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Öte yandan bir diğer amaç ise sosyal 

medya kullanımı ile yemek kültüründeki dönüşümleri tespit ederek, kullanıcıların yemek kültürüne 

dair düşüncelerini de belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda amaçlı örnekleme yöntemi ile online 

olarak n=357 sosyal medya kullanıcısı ile gerçekleştirilen araştırmanın verileri kullanılarak sosyal 

medya kullanıcılarının yemek kültürlerindeki değişim araştırılmıştır. Literatür taraması çerçevesinde, 

sosyal medya kullanımı ve yemek kültürü bağlamında oluşturulan ve geliştirilen soru formu 

kullanılmıştır. Verilerin analizi istatistiksel paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma 

doğrultusunda sosyal medya kullanım amaçları arasında, eğlenme, enformasyon toplama (bilgi 

edinme) ve sosyalleşme sürecime katkı sağlama maddelerinin ilk sıralarda yer aldığı belirlenmiştir. 

Ayrıca, sosyal medya kullanım süresinin 3 saat üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte 

katılımcılar, kullanıcıların yemek tarifleri için daha çok sosyal medyadan yararlandığını, sosyal 

medyada yemek fotoğraflarının paylaşımının statü gösterme çabasından ve gösteriş amaçlı 

paylaşıldığından ibaret olduğunu düşünmektedir. Ayrıca, kullanıcıların sosyal medyadaki yemek 

tariflerini sıklıkla inceledikleri, farklı kültürlere ait yemekleri deneyimlemeye çalıştıkları ve yemek 

içerikleri paylaşımlarını son derece ilgi çekici buldukları sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Boş Zaman, Covid–19, Pandemi, Sosyal Medya, Yemek Kültür 

 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL MEDIA USE AND FOOD CULTURE AS 

LEISURE ACTIVITY DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

 

 

ABSTRACT 

The development in Web 2.0 technology and the increasing importance of social media in human life 

are affecting people's lifestyles. It can be stated that social media, which is thought to affect many 

habits and attitudes of users as well as eating behavior, is an important tool for leisure time. In this 

context, the aim of the study is to determine the relationship between social media use and food 

culture. On the other hand, another aim is to determine the changes in food culture with the use of 

social media and to determine the opinions of the users about the food culture. For this purpose, using 

the data of the research conducted with n=357 social media users online with purposeful sampling 

method, the change in the food culture of social media users was investigated. Within the framework 

of the literature review, the questionnaire formed and developed in the context of social media use and 
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food culture was used. The analysis of the data was carried out using a statistical package program. 

According to the research, it was determined that among the purposes of using social media, 

entertainment, gathering information and contributing to my socialization process are at the top. In 

addition, it was determined that the duration of social media usage was over 3 hours. Moreover, the 

participants think that the users mostly use social media for their recipes, and the sharing of food 

photos on social media is about showing status and sharing them for show. On the other hand, it was 

found that the users frequently examined the recipes on social media, tried to experience the dishes 

belonging to different cultures and found the sharing of the food contents very interesting. 

Keywords: Leisure, Covid–19, Pandemic, Social Media, Food Culture 

 

GİRİŞ   

İnsanların boş zamanlarını organize etme ve deneyimleme yolları kültürleri hakkında çok şey gösterir 

ve özellikle kültüründe insanların çalışma dışı saatlerini kullanma biçimlerinde bulunmanın sembolik 

anlamı vardır. Boş zaman, literatürde Türkiye’de kültür değeri olarak tartışılmıştır. Boş zaman, 

yaşamının önemli bir yönü olmaktan ziyade, bazıları tarafından ortalama için yaşamın anlamı olarak 

tartışılmaktadır. İnsan zihninde boş zamanların egemenliği, iş sahnelerine kıyasla reklamlarda boş 

zaman sahnelerinin aşırı temsilinde açıkça görülmektedir (Karaküçük, 2014). 

Boş zamanların öznel doğası nedeniyle tanımlanması son derece zor olarak tanımlanmıştır (Hebron & 

Woodward, 1990). Kitle iletişimin gelişmesiyle iletişim araçlarının hayatımızdaki yeri daha da 

genişledi. Ulusoy ve Bostancı'ya (2014) göre diğer insanlarla iletişim kurma, bağlantı kurma, 

öğrenme, çalışma ve ücretsiz saatler geçirme alışkanlıklarımız bazı dijital teknolojilerin hayatımıza 

hızla katıldığı için çok değişti. Yeni iletişim teknolojileri ve sosyal medya ile medya, hayatımızdaki 

yerlerini yavaş yavaş güçlendiriyor ve genişletiyor. Medya ile bağlantımızın ne tür bir yer olması 

gerektiğine dair çok büyük bir soru olsa da televizyon, internet, sosyal medya, bilgisayar oyunları vb. 

çocuk ve bireylerin dikkatini çekiyor ve ebeveynlerin çocuklarıyla ilişkilerini yönetme zorunluluğu 

vardır. Medya ile çok önemli bir durumdur (Okumuş & Parlar, 2018). Boş zamanın aksine, oyun daha 

tekil bir tanıma sahiptir. Oyun, yaratıcı, içsel olarak motive, iğrenç, özgürce seçilmiş ve aktif olarak 

ilgi çekicidir. Çoğu insan oyunu çocukların alanı olarak görürken, yetişkinler de oynarlar, ancak çoğu 

zaman oyunlarının kurallar ve düzenlemelerle daha iç içe olmasına rağmen, oyunlarının gerçekten ne 

kadar eğlenceli olduğunu sorgulamaktadır. Öte yandan, çocukların oyunu kendiliğindenlik, neşe ve 

engelleme ile karakterize edilir ve bir amaç için değil, doğal haz için yapılır (Hurd & Anderson, 2016). 

Sosyal medyada insanlar daha çok tanıdıkları veya tanımadıkları ile iletişime geçmek, alışveriş 

yapmak, mesajlaşmak, bildirim ve günceli takip etmek, fotoğraf ve yaşadığı anı paylaşmak ve bu 

paylaşımları beğenmek gibi çok geniş bir yelpazede etkinlik göstermektedir (Baz, 2018). Günümüzde 

aktifleşen sosyal medya alanını sıralayacak olursak ilk olarak Youtube buna takiben Instagram ve 

Facebook gelmektedir. Son zamanlarda kullanım oranlarından Instagram’ın Facebook’u geçtiğini 

görmekteyiz (Bayrak, 2019). Bu değişimin sebebi ise; bireylerin artık güncelin daha hızlı değiştiği, 

paylaşımların daha hızlı ve aktif olduğu alana yönelmesinden kaynaklıdır. Dijital devrim ve sosyal 

medyanın yaşamlarımızdaki artan etkisi, yemek yeme ve algılama biçimimizi tamamen 

değiştirmektedir.  Resim ve deneyim alışverişi,  bütün dünya da yemek kültürünü şekillendirdi, 

Instagram, yaratıcılık ve “Food” ifade özgürlüğü için birincil platform oldu. Sosyal medyadaki yeni 

nesil yemek yaparak video çeken ev hanımları ve etkileyiciler basmakalıp “ideal”ev hanımının 

kimliğini değiştirmektedir.  

"Tüketim kültürü", maddi mal alımının günlük yaşamın temel belirleyici özelliği olarak görüldüğü 

herhangi bir toplumu tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Aynı zamanda, bu tür bir edinimin ve 

reklam gibi ilgili faaliyetlerin insan sosyal, politik ve manevi hayatı üzerindeki etkisini analiz etmek 

için teorik bir çerçevedir. Tüketim kavramını analiz etmeye yönelik diğer çabalar, tüketici ahlakının 

kökenlerini 17. yüzyılın başlarına ve daha öncesine kadar izlemiştir (Bocock, 1997). 

Tüketim toplumunda bireylerin kimlik oluşturma faaliyetlerinde tüketimin rol oynadığı dikkate 

alındığında da beden tüketilen nesne olan önemli bir işlev taşımaktadır. Tüketiciler, örneğin zayıflama, 
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egzersiz yapma, modaya uygun giyinme ve süslenme, yeme gibi bedenlerine ilişkin tüketimlerle kendi 

kimliklerini oluşturmakta, ifade etmekte ve müzakere etmektedirler (Dedeoğlu & Savaşçı, 2005: 80). 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Boş Zaman  

Boş zaman, insana ve insanca olan değerlerin gelişmesine zararlı olmayıp hizmet ettiği, insanın daha 

çok insan olmasına yaradığı, insanın insanlıktan uzaklaştırmak için kötüye kullanılmadığı ölçüde 

değer kazanmaktadır. Bir bakıma, boş zamanın görevi; spor, sanat, turizm ve daha birçok etkinlikler 

aracılığıyla insana kaybettiği bütünlüğü yeniden verebilmesi, insanı mutlu edebilmesi, geliştirebilmesi 

ve yeni yaşam biçimlerine zemin hazırlayabilmesidir (Karaküçük, 2014). 

Olumlu etki, boş zamanın zihinsel durumu olarak nihai anahtar bileşeni, bir kişinin seçim duygusuna 

veya insanların deneyime bağlı süreç üzerinde bazı kontrolleri olduğunda duygularına işaret eder. 

Olumlu etki zevk anlamına gelir ve bu zevk bir seçim duygusundan gelir.  Bir kişi için boş zaman 

deneyimi ne olabilir, diğeri için olmayabilir; Bir deneyimin boş zaman olup olmadığı birçok faktöre 

bağlıdır. Zevk, motivasyon ve seçim bu faktörlerin en önemlilerinden üçüdür. Bu nedenle, farklı 

bireyler aynı aktiviteye girdiğinde, zihin durumları büyük ölçüde farklılık gösterebilir (Hurd & 

Anderson, 2016). 

Sosyal Medya   

Sosyal medyanın günümüzde birçok tanımı mevcuttur. Tanıdığımız ya da tanımadığımız kimselerle 

istediğimiz vakitte etkileşime geçtiğimiz yeni bir iletişim biçimidir denilebilir. Kişilerin yalnızlıktan 

uzaklaşmak, kendi seslerini duyurmak, bir fark oluşturmak için kullandıkları bütün platformları 

kapsamaktadır (Şener, 2014: 74). 

Sosyal medya ile birlikte insanlar artık sadece seyirci değildir, kullanıcılar artık sosyal medya 

üzerinden kendi içeriklerini oluşturabilmekte ve bu içeriklerini başkalarıyla paylaşabilmektedirler. 

İnsanların sosyal medya sayesinde içeriğe müdahil olması onu geleneksel medyadan ayıran belki de en 

önemli özelliği olmuştur. Bu özellik onu geleneksek medya karşısında avantajlı bir duruma 

getirmektedir (İnce & Koçak, 2017: 738). 

İnsanoğlunun gelişim süreci incelendiğinde, ilk zamanlarda ihtiyaçları basit ve sınırlı düzeyde 

olmuştur. Zaman içerisinde bireylerin bu ihtiyaçları hem farklılaşmış hem de artış göstermiştir. 

Değişen ihtiyaçların karşılanabilmesi için de farklı teknolojik araçlar kişilerin yaşantısı içerisinde 

yerini almıştır; bilgisayarlar, tabletler, mobil telefonlar ve internet kullanımı toplumun tüm 

kesimlerinin vazgeçilmezi olmuştur (Şahingöz, 2018: 188). Bu durum özellikle internet kullanımının 

yaygınlaşması ile beraber sosyal medyanın kullanımını da artırmıştır. Sosyal medya, katılımcılarının 

çevrimiçi ortamlarda kendilerini ifade etme, iletişime geçme, gruplara katılma ve bu ortamlara fikir, 

yorum ve yayınlarıyla katkıda bulunma imkânı sağlayan sosyal içerikli web siteleri olarak da 

tanımlanmaktadır (Köksal & Özdemir, 2013: 325). Zaman ve mekân sınırlaması olmadan paylaşımın, 

tartışmanın esas olduğu bir insani iletişim şekli (Tezcan, 2017: 48) olarak da tanımlanan sosyal medya 

bu bağlamda değerlendirildiğinde günümüzün en hızlı ve kolay erişim sağlanan iletişim aracı olarak 

görülmektedir. 

Sosyal iletişim ağları ve toplu gruplar, sosyal medyada yer alır. Bireyler genellikle kendilerini veya 

kurumlarını tanıtır, ilişkiler kurarlar, ürün, servis veya fikir ve nesnelerin içeriğine bağımlılık 

oluştururlar (Solis, 2009). Bu bağımlılığın, bazı cazip taraflarının olmasının yanında kişiye, bireysel ve 

toplumsal hayatında çeşitli bozulmalara sorunlara neden olmaktadır. Özellikle sosyal medya bağımlısı 

olan kişi bu ağlara o kadar çok vakit ayırır ki gün içinde yapması gereken işleri aksatmasına veya 

eksik yapmasına yol açabilir. Sosyal medya bağımlılığında olumsuz etkilerine dair yapılan 

çalışmalarda; bağımlılığın uyku uyumadan yapılan günlük işlerin aksaması, akademik veya kariyer 

performansında düşmesine ve özel hayatı ile ilgili problemlere yol açtığı görülmüştür (Andreassen, 

2012). Yapılan literatür çalışmalarında sosyal medya bağımlılığı ile zaman yönetimi ilişkisini ele alan 

çalışmalar az olduğu için kesin bir yargıya varılamamıştır. Zamanı kullanmaya yönelik doğru olmayan 

alışkanlıklar ve bağımlılıklar zaman bilincinin eksik olması kişinin kendine duyduğu güvenin azlığı ve 

kaygı zaman yönetimini olumsuz etkilemektedir (Kale, 2019). Bağımlı olan insanlarda görülen, bir işi 
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ertelemek veya önemsememek, kendine karşı duyulan güven veya tam tersi güvensizlik, hayır 

diyememe ve kaygı zaman yönetimini olumsuz etkilemeklerdir. 

Yemek Kültürü 

Toplumların varlıklarını devam ettirmelerini sağlayan ve onları diğer toplumlardan ayıran en önemli 

unsur kültürdür. Kültürü oluşturan unsurlardan biri de beslenme alışkanlıklarıdır. Beslenme insanın 

karşılaması gereken en temel biyolojik gereksinimidir. Aynı zamanda kişiden kişiye, bölgeden 

bölgeye, toplumdan topluma farklılıklar gösteren bir dizi kültürel ögeyi meydana getiren önemli bir 

kültür sistemidir. Bu kültür sisteminin adı yemek kültürüdür (Türk & Şahin, 2003) ve genel olarak 

kültür ile bütünleşmiş haldedir. 

Bireysel ve toplumsal yönleriyle birlikte daha birçok etkileyicinin gölgesinde gelişen yemek, kültürel 

bir unsurdur. İnsanlar, fizyolojik yapıları dolayısıyla yemekle doğrudan ilgili olmalarının yanında 

sosyal yönleriyle de yaşadıkları kültürün etkisinde kalan bir yemek anlayışına sahiptir. Yani, yaşanan 

fiziki ve kültürel coğrafya yemek kültürünü etkiler (Beşirli, 2010: 161). Bu durumu biraz daha açmak 

gerekirse, yemek kültürünün çeşitlilik gösterip zamanla milletlere has bir konuma gelmesinde çevre, 

dinsel inançlar, kültürel birikimler, sosyal ve etnik farklılıklar, eğitim düzeyleri ve damak zevkleri gibi 

birbirinden farklı unsurların izi vardır. Bütün bu farklı unsurların birleşmesi sonucundaysa hemen her 

toplum belli ritüellerle ve merasimlerle zamanının belli bir kısmını yemeğe ayırmaktadır.  Bu gibi 

yönleriyle yemek, toplumsal bütünleşmeye ve dayanışmaya da aracılık eden bir iletişim ağı olarak 

karşımızdadır. Yemeğin diğer toplumsal fonksiyonlarını ise şu şekilde sıralamak mümkündür: Yemek 

kültürü, bir statü simgesi ya da arkadaşlık, dostluk ve iletişim aracıdır. Bu kültür, toplumda paylaşım 

olgusunun gelişmesini sağladığı gibi festivaller, ziyafetler ve diğer törenlerde eğlence vasıtası şeklinde 

karşımıza çıkmaktadır. Bazı yiyecekler, sosyalleştirme aracı olarak kullanılmalarının yanı sıra turizm 

yoluyla da kültürler arası ilişkilerin oluşmasına katkı sağlamaktadır (Baldane, 2017: 267). 

Yeme-içme ve toplum düzeni, yemeğin düzeni, yemeğin dili, yemek ve diğer kültür sistemleriyle olan 

ilişkisi, bir yemeğin içine konan yiyecekler, bir öğünde yenen yemekler vb. gibi yemeği oluşturan 

sistemi, “yemek kültürü” olarak tanımlamak mümkündür (Tapper & Zubaida, 2000: 18). Yemek 

kültürü toplumun üyesi olan bireyler tarafından kültür sonucunda öğrenilen ve bir sonraki kuşağa 

aktarılan, farklı beslenme davranışlarının bütünüdür (Türk & Şahin, 2003). Tanımlara bakıldığında 

insanların temel ihtiyacı olan yemek yeme gereksiniminin, aynı zamanda kültürel değerler sistemi 

olduğu da görülmektedir (Bekâr & Zağralı, 2015: 41).   

Yemek tercihleri insanın kültürünü ve kimliğini yansıtmaktadır. Tercih edilen besinler yaşam tarzı, 

alışkanlıklar, yetiştirilme biçimleri gibi kültürel değerlerden etkilenmektedir. Kısacası insanın yeme 

tercihleri, kültürel kimliğinin bir yansımasıdır. Yemek tüketimi, öncelikle insanın içinde bulunduğu 

dünyaya göre şekillenen, insanlığa özgü bir deneyimdir. Yemek tüketim pratikleri ve kültür arasındaki 

bağlantı, tüm insanlık tarihinin yapısal bir yönünü ortaya koymaktadır. İkincisi; yemek kültürü, insan-

yemek ilişkisini somut açıdan ortaya koymanın en etkili yoludur. 

Yeni iletişim teknolojileri, ilk bakıldığında iletişim kurmayı daha kolay hale getirmektedir; fakat 

hiçbir iletişim kurma biçimi yüz yüze ve gerçek ortamda kurulan iletişimin yerine konulamaz. Bu 

bakımdan sosyal medya aracılığıyla kurgulanmış iletişim kurma biçimleri insanlara zaman ve 

mekânsal açıdan kolaylık sağladığından, insanlar çoğu kez gerçek mekânlarda bir araya gelmek yerine 

sosyal medya platformlarını tercih etmektedir. Son zamanlarda, sosyal medyada yoğun bir şekilde 

yemek içerikli fotoğraf, video ve yazılı içerik paylaşıldığı görülmektedir. Kullanıcıların sosyal medya 

hesaplarından paylaştıkları içerikler, bireyin sanal kimliğini ve sosyal kimliğini şekillendirmektedir. 

Mobil ekranlarda görünür olmak, yeni bir benlik sunumu olarak ortaya çıkmaktadır. Sosyal ağlardaki 

benlik sunumu daha çok neyi tükettiğini göstermeye yöneliktir. Tüketilen besinlerin kültürel niteliği 

ve ekonomik değeri bireysel kimliğin veya statünün sunumunu belirlemektedir. Bu nedenle son 

yıllarda bireyler ne yediğini, nerde yediğini ve kimle yediğini paylaşma eğilimindedir (Çaycı, 2019: 

133). 

Yeme, biyolojik olarak insanların temel faaliyetlerindendir. Ancak, yemenin asıl önemi biyolojik 

gerekliliğinden değil sembolik özelliğinden kaynaklanmaktadır. Cinsellik kadar yiyeceğin ve yemenin 

de psikolojik, sosyal ve politik olarak önemi bulunmaktadır. Yiyerek bireyler, en özel alanları olan 

bedenlerine yabancı maddeler almaktadırlar; bu nedenle yeme psikolojik olarak benliğin 
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yapılandırılmasında önemli görülmektedir. Yaşamak için zorunlu bir tüketim olan yemek yemek, bu 

zorunluluğun dışında gösterişçi bir tüketime doğru evrilmektedir. Yenilen şeylerin sosyal medya 

ortamında paylaşımı da bunun bir göstergesidir. 

Yemek fotoğraflarının yemek dergilerinde, kitaplarda tanıtım ve görsellik amaçlı kullanımı alışık 

olunduk bir durumdadır. Restoranların menülerinde ya da kataloglarında yakın plandan çekilmiş olan 

ve iştah açan yemek fotoğrafları fotoğrafçılık alanında yemek fotoğrafçılığı gibi bir branş 

doğurmuştur. Yemek yemenin karın doyurmaktan çok bir arzuya dönüşmesini sağlayan bu fotoğraflar 

“foodporn” adıyla anılmaktadır. Foodporn adıyla anılan bu fotoğraflarda yakın plan çekimleri yemeğin 

içinde ne olduğunun gösterilmesine dikkat çekmektedir. Kataloglarda ya da menülerde kullanılan bu 

fotoğrafların estetik kaygılar taşıdıkları söylenebilmektedir (Şener, 2014: 76). 

Modernleşme ile yemek yeme kültürü evde tüketme yerini dışarıda tüketime bırakmıştır. Kişiler 

herkesin görebileceği sofralar kurarak, yemek masalarını, süslenmiş özenilmiş yemek ve tatlılarını, 

doğum günü pastalarını, piknik görüntülerini fotoğraflayarak sosyal mecralarda bir üstünlük göstergesi 

adı altında paylaşımlarda bulunmaktadırlar (Sepetci, 2017: 58). Teknolojik gelişim, küreselleşme, 

kentleşme, sanayileşme, popüler kültürün etkileri ile çoğu alan ve bu alanlardaki anlayışlar değişime 

uğramıştır. 

Günümüzde yemek fotoğrafçılığı akımının hız kazanmasıyla birlikte bu akıma katılan bireyler 

yiyeceklerin görsellerini sosyal medya platformlarında yayınlamaya başlamışlardır. Böylelikle bu 

şekilde çekilen ve paylaşılan fotoğraflar bir akım haline gelmiştir. Yine şekilde kendi kültürel 

değerleriyle bağdaşmayan ama paylaşılarak normalleşen birtakım anlayış söz konusudur. Zorunlu bir 

faaliyet olan yemek yeme artık dönüşerek sembolik bir görüntüye evrilmiştir. Yerel kültürel kodlarda 

ne yenilip içildiğinin söylenmesi ayıp karşılanırken, evde pişirilen bir yiyeceğin kokusu komşuya da 

gitmiştir diye komşuya da verilen bir anlayıştan yenilenin içilenin teşhir edildiği bir hayat tarzına 

geçilmiştir. Böylece ihtiyaç olan yemek, statü göstergesi olarak dönüşmüştür. Kişiler arkadaşlarıyla 

buluşma yeri olarak yine dışarıyı tercih ederek restoran, kafe gibi mekânları tercih etmektedirler. Ve 

böylece modernleşen hayatın içinde farklılaşmaya giden yemek alışkanlığı ihtiyacın önüne geçerek 

sosyalleşme aracı olarak da rol üstlenmektedir. Yemek başına oturulduğunda eller ilk telefonlara 

sarılmakta ve hemen yemeğin görüntüsü çekilerek sosyal medya platformlarında takipçilerle 

paylaşılmaktadır.  Sosyal ağlarda paylaşılan yemek görselleri estetik kaygılar taşımakta olup belirli 

düzenlemelerden geçmektedir. Yemeğin sunum fotoğrafı paylaşılırken diğer önemli noktalarda 

kiminle ve nerede yenildiği etiketidir. Bireyler daha çok lüks mekânlar ve lüks yemekler tercih 

etmekte olup böylelikle yeni imajlar ve statüler kazanmayı istediklerini göstermektedirler (Şener, 

2014: 76–77). 

Bireylerin temsil ettikleri sosyal sınıf farklarına göre yiyecek seçimleri farklılık gösterebilmektedir. 

Başka bir değişle tükettiğimiz ya da tüketmediğimiz yiyecekler ile kendimize birer kimlik yaratırız. 

Bireylerin yemeyi tercih ettikleri yiyecekleri etkileyen başlıca etmenlerden birisi de sosyo-ekonomik 

durumlarıdır. Bireylerin ekonomik durumlarındaki değişiklikler tüketim düzeylerini ve tükettikleri 

yiyecekleri etkilemektedir. Bu yüzden bazı yiyecekler yüksek statüler ile ilişkilendirilirken, bazı 

yiyecekler yoksulluk ya da düşük statü ile ilişkilendirilmiştir (Beardsworth & Keil, 2002: 69). Bunun 

dışında yiyeceklerin pişirilmesi, saklanması ya da sunulması da yine sosyal sınıflar ile ilişkilidir. 

Toplumların tüketmesi yasak olan yiyecekler, yemeyi daha sık tercih ettikleri yiyecekler, iyi ya da 

kötü diye nitelendirdikleri yiyecekler toplumların içinde alt-üst ilişkisini inşa ederken; farklı toplumlar 

arasında ‘bizonlar’ kavramını oluşturarak toplumlara kimlikte kazandırmış olurlar. Sosyalleşme 

kapsamında değerlendirilecek ziyafetler, iş yemekleri, yemekli toplantılar, bayramlar, özel günler vb. 

de kurulan yemek masalarının göz ardı edilemeyecek bir önemi vardır. Bireyler sosyal statülerini, 

rollerini, dinsel değerlerini; yemek paylaşımları sırasında öğrenirler  (Bekâr & Zağralı, 2015: 43) 

Yiyecekler sevgi ve arzu gibi duyguların iletilmesinde rol üstlenmektedirler. Geleneksel toplumda 

yemek hazırlama işi annede olup ailesine ya da evine gelen misafire en zengin içeriklere sahip 

yemekleri hazır ederek onlara sunmakta ve böylece sosyal ilişkilerine anlam ve katkı sağlamaktadır. 

Aynı şekilde akşam yemeklerinde aile fertlerinin eksiksiz şekilde bir arada masanın etrafında 

toplanması ailecek yenilmesi yemek yemenin sosyal rolünü göstermektedir. Kültürel farklılık 

noktasında yiyecekler önemli bir unsur olarak sayılmaktadır. Son zamanlarda tüketim kültürünün 
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yaygınlaşmasıyla birlikte bireysellik öne çıkmıştır. Yemek hazırlama ve diğerleri ile paylaşma 

alışkanlığı değişerek yerini hızlı ve tek başına yiyecek tüketme alışkanlığına bırakmış böylelikle hayat 

tarzlarında değişiklik meydana gelmiştir. Ayrıca insanların neyi, ne kadar, nasıl, nerede ve kiminle 

yedikleri hatta ne hissettikleri gibi önemli hususlar ortaya çıkmıştır (Dedeoğlu & Savaşçı, 2005: 80). 

Böylelikle insan için zorunlu olan yemek yeme artık göstermeye dayalı bir tüketime doğru 

ilerlemektedir.  Bu göstermeye dayalı sembolik değerleri saygınlık, farklılık, bir gruba bağlılık, 

kimlik, imaj ve sınıf atlama gibi sıralayabiliriz. Yiyecekler geri planda kalarak simgesel değerler ön 

plana çıkmaktadır (Özdemir 2019: 28). 

Yemeğin paylaşılması kültürün merkezinde yer almaktadır. Yemek çalışmaları üzerine çalışan birçok 

sosyoloğun da belirttiği gibi, yemek kültürün kendisidir (Montanari, 2006). Yemek tariflerinin 

paylaşımı ve farklı kültürlere ait yemeklerin deneyimlenmesi, yemek kültürlerinin tanınırlığının ve 

paylaşımının artmasını sağlamaktadır. Belirli bir zaman ve mekânın ötesinde, farklı kültürlere ait 

yemeklerin fotoğraflarının, tariflerinin ve yemek mekânlarının paylaşılmasıyla, geniş bir kültür 

analizinin yapılmasından söz edilebilmektedir. Yemek tariflerinin ve fotoğraflarının sosyal medyada 

paylaşılması, ülkelerin yemek kültürlerinin, ritüellerinin ve geleneklerinin tanıtılması bakımından 

faydalı olsa da, sosyal medyada yapılan paylaşımların tüketim ve popüler kültürün bir parçası 

olduğunun farkında olmak gerekmektedir.  

Günümüz mobil iletişim araçlarının ve İnternet kullanım sıklığının artmasıyla doğru orantılı olarak, 

Instagram, Twitter, Youtube, Facebook gibi ortamlarda yemeğe dair paylaşımların arttığı hatta yemek 

temalı hesapların, kanalların, toplulukların kurulduğu gözlemlenmektedir (Deloitte, 2014). Yemeğe 

dair paylaşımlar yapılması ve yemek tariflerinin paylaşılması kültürel kimlik ve kitle iletişim 

araçlarının temel yönlerini oluşturuyorsa; bu paylaşımların sosyal medyada ve yeni teknolojilerle nasıl 

gerçekleştiğini araştırmak; gerek iletişim bilimleri, gerek sosyoloji çalışmaları açısından önem 

taşımaktadır. 

Günümüzde yemekle ilgili kültürel tutumlar, inançlar ve değerler sosyal medya dolayımlı olarak 

yansıtılmaktadır. Tıpkı, geçmiş dönemlerde geleneksel medyada ya da yemek kitapları aracılığıyla 

yansıtılmaya çalışıldığı gibi. Çeşitli toplumların yemek kültürlerine ilişkin çeşitli görsellerin ya da 

içeriklerin paylaşılması, sosyal medya kullanıcılarının kendi hesaplarından yaptıkları paylaşımlar, 

bloggerlar, YouTube’da yer alan yemek temalı kanallar, çeşitli yemek programları aracılığıyla 

gerçekleştirilmektedir (Çaycı, 2019: 136). 

Sosyoloji için yemek sadece beslenme, yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürme eylemi olarak 

düşünülmemelidir. Yemek kültürümüzde var olan bir belirleyicidir. İnancımızı, hayata bakış açımızı, 

yaşama olan bağlılığımızı “yemek” kavramından yola çıkarak çok rahat görebiliriz. Zira insanların 

hayatlarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan yiyecekler en değerli olanlardır. 

Yemeğin sadece ekonomik anlamda etkileşimi olmadığını, toplumların yaşadıkları yerlere göre 

yedikleri ve tükettiklerinin farklılığından anlamak mümkün. Kurak bir bölge ile verimli toprak olan bir 

bölge arasında, şehirde yaşayan bireylerle köyde yaşayan bireylerle arasında yiyecek kültürleri 

açısından farklılıklar görülmektedir (Kıstak, 2013). İnsanların sahip olduğu tüm ortak özellikler 

arasında en yaygın olanı yemek ve içmek zorunda olmalarıdır. Kesinlikle bu durum, dikkate değer bir 

şekilde, en egoist ve bireyle sınırlı olan şeydir. 

Yemeğin sosyolojik yapısı, yemek yemenin dışlayıcı bencilliğini, birlikte olma sıklığıyla, daha yüksek 

ve entelektüel bir düzende nadiren elde edilebilen bir şekilde bir araya gelme alışkanlığıyla 

ilişkilendirildiğinden ortaya çıkar. Hiçbir şekilde herhangi bir özel ilgiyi paylaşmayan kişiler, bu 

olasılıkta ortak yemekte bir araya gelebilirler, ilkellik ve dolayısıyla maddi ilginin evrensel doğası ile 

bağlantılı olarak, yemeğin ölçülemez sosyolojik önemi vardır. 

Beslenme yalnızca fiziksel dışsallığının yanında sonsuz derecede daha yüksek bir sıralama ilkesine 

dayandırılmaktadır. Yemek sosyolojik bir mesele haline geldiği ölçüde, kendini daha estetik, stilize ve 

üstü bir şekilde düzenler (Frisby & Featherstone, 1997: 130–133). 

Yemek Kültürü ve Sosyal Medya 

Günümüzde teknolojik gelişmeler ile birlikte Batı kültürünün baskın etkisi, diğer milli kültürlerin 

giderek yerel kültür haline dönüşmesini sağlamıştır (Tuna, 2003). Bu tek yönlü ve sistemli dayatma 
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karşısında ülkeler ya mevcut kültürel değerlerini koruyarak gelişim gösterecek, ya da koruyamadıkları 

milli değerlerin değişimine ve kayboluşuna tanıklık edeceklerdir (Büyükuslu, 2000). 

Son dönemde gerek geleneksel medyada gerekse sosyal medyada ‘yiyecek’ ve ‘pişirme’ ile ilgili pek 

çok içerik bulunmaktadır. Söz konusu içeriklerde yemeğin hazırlanmasından tüketilmesi sürecine 

kadar özenli bir gıda gösterisi sunulmaktadır. Alev alev etlerle, iri kemiklerle, devasa porsiyonlarla, 

tiyatoravi sunumlarla, ortamın düzenlenmesiyle, mekânın ışığıyla, kullanılan renklerle ve açılı 

kameralarla bu programlar sansasyonel kılınmakta ve izleyicinin rağbetine talip olunmaktadır. Öyle ki, 

artık akademik çalışmalarda ‘yemek pornografisinden’ söz edilmektedir. Öncelerde ‘kadın kuşağı’ 

olarak adlandırılan, gündüz televizyon dünyasının içine doğmuş olan aşçılık gösterilerinin son 

zamanlarda daha çeşitli ve daha çok izleyici çektiği söylenebilir. Televizyondaki sadece yemek içerikli 

tematik kanallar, dergiler, Instagram blogları, Youtube kanalları, twitter hesapları bu çabanın işe 

yaradığını ve yemek gösterisine olan hatırı sayılır trendi göstermektedir (Hekimoğlu, 2020: 593). 

Küreselleşme ile birlikte birçok ülke kültürünün asimile olduğunu, birbirine benzediğini batı kültürüne 

benzer yeni alışkanlıklar ve davranış kalıpları oluştuğunu görmekteyiz.  

Mahiroğlu (2005) bu durumu şu sözler ile açıklamaktadır: ‘İletişimde uydu teknolojilerinin geliştiği, 

uzak mesafelerin her bakımdan yakınlaştırıldığı bir dönemde kültürlerarası etkileşme kaçınılmazdır. 

Kültürlerarası etkileşimin karşılıklı ve dayatma olmaksızın kendiliğinden oluşması, kültürel yapıyı 

olumsuz etkilememektedir. Ne var ki, belirli bir kültürün diğer kültürlere tek yönlü dayatılması 

durumunda, gerekli önlemler alınmadığında milli kültürlerin aşınması, buna bağlı olarak kuşaklar arası 

‘kültürel çatışma’ ve ‘kimlik bunalımı’ nın yaşanması muhtemeldir.’ Görüldüğü gibi, teknolojik 

gelişmeler, okuma yazma oranının ve nüfusun artması, köyden kentte göç gibi nedenlerden dolayı 

üretici toplumdan daha çok tüketici topluma geçiş ile beraber yemek kültürünün değişmesi kaçınılmaz 

olmuştur (Özdemir & Aktaş, 2007: 27). Gerekli önlemler alınmaz ise kısa süre içerisinde yemeklerin 

unutulması, milli değerlerin kaybedilmesi gibi olumsuz durumlar diğer toplumlarda olduğu gibi Türk 

toplumu içinde kaçınılmaz bir son olacaktır. 

Teknolojik gelişmeler/değişimler ile her toplumun kendine has özellikleri olan yemek kültürlerinin 

hızla ortadan kalktığı ve yerini standart bir kalıpta sunulan beslenme alışkanlıklarına bıraktığı 

görülmektedir. Bu beslenme alışkanlıkları yemek kültürü ile birlikte nesillerce kuşaktan kuşağa 

aktarılan gelenek, görenek, bilgi ve tecrübelerin aktarılamaması, yeni nesillerin kültürel değerlerden 

uzak kalmasına neden olmaktadır. Aynı anda yemek masasına oturabilen kişilerde yemeğin tadını 

çıkarmak ya da masada beraber bulunduğu kişiler ile sohbet etmekten ziyade telefonları ile sosyal 

medyadaki uygulamalar aracılığı ile bulundukları yeri, kimler ile beraber olduklarını, ne yediklerini 

yazarak/fotoğraf çekip paylaşarak zamanlarını geçirmektedir (Bekâr & Zağralı, 2015: 45). 

Artık yemek masaya geldiğinde eller çatal ve bıçağa gitmek yerine cep telefonlarına gidip tabaktaki 

yemeğin fotoğrafı çekilmekte ve sosyal medya aracılığıyla diğer kişilerle paylaşılmaktadır. Ayrıca bu 

paylaşılan yemek fotoğrafına kiminle ve nerede olunduğu da eşlik etmektedir. Fotoğrafı çekip 

paylaşmaya iten yemeğin sunumu ile birlikte aynı zamanda nerede ve ne yendiğidir.  

Sosyal medyada paylaşılan yemek fotoğraflarında her yer ve her sunum kendine yer bulamamaktadır. 

Bireyler yediği simidin ya da mahalle kebapçısında yediği yemeğin fotoğrafını sosyal medyadaki 

arkadaşlarıyla paylaşmamaktadırlar. Paylaşılan fotoğraflar ise genellikle ortalamanın üzerinde bulunan 

restoranlar ya da kafelerde estetik kaygılarda göz önünde bulundurularak sunulan yemeklerdir. O 

halde bireyler paylaştıkları fotoğraflarda bir takım kıstasları göz önünde bulundurmaktadırlar. 

Bunlardan ilki bulundukları mekân, ikincisi ise yenilen ya da içilen şeyin sunum estetiğidir. 

Dolayısıyla bireyler gidebildikleri lüks yerleri ya da yiyebildikleri lüks yiyecekleri paylaşıp 

arkadaşlarına göstererek kendilerine yeni kimlikler ve statüler kazandırmayı hedeflemektedirler 

(Şener, 2014: 77). 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu çalışmada, sosyal medya ve yemek kültürü arasındaki ilişkiyi incelemek, sosyal medya kullanımı 

ve yemek kültüründeki dönüşümleri tespit ederek kullanıcıların yemek kültürüne dair düşüncelerini 

ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda 357 sosyal medya kullanıcısı ile gerçekleştirilen verileri 

kullanarak sosyal medya kullanıcılarının yemek kültürü ile ilişkileri incelenmiştir. Literatür taraması 

çerçevesinde, sosyal medya kullanımı ve yemek kültürü bağlamında oluşturulan ve geliştirilen soru 
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formu kullanılmıştır. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizi istatistiksel 

paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmada sosyo-demografik değişkenlerin (yaş, cinsiyet, eğitim durumu vb.) yanında katılımcılara, 

çoktan seçmeli sorular yöneltilerek, elde edilen veriler analiz edilmiştir. Online olarak 357 katılımcı 

ile gerçekleştirilen katılımcılara toplamda 26 soru yöneltilmiştir. Araştırmada oluşturulan ve 

geliştirilen soru formu kullanılmıştır. Verilerin analizi istatistiksel paket programı kullanılarak 

yapılmıştır. 

BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde katılımcıların sosyo-demografik özellikleri, günlük ortalama sosyal 

medya kullanım süresi, sosyal medya kullanım (birincil) amacı istatistikleri, sosyal medya kullanımı 

ve yemek kültürü tanımlayıcı istatistik bulgularına ve yorumlarına yer verilmiştir.   

Tablo 1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri (n=357) 

Demografik 

Değişkenler 
Değer Frekans Yüzde 

Demografik 

Değişkenler 
Değer Frekans Yüzde 

Cinsiyet 

Erkek 103 28,9 
Medeni 

Durum 

Bekâr 324 90,8 

Kadın 254 71,1 Evli 33 9,2 

Total 357 100,0 Total 357 100,0 

 

Yaş 

18-24 282 79,0 

Eğitim 

Durumu 

İlköğretim 6 1,7 

25-31 48 13,4 Lise 26 7,3 

32-38 10 2,8 Önlisans 30 8,4 

39-45 9 2,5 Lisans 253 70,9 

46 ve 

üzeri 
8 2,2 Lisansüstü 42 11,8 

Total 357 100,0 Total 357 100,0 

Tablo 1’de görüldüğü üzere katılımcıların %28,9’u erkek, %71,1’i kadındır. Katılımcıların yaşları 

incelendiğinde büyük çoğunluğu %79,0’lık oranla 18–24 yaş arası grupta yer alırken, %13,4’lük 

oranda ise 25–31 yaş aralığı yer almaktadır. Öte yandan katılımcıların medeni durumlarına 

bakıldığında %90,8’lik kısmın bekâr, %9,2’lik kısmının evli olduğu görülmektedir. Ayrıca 

katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde, katılımcıların büyük çoğunluğunun %70,9 ile lisans 

eğitimi, %11,8’lik kısmın ise lisansüstü eğitim dâhilinde olduğu görülmektedir. 

Tablo 2. Günlük Ortalama Sosyal Medya Kullanım Süresi 

Değişkenler Frekans Yüzde 

1 saat ve altı 55 15,4 

2–3 saat 162 45,4 

4–5 saat 89 24,9 

6 saat ve üzeri 51 14,3 

Total 357 100,0 

 

Tablo 2. incelendiğinde katılımcıların büyük çoğunluğunun %45,4’lük oranla günlük 2–3 saat arası 

sosyal medya platformlarını kullandıkları sonucuna varılmıştır. Bunu takiben %24,9’luk kısmı 

oluşturan 89 kişinin günlük sosyal medya kullanım süresi 4-5 saat aralığındır. %15,4’lük kısım 1 saat 

ve altı sosyal medya platformlarını kullanırken, %14,3’lük oranla 51 kişi ise günde 6 saat ve üzeri 

sosyal medya platformlarını kullanmaktadır. 

Tablo 3. Sosyal Medya Kullanım (birincil) Amacı İstatistikleri 
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Değişkenler Frekans Yüzde 

Eğlenme 172 48,2 

Enformasyon toplama (Bilgi edinme) 79 22,1 

Sosyalleşme sürecime katkı sağlama 50 14,0 

Öğrenme sürecimi destekleme 34 9,5 

Duygu ve düşüncelerimi paylaşma 14 3,9 

Farklı yemek tariflerini öğrenme 3 ,8 

Kendimi gerçekleştirme 3 ,8 

Toplumsal statü kazanma 1 ,3 

Yemek kültürüme katkı sağlama 1 ,3 

Total 357 100,0 

Tablo 3’e bakıldığında katılımcıların %48,2’si eğlenme, %22,1’i enformasyon toplama (bilgi edinme) 

%14,0’ı sosyalleşme sürecine katkı sağlama, %9,1’i ise öğrenme sürecini destekleme amacıyla sosyal 

medya platformlarını kullandıklarını belirtmiştir. Ayrıca sosyal medya kullanım amaçları arasında, 

duygu ve düşünceleri paylaşma, farklı yemek tariflerini öğrenme, kendini gerçekleştirme,  toplumsal 

statü kazanma ve yemek kültürüne katkı sağlama gibi amaçların da olduğu belirlenmiştir.  

Tablo 4. Sosyal Medya Kullanımı ve Yemek Kültürü Tanımlayıcı İstatistikleri 

Değişkenler  
Std. 

S. 

12.Yemek tarifi kitaplarının ve dergilerinin yerini sosyal medya platformlarındaki 

sayfalara bırakması tariflerin daha kolay ulaşılabilir olmasını sağlar. 
4,22 1,05 

19.Lüks mekânlarda yenilen yemeklerin sosyal medya platformlarında paylaşılma 

amacının statü gösterme çabası olduğunu düşünürüm. 
4,06 1,29 

15.Restoranda veya kafede sipariş ettiğim yemeğin görüntüsü benim için önemlidir. 4,06 1,08 

7.İnsanların sosyal medya platformlarında paylaştığı yemek görsellerinin beslenme 

ihtiyacını karşılamak için değil gösteriş amaçlı paylaşıldığını düşünürüm. 
3,93 1,20 

9.Evde yemek yapacağım zaman sosyal medya platformlarından yemek tariflerini 

incelerim. 
3,63 1,40 

11.Sosyal medya platformlarında karşıma çıkan farklı kültürlere ait yemekleri 

deneyimlemek isterim. 
3,50 1,35 

3.Sosyal medya platformlarında karşıma çıkan yemek içerikli paylaşımlar ( fotoğraf, 

video, yazılı içerikler) ilgimi çekiyor. 
3,45 1,42 

10.Sosyal medya platformlarında yemek görsellerinin paylaşılmasının yemek 

kültürümüzün diğer insanlar tarafından tanındığını /öğrenildiğini düşünürüm. 
3,44 1,26 

2.Boş zamanlarımda arkadaşlarımla sosyal ağlar aracılığıyla iletişim kurar ve kafe veya 

restorana yemek yemeye gideriz. 
3,28 1,34 

1.Boş zamanlarımda sosyal medya platformlarında yemek içerikli paylaşım yapan 

sayfaları incelerim. 
3,03 1,49 

6.Sosyal ağlarda paylaşılan yemeklerin tadından çok sunum şeklinin önemli olduğunu 

düşünürüm. 
2,99 1,43 

4.Sosyal medya platformlarında yemek içerikli paylaşım yapan kullanıcıları takip 

ederim. 
2,63 1,50 

8.Eve yemek sipariş etmenin veya restoranda yemek yemenin modernleşmenin bir 

göstergesi olduğunu düşünürüm. 
2,47 1,40 

14.Restoranda yemek siparişi verirken, restoranın sosyal medya hesaplarında paylaştığı 

yemekleri kontrol ederim. 
2,38 1,43 

13.Sosyal medya platformlarında karşıma çıkan ilgimi çeken yemekleri tatmak için 

restorana giderim. 
2,25 1,23 

 
 III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES                           DECEMBER 25-27, 2020 

 

                 www.covid19conference.org                               Ankara/Turkey 317



 
 

18.Sosyal medya hesaplarımda paylaştığım yemek fotoğraflarıyla birlikte yemek 

yediğim mekânın ismini de paylaşırım. 
1,93 1,33 

5.Sosyal medya platformlarında zaman zaman akım haline gelen o an popüler olan 

yemekleri yapar ve sosyal ağlarda paylaşarak akıma dâhil olurum. 
1,66 1,15 

16.Restoranda yemek siparişim geldiğinde yemeğimin fotoğrafını sosyal medya 

hesaplarımda paylaşırım. 
1,64 1,07 

17.Yemek yemek için gittiğim restoran alt sınıf olsa bile yemeğimin görselini sosyal 

medyada paylaşırım. 
1,62 1,14 

Tablo 4. incelendiğinde katılım sağlayan bireylerin cevaplarına göre yöneltilen soruların ortalaması en 

yüksek olandan en düşük olana doğru sıralanarak sunulmuştur. Buna göre, aritmetik ortalaması en 

yüksek olan ‘‘Yemek tarifi kitaplarının ve dergilerinin yerini sosyal medya platformlarındaki sayfalara 

bırakması tariflerin daha kolay ulaşılabilir olmasını sağlar ( =4,22)’’ ifadesine katıldıkları yönünde 

geri bildirimde bulundukları görülmektedir. İkinci sırada ise, ‘‘Lüks mekânlarda yenilen yemeklerin 

sosyal medya platformlarında paylaşılma amacının statü gösterme çabası olduğunu düşünürüm 

( =4,06)’’ ifadesinin olduğu görülmektedir. ‘‘Restoranda veya kafede sipariş ettiğim yemeğin 

görüntüsü benim için önemlidir ( =4,06)’’ olarak yöneltilen bir diğer soru ise ortalaması en yüksek 

sorulardan üçüncü sırada yer almaktadır. ‘‘İnsanların sosyal medya platformlarında paylaştığı yemek 

görsellerinin beslenme ihtiyacını karşılamak için değil gösteriş amaçlı paylaşıldığını düşünürüm 

( =3,93)’’ sorusu ise ortalaması en yüksek olan sorulardan dördüncü sırada olduğu görülmektedir. 

Beşinci sırada ise, ‘‘Evde yemek yapacağım zaman sosyal medya platformlarından yemek tariflerini 

incelerim ( =3,63)’’  ifadesine katıldıkları yönünde geri bildirimde bulundukları görülmektedir.  En 

düşük ortalama ise, ‘‘Yemek yemek için gittiğim restoran alt sınıf olsa bile yemeğimin görselini 

sosyal medyada paylaşırım ( =1,62)’’ olduğu görülmektedir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada öncelikli olarak sosyal medya ve yemek kültürü kavramları incelenmiş ve araştırılmıştır. 

Toplumları birbirinden ayıran en önemli unsur kültürdür. Kültür toplumların temelini oluşturan başlıca 

unsurlardandır. Beslenme insanın karşılaması gereken en temel biyolojik gereksinimidir.  Beslenme 

alışkanlıkları ise kültürü oluşturan unsurlardan biridir. Böylelikle ortaya yemek kültürü kavramı 

çıkmaktadır. Yemek kültürü toplumlara göre farklılıklar göstermektedir. Bireylerin tercih ettiği 

yemekler ile kendilerine toplumsal kimlik oluşturmaktadırlar. Yemeklerin kültürel bir sembol olduğu 

gibi kendilerine özgü bir dile de vardır. Sosyal medya ise; kullanıcıların kendi fikirlerini özgürce ifade 

ettikleri, tanıdık tanımadık insanlarla iletişim kurdukları, içerik oluşturdukları ve paylaştıkları bütün 

platformları kapsamaktadır. 

Çalışma dahilinde yapılmış literatür çalışmasında, yemek kültürü ve sosyal medya kavramları 

arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Kullanıcılar sosyal ağlarda her toplumdan insanlarla takipleşmekte, 

konuşabilmekte ve kültürlerini tanıma fırsatı bulabilmektedir. Günümüzde yemek masaya geldiğinde 

sosyal medya kullanıcılarının ilk yaptığı yemeğin fotoğrafını çekmek ve paylaşmak olduğu 

bilinmektedir. Kullanıcılar sosyal medya platformlarında yemek görselleri paylaşmakta, gittiği lüks 

mekânları paylaşımlarına eklemekte ve kendilerine yeni statüler kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Kullanıcıların birçok alışkanlığını ve tutumunu etkilediği gibi yemek davranışını da etkilediği görülen 

sosyal medyanın önemli bir boş zaman değerlendirme aracı olduğu da ifade edilebilir.  

Katılımcıların (n=357), sosyal medya kullanım alışkanları ve yemek kültürüne yönelik tutumlarının 

incelendiği çalışmada önemli sonuçlara ulaşılmıştır.  Katılımcıların büyük çoğunluğunu içine alan 

%45,4’lük oranla 162 katılımcının günlük 2–3 saat arası sosyal medya platformlarını kullandıkları 

sonucuna varılmıştır. Bunu takiben %24,9’luk kısmı oluşturan 89 kullanıcının ise günlük sosyal 

medya kullanım süresi 4–5 saat aralığında olduğu sonuçlarına varılmıştır. 

Katılımcıların sosyal medya kullanım (birincil) amaçları incelendiğinde ise %48,2’si eğlenme, 

%22,1’i enformasyon toplama (bilgi edinme) %14,0’ı sosyalleşme sürecine katkı sağlama, %9,1’i ise 

öğrenme sürecini destekleme amacıyla sosyal medya platformlarını kullandıklarını belirtmiştir. Ayrıca 

katılımcılar sosyal medya kullanım amaçları arasında farklı yemek tariflerini öğrenme ve yemek 

kültürüne katkı sağlama gibi amaçları olduğunu da belirtmişlerdir. 
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‘Sosyal medya kullanımı ve yemek kültürü’ boyutu gözlenen değişkenleri incelendiğinde ise  ‘‘Yemek 

kitaplarının ve dergilerinin yerini sosyal medya platformlarındaki sayfalara bırakması tariflerin daha 

kolay ulaşılabilir olmasını sağlar.’’ ifadesi en yüksek ortalamaya sahiptir. Bu durum sosyal medya 

kullanıcılarının yemekle ilgili bilgi gereksinimlerini günümüzde sosyal medya platformlarından 

karşıladıklarını ve tarifle ilgili içeriklere bu platformlar üzerinden ulaştıkları görülmektedir.   

Yine aritmetik ortalaması yüksek olan başka bir gözlenen değişkene baktığımızda; İnsanların lüks 

mekânlarda yedikleri yemekleri sosyal medya platformlarında paylaşmalarının statü gösterme 

amacıyla yapıldığı sonucuna varılmıştır. Katılımcılar sosyal medya platformlarında paylaşılan yemek 

görsellerinin beslenme amacının dışına çıkarak gösteriş amaçlı paylaşıldığı ve yemeğin tadından çok 

görüntüsünün önemli olduğu düşüncesine sahiptir. ‘‘Evde yemek yapacağım zaman sosyal medya 

platformlarından yemek tariflerini incelerim.’’ değişkeni de aritmetik ortalaması yüksek olan sorular 

arasındadır. Dolayısıyla kullanıcıların yemek tariflerinde ve yemekle ilgili bilgi açığını kapatmada 

sosyal medya platformlarını önemli bir bilgi sağlayıcı araç olarak kullandıkları belirlenmiştir.  

Aritmetik ortalaması en düşük olan sorunun ise ‘‘Yemek yemek için gittiğim restoran alt sınıf olsa bile 

yemeğimin görselini sosyal medyada paylaşırım.’’ olduğu görülmektedir. Her ne kadar yemeğin 

görselini sosyal medyada paylaşırım değişkeninin ortalamasının son derece düşük olduğu tespit 

edilmiş olsa da kullanıcıların sosyal medya yoğun bir şekilde yemek fotoğrafları paylaştığı 

görülmektedir.  

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; yemek tariflerinin sosyal medya platformlarında 

paylaşılması ve insanlar tarafından kolay ulaşılabilir olması önem arz etmektedir. Yemeğin tadından 

çok görüntüsünün önemli olduğu katılımcılar tarafından verilen cevaplar arasında aritmetik ortalaması 

yüksek olan değişkenler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğu lüks 

mekânlarda yenen yemeklerin ve sosyal medyada paylaşılan yemek görsellerinin gösteriş amaçlı ve 

statü gösterme çabası olduğunu düşünmektedir. Ayrıca katılımcıların evde yemek yapacakları zaman 

sosyal medya platformlarından yemek tariflerini inceledikleri de tespit edilmiştir. Bu bağlamda 

günümüzde çok önemli bir boş zaman değerlendirme aracı olarak görülen sosyal medya platformları 

birçok şeyi değiştirdiği gibi kullanıcıların yemek kültürünü de derinden etkilemiştir. İnsanlar günlük 

hayat içerisinde yemek alışkanlıklarını, yemek yedikleri mekânları ve yemekle ilgili diğer birçok şeyi 

sosyal medya hesaplarından paylaşarak diğer kullanıcıların görmesini sağlamakta ve bu durum 

kullanıcıların birbirlerinin ne yediğini, nereye gittiğini ve nasıl bir yemek kültürüne sahip olduğunu 

öğrenmelerini sağlamaktadır. Dolayısıyla, sosyal medyanın yemek kültürü üzerine önemli etkileri 

olduğu açıktır.  

Bazı araştırmalarda (Binbaşıoğlu & Türk, 2018), bireylerin yemek & yemek işletmesi tercihlerinde 

sosyal medya etkisi araştırılmıştır. Bireylerin yemek & yemek işletmesi tercihinde sosyal medyada 

yapılan paylaşımların önemli bir rolü olduğu, sosyal medyada paylaşılan yemek fotoğraflarının 

tüketici tercihlerini etkilediği görülmüştür. Bununla birlikte bireylerin gittikleri işletmeler hakkında 

görüşlerini, duygu ve düşüncelerini de önemli ölçüde paylaştıkları belirlenmiştir. Dolayısıyla sosyal 

medya paylaşımlarının hem yemek kültürünü hem de işletme tercihini etkilediği tespit edilmiştir.  

Öte yandan, sosyal medya platformlarının paylaşım, etkileşim ve kullanıcı tabanlı içerik üretimi gibi 

olumlu özelliklere olmasının yanında bazı riskleri de ortaya çıkardığı bilinmektedir. Bu risklerin 

başında bilgi hırsızlığı ve etik (ahlaki) konuları gelmektedir. Ayrıca sosyal medya platformlarındaki 

paylaşımların halk sağlığı, tüketim alışkanlığı, israf, gereksiz harcama ve gösteriş kültürü gibi 

konularda kullanıcılar üzerinde olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Bu bağlamda, benzer 

araştırmalarda sosyal medya kullanımının hakla sağlığı ve gösteriş kültürü ile olan ilişkisi 

araştırılabilir ve ilgili araştırma sonuçları literatüre ışık tutabilir.   
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ABSTRACT  

The aim of this descriptive study was to examine the views of parents with children with special needs 

between the ages of 3-6 on their children's with special needs daily life activities during the pandemic. 

The sample of the study was composed of a total of 40 parents, among whom 36 were mothers and 

four were fathers, who were selected with the snowball method and who had children with special 

needs between the ages of 3-6 and voluntarily participated in the study. The data were collected 

through the General Information Form and the Family Interview Form, which were developed in line 

with expert opinions. The General Information Form and the Family Interview Form were sent to the 

parents electronically and they were asked to fill out. The collected data were analyzed using 

percentage and frequency values. The findings suggested that, during the pandemic, the  special needs 

children's family relationships were positively affected; the duration of using technological tools 

increased; the children with special needs started to wash their hands more carefully; and duration of 

activities, such as drawing and chores, and plays increased. It was also found that the children with 

special needs mostly preferred educational games; their physical movement needs were not fully 

satisfied; and there was no change in their health conditions, self-care skills, diet, sleep patterns, 

interactive book reading. Again in addition, there was no change in their purposes of using technology. 

The findings obtained from the research were discussed in line with the relevant literature. In line with 

the all findings, parents, experts, and educators were given specific recommendations.  

Keywords: Pandemic, Children with Special Needs, Early Childhood, Parent, Daily Life Activities 
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ÖZET 

2020 yılının küresel felaketi olan Covid-19 Pandemisi tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de olumsuz 

etkilemiştir. Yaşanan kısıtlamalar, karantina dönemleri sonucunda ülkelerin ekonomilerinde ciddi bir 

küçülmeye neden olmuştur. Tüm endüstrilerin durma noktasına geldiği günler yine bu dönemde 

yaşanmıştır. Pandemi insanlara ekonomik olduğu kadar psikolojik anlamda da etki etmiştir.  Pandemi 

bazı sektörlerin üretimlerine de etki etmiştir. Tekstilciler kıyafet yerine maske üretmeye başlamış, 

kolonya, dezenfektan gibi temizlik ve hijyen malzemeleri daha fazla üretilmeye başlanmıştır. Bu 

çalışmada Pandeminin Türkiye müzik endüstrisinin üretimine olan etkileri incelenmiştir. Bu kapsamda 

pandemi döneminin birinci dalgası olarak adlandırılan 2020 yılının Mart-Haziran döneminde 

müzisyenlerin ürettiği ve müzik kamuoyu ile paylaştığı müzik eserlerin sözleri analiz edilmiştir. 

Çalışma sonucunda Türkiye’de birinci dalganın yaşandığı dönemde, amatör ve profesyonel 

müzisyenlerin ürettiği eserlerde daha çok hiciv sanatının kullanıldığı ve korona, covid-19, yarasa ve 

Çin kavram ve kelimeleri üzerinden konuyu komik bir dille işledikleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Covid19, Pandemi,  Müzik, Şarkı, Çin, Korona. 

 

 

ABSTRACT 

The pandemic of Covid-19 has affected Turkey as well as all the World. The lockdowns that were 

lived have affected negatively all the economies to decrease. The days caused all industries to stop 

were faced again this period. Pandemic has affected people psychologically as well as economic. 

Pandemic has affected the production flow of some markets. Textile manufacturers have started to 

produce masks instead of clothes, More cleaning and hygiene materials such as cologne and 

disinfectant are started to be produced during that period. In this study the effects of pandemic to 

music production was explored. The music products that the musicians produced during the first 

period of the pandemic, which is March-June 2020, were analyzed and the lyrics of these songs were 

explored. In end of the study it was seen that the musicians who produced songs about pandemic 

preferred to use more the art satire and made comedy on the words corona, covid-19, bat and China. 

Key Words:  Covid-19, Pandemic,  Music, Songs,  Corona 

 

 

1.Dünden Bugüne Koronavirüsler  

Üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olan yaygın bir zoonotik patojen olan koronavirüsler (CoV) 

insanlarda ve hayvanlarda görülebilen bir virüs ailesinin genel adıdır. Günümüze kadar insanları 

enfekte edip soğuk algınlığı belirtilerine neden olan dört farklı koronavirüs türü (“CoV-229E”, “CoV-

NL63”, “CoV-HKU1”, “CoV-OC43”) tanımlanmıştır. Kuş, yarasa, fare, sığır, kedi ve köpek gibi 

farklı hayvanların doku ve organlarına tutunabilen yaklaşık 30 koronavirüs türü bulunmaktadır (Özsoy, 

Sönmezer ve Tülek, 2015: 140).  

Koronavirüs kaynaklı olduğu düşünülen ilk vakanın, 1912’de Alman veterinerler tarafından ateş ve 

karında şişlik şikayeti olan bir kedide görüldüğü raporlanmıştır. Modern anlamda koronavirüs ise ilk 

kez 1965 yılında insanlarda soğuk algınlığına neden olan ve taç benzeri yapıya sahip iki virüsün izole 
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edilmesi ile tanımlanmıştır. İzole edilen bu virüslerin, hayvanlarda hastalık yapan virüsler ile aynı 

spike proteinine sahip olduğu belirlenmiştir. Koronavirüs ismi ise 1968’de izole edilen bu virüslerin 

elektron mikroskobu altındaki görüntüsünün incelenmesi ve virüslerin taç benzeri sivri protein 

çıkıntılarına sahip olduğunun görülmesi ile konulmuştur. Koronavirüsler, tek zincire sahip zarflı RNA 

virüsleridir ve memelileri ve kuşları enfekte ederek solunumsal, enterik, nörolojik ve hepatik 

hastalıklara yol açmaktadır (Tanrıverdi vd. 2020: 9). 
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                      Şekil 1. Koronavirüs Ailesi Er ve Ünal (2020: 2) 

 

Koronavirüsler, Coronaviridae familyasındaki Coronavirinae alt familyasına aittir. Şekil 1’de 

görüldüğü gibi Alphacoronavirus ve Betacoronavirus’tür. Evrimsel eğilim analizleri, alfa ve beta 

koronavirüslerin yarasa ve kemirgen, gama ve delta koronavirüslerin ise kuş orijinli olduğunu 

göstermektedir. Dört farklı tipteki koronavirüslerden yalnızca alfa ve beta koronavirüsleri insanları 

enfekte edebilmektedir. İnsanları da enfekte ettiği bilinen alfakoronavirüsler insanlarda hafif soğuk 

algınlığı semptomlarına yol açarken, insanları da enfekte eden betakoronavirüslerden CoV-HKU1’in 

insanlarda hafif semptomlara, SARS-CoV ve MERS-CoV ise ağır semptomlara yol açmaktadır 

(Tanrıverdi vd. 2020: 9). 

2000’li yılların başında salgına neden olan SARS-CoV ve 2010’lu yılların başında salgına neden olan 

MERS-CoV, insanlar üzerinde ağır semptomlara neden olmuştur. Her iki koronavirüs de diğer 

koronavirüsler gibi zoonotik kökenlidir. SARS-CoV egzotik hayvanlardan, MERS-CoV ise 

develerden insanlara geçmiş ve bölgesel salgınlara (epidemi) neden olmuştur.  

SARS-CoV epidemisi, 2002 yılının kasım ayında Çin’in Guangdong eyaletinde başlamış, Mart 

2003’te Singapur ve Hong Kong’ta ağır pnömoni olgularına görülmesi üzerine Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından dünyaya epidemi olarak duyurulmuştur. Salgın, dünya genelinde 29 ülkede görülmüş, teyit 

edilmiş 8096 vaka, 774 ölüm ve ölüm oranı da %7-17 olarak tespit edilmiştir. MERS-CoV epidemisi 

ise Eylül 2012’de tanımlanmış, 27 ülkeye yayılmış, teyitli 2492 vaka ve 858 ölüme neden olmuştur. 

2020 itibariyle MERS-CoV vakaları halen görülmektedir (Er ve Ünal, 2020: 2).  

 

1. Covid-19’un Ortaya Çıkışı 

2019 yılı aralık ayı içerisinde Çin’in Wuhan kentinde deniz ürünleri ve hayvan satışlarının yapıldığı 

bir pazar yerinde görülen 2019-nCov, bilinen yaygın adıyla Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından 11 Şubat 2020 tarihinde tanımlanmış ve Covid-19 olarak isimlendirilmiştir. Covid-19, virüs 
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ailesinin İngilizce karşılığı olan “Corona” kelimesinin ilk iki harfi, virüs kelimesinin İngilizce 

karşılığının ilk iki harfi, yine İngilizce’deki hastalık anlamına gelen “disease” kelimesinin baş harfi ve 

son olarak 2019 yılı içerisinde görülmüş olması nedeniyle -19 olarak kodlanarak, “Covid-19” olarak 

isimlendirilmiştir (Demir vd. 2020: 81). 

2019 yılının sonunda ortaya çıkan koronavirüs salgınında virüsün genetik yapısı da dahil olmak üzere, 

bu hastalığın yeni tip bir koronavirüsten kaynaklandığını ortaya koyan ilk rapor 24 Ocak 2020 

tarihinde Zhu ve diğerleri (2020) tarafından sunulmuştur. Bu çalışmada üç ayrı vakadan temin edilen 

dört ayrı solunum örneğinde virüs izole edilmiş ve elektron mikroskobu altında viral genom sıralaması 

yapılmıştır. Hastalığa neden olan koronavirüsün, Betacoronavirus cinsinin Sarbecovirus alt cinsine ait 

olduğu, yapılan filogenetik analizde yarasa kökenli SARS-like CoV ile %86,9 oranında nükleotit 

benzerliğine sahip olduğu belirlenmiştir. 

Aynı gün Huang ve diğerleri (2020) tarafından yayınlanan başka bir çalışmada ise laboratuvar onaylı 

41 hastanın 27’sinin Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile temaslı oldukları ve en sık görülen belirtinin 

yüksek ateş olduğu (vakaların %98’i) belirlenmiştir. Bu çalışma, Covid-19’un çıkış noktasının 

belirlendiği ilk çalışmadır. 

Zhu ve diğerleri (2020) ve Huang ve diğerlerinin (2020) çalışmalarının ardından Chan ve diğerleri 

(2020), Covid-19’un insandan insana yayılımını gösteren ilk çalışmayı yayınlamıştır. Bu çalışmada 

Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile herhangi bir teması bulunmayan ve herhangi bir vahşi hayvanı 

yemeyen altı kişilik bir aile incelenmiş, ailenin beş üyesinin Shenzen’den Wuhan’a seyahat ettikleri, 

Wuhan’da bir hastaneyi ziyaret ettikleri, ancak Wuhan’a seyahat etmeyip Shenzen’de kalan ailenin 

altıncı üyesinin, diğer beş aile üyesi Shenzen’e döndükten üç gün sonra bel ağrısı, halsizlik ve yüksek 

ateş şikayetlerinin başladığı belirlenmiştir. Ailenin altıncı üyesinde de 2019-nCov tespit edilmiş, 

böylece Covid-19’un insandan insana bulaştığı belirlenmiştir. 

Salgının insandan insana bulaşması ile ilgili kapsamlı ilk çalışma Li ve diğerleri (2020) tarafından 29 

Ocak 2020’de yayınlanmıştır. Bu çalışmada 425 laboratuvar onaylı Covid-19 hastası incelenmiş, 1 

Ocak 2020 öncesinde tüm hastaların %55’inin Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunurken, 1 

Ocak 2020 sonrasında bu oranın %6’ya kadar düştüğü belirlenmiştir. Böylece salgının yayılmasında 

insandan insana bulaşmanın ana itici güç haline geldiği belirlenmiştir.  

2019’un son günlerinde ortaya çıkan hastalığın Çin’in Wuhan kentinde hızlı bir şekilde yayılım 

göstermesi üzerine Çin tarafından sert önlemler alınmaya başlamış, 10 Ocak 2020 tarihinde Çin Halk 

Cumhuriyeti Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi tarafından virüsün genom sekansı dünya ile 

paylaşılmıştır. 15 Ocak 2020’de Çin’de acil yanıt seviyesi en yüksek seviye olan Seviye 1’e 

yükseltilmiş, 16 Ocak 2020’de vücut sıcaklığı 37,3 °C’den fazla olan kişilerin Wuhan’dan çıkışına 

kısıtlama getirilmiş, Wuhan kenti karantinaya ve Çin Ordusu tarafından abluka altına alınmıştır (Li, ve 

diğerleri, 2020). Covid-19 salgını, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde “Pandemi”, 

yani “küresel salgın” olarak sınıflandırılmıştır. 

 

            3. Covid-19 Salgının Dünyadaki Gelişimi ve Pandemi Olma Süreci 

Salgın, ilk çıkış noktası Wuhan’dan Uzakdoğu ve Güney Asya ülkelerine sıçramış, sonrasında hızlı bir 

yayılım göstererek Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika’da görülmüştür. Salgının merkezi, Çin’de 

başlamış, sonrasında Avrupa’da ilk durakları İtalya ve İspanya olmuştur. İtalya ve İspanya’nın 

ardından salgın tüm Avrupa ülkelerinde görülmeye başlamış, ülkemizde de ilk vaka, Dünya Sağlık 

Örgütünün hastalığı pandemi olarak tanımladığı 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştür.  

Türkiye, tüm dünyada virüsün en son görüldüğü ülkelerden biri olmuştur. Virüs 11 Mart tarihine kadar 

herhangi bir vakanın görülmediği Türkiye’ye ulaşmadan önce  komşumuz İran’da çok hızlı bir şekilde 

yayılmıştır. İran ve Türkiye, 1699 yılında çizilmiş kara sınırını halen aynı şekilde paylaşan, köklü 

tarihsel ve kültürel geçmişe sahip iki ülkedir. Özellikle doğu illerimizde İranlı turistler, yoğun bir 

şekilde günübirlik olarak ülkemize geçmekte ve alışveriş yaparak bölge ekonomisine katkı 

sağlamaktadır. Ancak salgının Türkiye’de görülmeden önce İran’da çok hızlı bir şekilde yayılmış 

olması, ülkemizi de ciddi bir salgın tehdidi altında bırakmıştır. 2020 yılının mart ayı, salgın konusunda 

tüm dünyanın gözünün İran’a, İtalya’ya ve İspanya’ya çevrildiği dönem olmuştur.  
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Özellikle Mart 2020’de ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde salgın tehdidine yönelik umursamaz 

açıklamalar ve politikalar, tüm dünyanın tepkisini çekmiştir. Nisan 2020’ye gelindiğinde tehdidin 

büyüklüğünün nihayet farkına varan ABD ve İngiltere de politikalarında değişikliğe giderek salgınla 

mücadele etmeye başlamıştır. Bu dönem öncesinde İngiltere’nin herhangi bir önlem almayıp sürü 

bağışıklığı politikasını uygulayacaklarını açıklaması, dünya kamuoyunda “büyük bir kumar” olarak 

nitelendirilmiştir.  

Salgının ülkelerdeki yayılma hızı hemen her ülkede farklı şekilde gerçekleşmiştir. Dünyanın en 

kalabalık ülkelerinden Hindistan ve Brezilya’ya salgın nispeten geç ulaşmışsa da çok hızlı bir şekilde 

yayılmıştır.  

 

 
Şekil 2. Salgının Dünyadaki Gelişimi (Doğrusal) (Worldometres,2020 

 

 

 
Tablo 1. Salgının Dünyadaki Durumu (01 Ekim 2020 İtibariyle) (Worldometres,2020b) 

 

 
 III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES                           DECEMBER 25-27, 2020 

 

                 www.covid19conference.org                               Ankara/Turkey 326



 

 

            4. Türkiye ve Covid-19 Pandemisi 

 

Türkiye’de ilk Covid-19 vakası, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından 11 Mart 2020 gece 

yarısından sonra canlı yayında düzenlenen bir basın toplantısı ile açıklanmıştır. Covid-19 kaynaklı ilk 

ölüm ise 17 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiştir. Toplam vaka sayısı, kümülatif olarak 1 Nisan’da 15 

bin 679’a, 1 Mayıs tarihinde ise 122 bin 392’ye ulaşmıştır. Salgında 1 Haziran tarihinin sonrası dönem 

“Yeni Normal” ve “Kontrollü Sosyal Hayat” olarak adlandırılmıştır. 28 Eylül 2020 itibariyle 

ülkemizde görülen toplam vaka sayısı 315 bin 845’e, toplam vefat sayısı 8062’ye yükselmiş 

durumdadır. Yeni vaka sayısının ilk kez 1000’in altına düştüğü 20 Mayıs’tan bu yana, salgın tam 

olarak kontrol altına alınamamış, “Yeni Normal” denilen “Kontrollü Sosyal Hayat” dönemi sonrasında 

ise tekrar günde 1000’den fazla yeni vaka görülmeye başlamıştır. 

 

Tablo 2. Salgının Türkiye’deki Seyri Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilerden derlenmiştir. 
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Şekil 3. Salgının Türkiye’deki Gelişimi (Worldometres,2020c)  

 

 

Salgının ilk kez ortaya çıktığı Aralık 2019 tarihinden sonra salgına karşı en hızlı aksiyon alan 

ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Salgın konusunda ülkemizin aldığı önlemler kronolojik 

sıra ile aşağıdaki gibi olmuştur (DTR,2020): 

 

 Türkiye, 6 Ocak 2020 tarihinde Operasyon Merkezi kurmuş, 10 Ocak’ta ise Bilim 

Kurulu oluşturmuştur. 20 Ocak’ta başta Çin’in Wuhan kentinden gelenler olmak üzere 

Uzakdoğu ülkeleri, ABD ve Rusya’dan gelenlerin tamamı Türkiye’ye girişte taramadan 

geçirilmeye başlamıştır. 27 Ocak’ta ise Dışişleri Bakanlığı tarafından seyahat uyarıları 

yayınlanmaya başlamıştır.  

 1 Şubat’tan itibaren Türkiye, yurtdışında bulunan vatandaşlarını özel uçak göndererek 

Türkiye’ye getirmeye başlamıştır. 3 Şubat itibariyle Çin’e yapılan yolcu uçuşları ve 

Çin’den gelen yolcu uçuşları yasaklanmıştır. 23 Şubat’ta İran’la olan tüm kara ve 

demiryolu geçişleri durdurulmuştur. 29 Şubat’ta ise Irak, İtalya ve Güney Kore’den 

yolcu taşımacılığı yasaklanmıştır.  

 6 Mart’ta son 14 gün içerisinde İtalya’da bulunan yabancı ülke vatandaşlarının 

Türkiye’ye girişi yasaklanmıştır. 11 Mart’ta Avrupa teması olan bir Türk vatandaşında 

ilk kez Covid-19 görüldüğünü, dolayısıyla virüsün Türkiye’ye giriş yaptığını 

doğrulamıştır. 12 Mart’ta ülke genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime öncelikle 2 

haftalığına ara verilmiş, tüm tiyatro, konser ve etkinlikler iptal edilmiş, eğitimde uzaktan 

eğitim modeline geçilmiştir. 14 Mart’ta Kovid-19 önlemleri kapsamında Almanya, 

Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Hollanda ve 

Azerbaycan’a uçuşlar, 17 Nisan'a kadar durdurulmuştur. 15 Mart’tan itibaren umreden 

dönen vatandaşlar öğrenci yurtlarında karantina altına alınmaya başlamıştır. 16 Mart’ta 

üniversiteler uzaktan eğitim modeline geçmiş, camilerde başta Cuma Namazı olmak 

üzere cemaatle kılınan namazlar yasaklanmıştır. 17 Mart’ta tüm kafe ve barlar, sinema 

ve tiyatro salonları, kahvehane, nargile bahçesi, internet kafe, oyun salonları, çay 

bahçeleri, lokaller, eğlence merkezleri, geçici bir süreliğine kapatılmış, dernek ve 

vakıflardaki genel kurullar yasaklanmıştır. 19 Mart’ta futbolda Süper Lig 

durdurulmuştur. 21 Mart’ta 65 yaş üstü vatandaşların ve kronik rahatsızlığı bulunan 

vatandaşların dışarı çıkmaları yasaklanmıştır. Ayrıca aynı tarihte 46 ülke olan uçuşlar 
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karşılıklı olarak durdurulmuş, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri 

durdurulmuştur. 22 Mart’ta THY tüm dış seferleri durdurmuştur. 24 Mart itibariyle 

marketlere maskesiz girmek yasaklanmıştır. 25 Mart’ta maske ve dezenfektanın ihracatı 

izne bağlanmıştır. 28 Mart’ta şehirler arası seyahat yasaklanmış, askerlerin celp ve terhis 

işlemleri 1 ay süreyle ertelenmiştir. 30 Mart’ta salgının ekonomik etkilerini en aza 

indirebilmek için “Ekonomik İstikrar Kalkanı” adı altında ekonomik önlem paketi 

açıklanmıştır.  

 4 Nisan tarihinde 30 büyük şehre ve Zonguldak’a giriş çıkış yasaklandı. 65 yaş üstüne 

getirilen sokağa çıkma yasağı, 20 yaş altına da getirildi. 9 Nisan’da 20-65 yaş arası 

vatandaşlara 10 gün içerinde haftalık 5’er maske dağıtımına başlanmıştır. 10 Nisan 

itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonları ve resmî tatil günlerinde sokağa 

çıkma yasağı getirilmiştir.  

 4 Mayıs’ta yapılan açıklama ile 11 Mayıs itibariyle ilk normalleşme adımlarının 

başlayacağı ve ilk adımda berber, kuaför ve güzellik salonları belirli kısıtlamalar altında 

açılacağı bildirilmiştir. Aynı tarihte celp ve terhis işlemlerinin haziran başında 

başlayacağı ilan edilmiştir. 11 Mayıs’ta yapılan açıklamada 16-19 Mayıs tarihleri 

arasında ve 18 Mayıs’ta yapılan açıklama ile 23-26 Mayıs Ramazan Bayramı süresince 

dörder gün boyunca tüm ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. 28 Mayıs’ta ise 

normalleşme adımlarının 1 Haziran itibariyle atılacağını ve bu yeni dönemin “kontrollü 

sosyal hayat” olarak adlandırılacağı açıklanmıştır.  

 1 Haziran itibariyle kamu personeli normal mesaiye başlamış, kreşler ve gündüz bakım 

evleri açılmış, 65 yaş üstüne saat kısıtlamasıyla dışarı çıkma yasağı esnetilmiş, restoran, 

kafe, kıraathane, çay bahçesi, lokal, yüzme havuzu ve kaplıcalar belirlenen kurallar 

dahilinde açılmıştır. Plajlar, milli parklar ve bahçeler, deniz turizmi ve balıkçılık 

kapsamındaki faaliyetler belirli sınırlamalarla başlamış, bireysel sporlarla ilgili 

faaliyetlerdeki tüm sınırlamalar kaldırılmış, açık hava konserleri gece 24:00’te sona 

ermek üzere başlamıştır.  9 Haziran’da yapılan açıklama ile ise 65 yaş üstü vatandaşlara 

her gün 10:00-20:00 saatleri arasında dışarı çıkabilme izni verilmiş, 18 yaş altının yasağı 

ise kaldırılmıştır. Nikah salonları 15 Haziran’dan, düğün salonları, sinema ve tiyatro 

salonları ise 1 Temmuz’dan itibaren hizmet vermeye başlayacağı ilan edilmiştir. Lokanta, 

kafe ve kıraathanelerin kapanış saati 22:00’dan 00:00’a uzatılmıştır.  

 

 

            5. Covid-19 Pandemisinin Önlenmesine Yönelik Yapılan Aşı Çalışmaları 

 

Dünya Sağlık Örgütü’nün Çin Ofisi’nin 31 Aralık’ta Wuhan kentinde sebebi belirlenemeyen bir 

hastalığın ortaya çıktığını ilan etmesinin ardından 10 Ocak’ta hastalığa neden olan virüsün 

genom diziliminin haritalandırılması ile aşıya giden yol ilk kez açılmıştır. 11 Ocak’ta ise 

koronavirüsün genetik dizilimi yayınlanmış ve böylece aşı için uluslararası çalışmalar 

başlamıştır.  

Mart ayına gelindiğinde ilk aşı denemeleri ABD’de yapılmaya başlanmıştır. ABD Ulusal Sağlık 

Enstitüsü’nün hayvanlar üzerinde umut vadeden sonuçlar ortaya çıkaran aşıyı, yaşları 18-55 

arasında değişen 45 sağlıklı yetişkin üzerinde denemeye başlamıştır. Massachusetts merkezli bir 

biyoteknoloji şirketinin finanse ettiği çalışma 6 hafta sürmüştür (TR Euronews,2020a) 

2 Nisan 2020’de Fransa Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü, Covid-19’a karşı BCG 

aşısının test etmek için klinik araştırmaların devam ettiğini, aşı testlerinin ise Hollanda, 

Almanya, Fransa, İspanya ve Avustralya’da başlamak üzere olduğunu açıklamıştır. Nisan ayının 

başında klinik öncesi aşamada olan 115 aşı adayı olduğu belirtilmiş, bu aşı adaylardan klinik 

deney seviyesine ulaşan aşıların Inovio, Moderna, CanSino Biolohicals ve Shenzhen Geno-

Immune Tıp Enstitüsü tarafından test edilenler olduğu bildirilmiştir.13 Nisan’da AB aşı 

çalışmaları için 80 milyon Euro fon sözünde bulunmuş, 14 Nisan’da ise İngiliz 
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GlaxoSmithKline (GSK) ve Fransız Sanofi şirketleri birlikte çalışmaya başlamış ve 2020’nin 

ikinci yarısında klinik denemelerin başlayacağını duyurmuştur. 22 Nisan’a gelindiğinde ise 

Almanya, klinik denemelerin başladığını duyurmuştur. Alman BioNTech ve Amerikan Pfizer’ın 

deneysel aşılarının 18-55 yaş aralığındaki 200 sağlıklı gönüllü üzerinde test edilmesi için ruhsat 

verilmiştir. 24 Nisan’da Oxford Üniversitesi, Covid-19 aşısında insanlı deneylere başlamıştır. 

  

Aşı ile ilgili deneylerin ve testlerin geliştirilmesinin ardından mayıs ayında özellikle Fransa’da 

aşı bulunursa ilk kez hangi ülkenin aşıdan faydalanacağı konusunda polemik başlamıştır. 

Fransız Sanofi’nin aşı çalışmalarına fon sağlayan ilk ülke olduğu için aşıda ABD’ye öncelik 

verileceğini açıklaması, ülke çapında infiale sebep olmuş, Fransa hükümetinden “bu durumun 

kabul edilemez olduğu” ile ilgili açıklamalar peş peşe gelmiştir.  

22 Mayıs’ta Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca’nın ortak yürüttüğü aşı denemelerinde ikinci 

aşamaya geçilmiş, bu çalışmada farklı yaş gruplarının aşıya ne tür tepki vereceğinin anlaşılması 

amaçlanmış, çalışmanın üçüncü aşamasında 18 yaş üstü büyük bir denek grubunu koronavirüse 

yakalanmaktan koruyup korumayacağının test edileceği açıklanmıştır. 

15 Haziran’da Londra’daki Imperial College 300 sağlıklı insanla ilk aşı denemesini yapmış, 

İngiltere hükümeti, aşı çalışmalarına 46 + 5,5 milyon Euro’luk bağışta bulunmuştur (Tr 

EuroNews,2020b).  

Haziran ve temmuz aylarında Rusya’da bir potansiyel aşı, ilk iki faz denemeleri yapılmadan 

üçüncü faz denemelerine geçmiş ve 42 gün arayla her birinde 38’er kişinin yer aldığı iki farklı 

grupta test edilmiştir. Yapılan testlerde aşı ile ilgili hiçbir olumsuz bulguya rastlanmamış, tüm 

deneklerde antikor üretimi gerçekleşmiştir. 11 Ağustos’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 

Covid-19’a karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini duyurmuş, 15 Ağustos’ta ise Sputnik V 

adını verdiği nihai aşının üretimine başlandığını duyurmuştur. Ancak ilk iki faz aşaması 

yapılmadan üçüncü faza geçilen aşının uzun vadeli etkilerine yönelik placebo deneyleri de dahil 

olmak üzere uluslararası standartlardaki tüm testlerin yapılması gerektiği ancak yapılmadığı 

gerekçesiyle aşıya şüphe ile yaklaşılmıştır  

Eylül ayına gelindiğinde ise en umut veren aşı çalışmalarından olan Oxford Üniversitesi ve 

AstraZeneca’nın ortak yürüttüğü aşı çalışmaları, aşının denendiği bir katılımcıda ciddi yan 

etkiler görülmesi üzerine durdurulmuştur (Tr Euronews,2020c) 

  

6.Müzik Endüstrisi ve Pandemi 

Pandemi dünyada ki pek çok sektör gibi müzik endüstrisini de etkilemiştir. Korona virüsü 2020 

yılının Mart ayında Türkiye’de ilk görülen vakadan sonra, Türkiye’nin de gündeminde birinci 

sırayı almıştır. Böylece korona , covid-19, pandemi kavramları Türkiye’de müzik üretimi yapan 

söz yazarları, besteci ve yorumcuların bu temayı içeren şarkılar üretmesine neden olmuştur.  

Çalışmanın bu bölümünde pandeminin birinci dalgası olarak adlandırılan 1 Mart-30 Haziran 

2020 tarih aralığında üretilen ve medya aracılığı ile kamu oyu ile paylaşılan şarkılar 

incelenecektir. Şarkıların tespit edilmesinde Google arama moturu, Medya Takip Verileri baz 

alınmıştır. Araştırma 1 Mart – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında kamu oyuna sunulan ve 

içeriğinde “korona” kelimesi içeren, pandemi için yazılan şarkılarla sınırlıdır. Araştırma 

döneminde elde edilen verilere göre Türkiye’de pandemi için yazılan ve icra edilen şarkı ve 

müzik ürünleri ile analizleri aşağıdaki gibi olmuştur. 
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6.1 Korona Şarkısı: Edirne’li iki müzisyenin yaptığı “Korona” adlı şarkı Türkiye’de ilk 

vakaların çıktığı hafta yayınlanmıştır. İki Roman müzisyen Caner Sürücüimiş ve Aşkım 

Yeşilli’nin hazırladığı ve Edirne sokaklarında yine bu iki müzisyen tarafından söylenen şarkının 

kaydı Youtube’da duyulduktan sonra sosyal medya aracılığı ile popüler olmuştur. 9/8lik bir 

oyun havası formunda bestelenen şarkı tamamen amatör şartlarda kaydedilmiş ve 

kliplendirilmiştir. Şarkının sözleri incelendiğinde şarkının korona pandemisinin yarattığı şartlara 

yönelik hicivsel sözler içeren bir şarkı olduğu görülmektedir. Müzisyenlerin Trakya şivesiyle 

söylediği şarkının internette paylaşılmasıyla kısa sürede binlerce kişi tarafından tıklanarak 

büyük beğeni toplamıştır. 33 saniyelik şarkıda korona kişileştirilerek beddua ediliyor. Virüsün 

yayılmasında önemli rol oynayan “Yarasa” ya atıfta bulunan şarkının söyleri şöyledir: 

 

Korona korona dertler girsin odana 

Korona korona virüs girsin yuvana 

Ağzına takacak masken olmasın 

Karantina derdine derman olmasın 

Mucize doktor çare bulmasın 

Şifa bulamayıp geberesin emi 

Ahtapot çorbası çorbası 

Yarasa dolması dolması   

 

 
Şekil 4.  Korona Şarkısını Hazırlayan Edirne’li Müzisyenler 

 

 

6.2 Kabardı Roman Havası: Korona ile ilgili yapılan bir diğer şarkıda yine Trakya yöresinden 

çıkan iki dakika elli dört saniyelik 9/8lik “Kabardı Roman Havası” olmuştur. Şarkı korona ile 

ilgili uygulanan kısıtlamalara yönelik hiciv yapmış ve “Kolonyada Kabardı elim sile sile, 

kabardı kabardı dezenfekte yapa yapa kabardı  , sarardı sarardı, kolonyadan her yerim sarardı..”  

sözleri ile cocid-19 ile ilgili koruma amaçlı kullanılan dezenfektanlar ve kolonya üzerinden 

koronaya atıfta bulunuyorlar. 
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Şekil 5. Kabardı Roman Havası Şarkısını İcra Eden Grup Elemanları 

 

 “Çarşıya sokmuyorlar ki, maskeni tak diyorlar. Bu korona öldürmese bile açlıktan öleceğiz bu 

gidişle, çile bülbülüm çile çile çile kolonyadan her yerim sarardı .” sözleri ile kısıtlamaları 

eleştiren şarkı Mıstık lakaplı müzisyen, Edirneli Umut ve Aşkım Yeşilli tarafından 

seslendirilmiştir. Şarkıya Yeto Prodüksiyon adlı firma tarafında klip çekilmiştir.  

6.3 Korona Gaydası: Virüs Samko ile Virüs 2020’nin gerçekleştirdiği feat (düet) olan “Korona 

Gaydası” virüs daha Türkiye’ye gelmeden önce Şubat ayında Youtube aracılığı ile 

yayınlanmıştır. Şarkı korona virüsünü kişileştirerek ona karşı hiciv yolu ile beddua eden sözleri 

içermektedir.  

Şarkının sözlerinde “Ağzına takacak maske bulmasın, karantina derdine derman olmasın, 

mucize doktor çare bulmasın, şifa bulmayıp geberesin emi…” diyerek koronaya atıfta 

bulunmaktadır. Şarkı 2020 yılının Şubat ayından Aralık ayına kadar geçen on aylık sürede 4 

milyon 278 bin kez izlenerek başarılı bir viral izlenme yakalamıştır. 

6.4 #EvdeKal Şiiri: Ayrılıkların şairi lakaplı popüler şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk 

İlkan da korona pandemisinin birinci dalgası döneminde “Evde Kal” adlı bir şiir yazarak korona 

ile ilgili üretim yapanlara katılmıştır.  

Pandemi döneminde yaşanan kısıtlamalar sırasında kullanılan “Evde Kal Türkiye” sloganından 

hareket ederek bir şiir yazan ve bunu paylaşan Ahmet Selçuk İlkan şiirinde hiciv yapan 

müzisyenlerin aksine, romantik bir tavır sergilemiş ve toplumu sabırlı olmaya davet ederek 

umutlu olmayı önermiştir. 

 

Bu bir sağlık savaşın 

Öyle bil ey Türkiyem 

Aklın ilacın 

Evinde kal Türkiyem  

Yenecek zaman sende 

Sabır dolu can sende 

Güç sende derman sende 

Evinde kal Türkiyem 

Umutsuz olma sakın 
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Yaşam en kutsal hakkın 

Mutlu günler çok yakın' 

6.5 Korona RAP: Mizah dergisi çizeri ve edebiyat yazarı Joker Abdul yazdığı rap formundaki 

şarkısında korona salgınını fırsata çevirmek isteyenlere yönelik eleştiri içeren sözler 

kullanmıştır. Korona pandemisinden faydalanarak maske, kolonya ve bakliyat ürünlerine zam 

yapan, stokçuluk yapanları eleştirdiği şarkısında fırsatçı  davranan piyasadaki satıcıları 

eleştirmiştir. 

 

Maskeler zam yapmış 

Ebesine dam yapmış 

Bırak alma rafta kalsın 

Ebesinin damına taksın, 

 

Kolonyamı evde yaptım, 

Mor pedi ağzıma taktım, 

Kimseye etmem şikayet 

Dünya düzenine çaktım 

 

 
Şekil 6. Joker Abdul’un Korona Rap Şarkısında Kullandığı Görsel  

 

 

6.6. Korona Türküsü: 1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan ve 

Rize, Çorum gibi illerde yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yapan Özkan Yıldırım ilk albümünü 

yayınladıktan sonra 2020 yılının Mart ayında “Korona” adlı bir türkü yayınladı. Şarkının 

sözlerinde Çin’in Wuhan bölgesinde çıkan virüs için “virüs” dahi denmeyecek kadar kötü 

yakıştırmasını yaparken, Wuhan’a da göndermede bulunmuştur. Şarkının ikinci bölümünde ise 

virüsten korunmak için gerekli olan ‘maske takma’ ve ‘el yıkama’ eylemlerine dikkat çekmiştir.   

Sana ‘virüs' dediler, ömrümüzü yediler, 

Menşein ne dedim bana ‘Wuhan' dediler. 

Oy korona korona, düştüm senin toruna, 

Sana ‘virüs' diyorlar o gidiyor zoruma. 
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Elleri yıkayalım, maskeleri takalım, 

Ne olur birazcık dikkat, sağlığı koruyalım. 

Oy korona korona, düştüm senin toruna, 

Sana ‘virüs' diyorlar, o gidiyor zoruma. 

 

 
                                 Şekil 7. Özkan Yıldırım ve Ekibi 

 

Özkan Yıldırım Mart ayında yayınladığı bu şarkıdan sonra 2020 yılının Mayıs ayında Çin'den 

dünyaya yayılan Kovid-19 nedeniyle hayatını, işini kaybeden ve psikolojisi bozulan insanlar 

adına bireysel olarak Çin'e dava açacağını söyledi. Dünyayı sarsan koronavirüs salgınının neden 

olduğu sonuçların hukuki boyutuna değinen İzmir Barosuna kayıtlı avukat Özkan Yıldırım, 

"Tahminimizin çok üstünde ciddi bir salgınla karşı karşıyayız. Bununla ilgili olarak uluslararası 

hukuk sistemine göre Çin Halk Cumhuriyeti'nin mali ve cezai sorumluluğu bulunmaktadır. 

Bireysel olarak Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı bireysel başvuruda bulunacağım. Mağdur olan, 

yakınlarını kaybeden, bu hastalığın psikolojik etkilerini atlatamayan insanlara sesleniyorum, bu 

konuda her türlü yardıma açığım. Birleşmiş Milletler nezdinde bir girişimde bulunacağım" dedi 

(Sabah,2020). 

 

 
Şekil 8. Özkan Yıldırım 

 

6.7 Hayaldi Gerçek Oldu: Nil Karaibrahimgil evinde tek gitarı eşliğinde yaptığı ve Instagram 

hesabından paylaştığı şarkısında insanlara “evde kal” çağrısında bulundu. Diğer korona ile ilgili 

yapılan şarkıların aksine daha romantik bir şarkı olan “Hayaldi Gerçek Oldu” adlı şarkıda Nil 

Karaibrahimgil  karantinadaki hislerini notalara dökmüştür. 
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Şekil 9. Nil Karaibrahimgil’in “Hayaldi Gerçek Oldu” Şarkısını İcra Ederken Paylaştığı 

Görsel  

 

 

“Nasıl oldu biz de anlamadık 

Birden evlerimize kapandık 

Dünyayı bir virüs mü ne sarmış 

Öldürürmüş hiç şakası yokmuş 

 

Özlüyorum arkadaşlarımı 

Annemi babamı özlüyorum 

Sokaktan geçen yabancılara 

Omuzumla çarpmayı özlüyorum 

 

Nereye kadar bu karantina? 

Sen biliyor musun valentina? 

Çiçekler açıyorlar dışarda 

Baharın da hiç haberi yokmuş 

 

Geçecek bu günler de geçecek 

Her şey gibi anısı kalacak 

Herkesin bir yanı güçlenecek 

Herkesin bir yanı solucak 

 

Yan yana durmayı özlüyorum 

Size sarılmayı özlüyorum” 

 

6.8 Korona :  Doğanay Tüzüngüç 2020 yılının mart ayının son günlerinde Kübalı şarkıcı 

Camila Cabelo’nun dünyada da tanınan şarkısı “Havana”ya yazdığı Türkçe sözlerle bir korona 

şarkısı hazırladı. Tüzüngüç sosyal medya hesabında bu şarkıyı 25 dakikada yazdığını söylerken 

hiçbir planlama yapmadan tamamen içinden geldiği için böyle bir şarkı yaptığını söyledi. 

Doğanay Tüzüngüç korona ile ilgili yazdığı şarkıda iki temaya değinmiştir. Birinci bölümde 

diğer korona şarkılarında olduğu gibi virüsü kişileştirip onunla bir düşman gibi sohbet ederken, 

ikinci bölümde korona virüsünün dünyaya bir öğreti sunmak için geldiğini anlattı. Tüzüngüç 

şarkısında covid-19 virüsünü insanlara unuttuğu bazı örnek davranışları öğreten bir virüs olarak 

konumlandırdı. 
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Şekil 10. Doğanay Tüzüngüç 

 

Korona ona na 

Dize getirdin dünyayı helal sana 

Kapadın dünyayı evine ocağa 

3,5 atıyoruz burada, helal sana korona 

 

Hapşırma sakın oyarım ha 

Ağzını kapa 

Elinle değil dirseğinle 

Ne cahilsin ya 

Aman dur bana hiç yaklaşma  

1 Metrede dur 

Şakarı yok bak bu korona 

Hadi millet hep birlikte  

 

Oooo ellerini yıka, on dakikada bir 

Oooo evinden de çıkma 

Mecbur değilsin Sen Oaaaa 

 

Korona hoş geldin 

Bütün dünyaya temizliği öğrettin 

İnsan olarak haddimizi bildirdin 
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Bize acayip dersler verdin 

Haddimizi bildirdin 

 

6.9 Oy Çinliler Çinliler:  Covid-19 virüsünün Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkması nedeniyle 

Çin’i teşbih yoluyla eleştiren “Oy Çinliler Çinliler” adlı şarkı “Tutkun Yazar” lakaplı amatör 

müzisyen ve TikToker tarafından yazılmış ve sosyal medya aracılığı ile paylaşılmıştır. 2020 

yılının Nisan ayında yayınlanan ve sekiz ayda Youtube’da seksen bin kez dinlenen şarkıda 

Covid-19 pandemisinin toplumda yarattığı ekonomik zorluklara vurgu yapmıştır. Şarkıda 

pandemi döneminde stok yapan ve fiyatlara zam yapan piyasalara da vurgu yapılırken, bu 

yaşananların sorumlusu olarak Çin Halk Cumhuriyeti gösterilmiş ve mizahi bir dille Çinliler ile 

ilgili “onlar yedi zıkkımı bizi eve kitlediler” yorumu yapılmış ve şarkının nakaratında bu söz 

kullanılmıştır. Şarkıda dikkat çeken bir diğer konuda şarkının sözlerinde daha çok ergenlerin 

kullandığı dil olmuştur. Şarkının sözlerinde Türk Dil kurumunun Türkçesi değil, sosyal 

medyada kullanılan Türkçe kullanılmıştır. 

 

 
Şekil 11. TikTok’ta Milyonlarca Kez İzlenen “Oy Çinliler Çinliler” Şarkısının Görseli 

 

İyice kafayı yedim balkon mutfak geziyom 

Felaket tellalları kötü haber veriyor 

Psikolojim bozuluyor, panik atak geliyo 

Fırsatçı çıkarmış sarımsağı elli liraya 

Kolonya yok satıyor, gariban alamıyor 

Kara kara düşünüyor ay sonu yaklaşıyor 

Faturalar doğalgazlar ödenecek kiralar 

Oy Çinliler Çinliler hayatı zindan ettiler 

Onlar yedi zıkkımı bizi eve kitlediler 
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6.10 Korona Marşı:  Korona pandemisinin ilk dalgasının yaşandığı 2020 yılının birinci 

yarısında farklı kültürler farklı tepkiler vermişlerdir. Bu toplumlardan biri de İtalyan toplumu 

olmuştur. İtalyalılar pandeminin birinci dalgasının yaşandığı dönemde her akşam balkonlara 

çıkarak şarkılar söyleyerek pandemi ve kurallarına karşı bir birlik gösterisinde bulunmuşlardı. 

Şafak Salda, bu olaya atıfta bulunarak “Karantina Marşı”nı yazmış ve sosyal medya hesabından 

paylaşarak “Karantina Marşımız ezberleyin balkonlarda söyleyeceğiz” demiştir. 

Şafak Salda, dünyaca ünlü “Çav Bella, Bella çiao” adlı şarkıya Türkçe sözler yazarak bu 

şarkının melodisini Türkçe sözlerle korona marşına uyarlamıştır. Şarkıyı hiçbir enstrüman 

kullanmadan sözlü olarak seslendiren Salda, yazdığı şarkının sözlerinde direkt Çin’i hedef 

göstermiştir. Yarasadan çıktığı kanıtlanan Covid-19 virüsünün Çin’de yarasa yiyen insanlar 

tarafından dünyaya yayıldığına vurgu yapan şarkıda ayrıca pandeminin ekonomik ve toplumsal 

etkilerine de vurgu yapılmıştır. 

 

Uyandığımda, her yanım korona  

Haydi giriyoruz karantinalara 

Her yanıma ha korona 

Çinde bir yavşak yarasa yedi, 

Yarasa yenir mi, yenir mi ? 

Makarna yiyedin, fasulya yiyedin 

Ulan yarasa yenir mi? 

Bahar ayları evde oturmak  

Reva mı bana? 

İşsiz kaldı millet, 

Ulan Çin’deki pezevenk 

 

6.11 Elleri Yıkamalı: Eğitim müzikleri üreten ve şarkıları Milli Eğitim Bakanlığınca da 

onaylanan ve kullanılan müzisyen Gökhan Şen, “Elleri Yıkamalı” adlı şarkısını korona 

döneminde ithaf etmiştir. Şarkısında el yıkamanın önemini ve hijyen olmanın sağlığa olan 

katkısını anlatan Şen, bu şarkının bir toplumsal sorumluluk projesi olduğunu açıklamıştır 

(İHA,2020). Çocuk şarkısı formatında hazırlanan şarkıda Covid-19 virüsüne karşı hijyen 

olmanın ve el yıkamanın önemine vurgu yapmıştır. 
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Şekil 12. Gökhan Şen 

 

Yemeklerin ardından, tuvaletin sonrasından 

Oyun oynadıktan, sokağa çıktıktan 

Eve geldikten sonraya 

Bir bir birden saklambaçtan 

Körebeyden sonraydı 

Parmakları, avuçları kullandıktan sonraydı 

Ellerimizle bir şey yaptıktan  

Kirlendikten sonraydı 

Ne yapmalıydı ne yapmalıydı? 

Önce bir güzel elleri sıvamalıydı 

Sonra musluktan suları bir güzel açmalı 

Elleri yıkamalı elleri yıkamalı 

 

6.12 Korona Var Öpme: Türkücü Aydın Aydın, 2020 yılının Şubat ayında  koronavirüse 

ithafen “Korona Var Öpme” adlı türkü formatında şarkısını bestelemiş ve buna bir de klip 

çekmiştir. Şarkının video klibi Youtube kanalında on ayda bir buçuk milyon kez izlenmiştir.  

Şarkının klibini Hakkari’nin 2 bin 800 rakımlı Demirtaş köyünde çeken Aydın, şarkısı ile ilgili  

"Koronavirüsten dolayı lütfen yakın teması ve öpüşmeyi kaldıralım. Aslında yıllar önce 

yaptığım türkü ile bu mesajı vermiştim. Benim kendi köyüm ve yakın köylerde insanlar 

öpüşmeyi kaldırmış. Selam, Allah’ın selamıdır. Selam verilir, alınır çok önemli. Bu önemli 

süreçte bu öpüşmeyi kaldıralım. Ben bu türküyü yaparken bana ‘delidir’ dediler. Ama bugün 

bütün dünya alarmda maalesef. Daha geç kalmış değiliz. Yakın temas ve öpüşmeyi lütfen 

kaldıralım. Özellikle çocukları ve kalabalık yerlerde birbirimizi öpmeyelim" (Hürriyet,2020) 

açıklamasını yapmıştır. 

Şarkısını üç dilde seslendiren Aydın, şarkının içinde  Türkçe, İngilizce ve Kürtçe dillerini 

kullanmıştır. Şarkıda Covid-19 virüsünden korunmak için yakın temasın önemine vurgu 

yapılmış ve insanlara yakın temasta bulunmamaları çağrısında bulunmuştur. Şarkıda öpme 

derken, solist “öp” demiş “me” bölümünde ise bir kuzu sesi efekti kullanılmıştır. Şarkıda 

yakalanan bu efektin mizahi amaçlı mı yoksa ciddi amaçla mı kullanıldığına dair ise bir tespitte 

bulunulamamıştır. 
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Şekil 13. Aydın Aydın’ın “Korona Var Öpme” Klibinden Görsel 

 

Korona var öpme, hastayım ben öpme 

Bir selamın yeter, fazla ısrar etme 

Öp (kuzu ‘me’si efekti)  

Korona  

Yakın temasta olmayalım, 

Sakın gitmesin kimsenin zoruna 

Korona 

 

 
Şekil 14. Aydın Aydın 

 

6.13 Oy Korona Korona: Gümüşhaneli gençlerden oluşan, Gümüşhane Gençlik Merkezi 

Müzik Grubu üyelerinden Gökhan Zengin, Tuğrul Meral, Burak Aksoy, Alican Us, Mehmet 

Barka ve Arifcan Doğan’dan oluşan koro ile birlikte yazıp kemençe ve gitar eşliğinde “Oy 

Korona Korona” aldı şarkıyı hazırlayıp korona pandemisine dikkat çekmek üzere sosyal 

medyada paylaştılar.  
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Grup üyeleri bu şarkı için yaptıkları açıklamada Koronavirüs hastalığını ciddiye alıp bilinçli bir 

şekilde hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapmak ve bu durumu fırsata çevirenleri sorgulamak 

için parçayı yazdıklarını kaydeden müzisyenler daha önce koronavirüsle ilgili beste yapanların 

durumu dalgaya aldığı için bu tarz bir beste yazdıklarını söyledi (HaberTürk,2020). 

 

 
Şekil 15. “Oy Korona Korona” Şarkısını Seslendiren Gümüşhaneli Gençler 

 

Gümüşhaneli gençler yazdıkları korona şarkısında Karadeniz lehçesini kullanmışlardır. Şarkının 

sözlerinde covid-19 virüsü kişileştirilmiştir. Şarkının hikayesinde virüs Çin’den yola çıkarak 

Türkiye’ye gelen bir yolcu gibi betimlenmiştir. Şarkının ikinci bölümünde ise virüsün yarattığı 

toplumsal ve ekonomik etkilere vurgu yapılarak, kolonya ve diğer hijyen ve sağlık 

malzemelerinde yaşanan stok sıkıntısı ve zamlar dile getirilmiştir. Şarkıda virüsten korunma 

konusunda ortaya çıkacak eylemin önemine değinilerek “dünyayı bulurum buna çare olana” 

denmiş ve virüse karşı yapılan sağlık araştırmalarının önemi anlatmıştır. 

 

"Çin’den çıktım ben yola 

Benim adum korana 

Sınır sınır dolaştum 

Türkiye’ye ulaştum 

 

Oy Korona korana 

De get benden oyana 

Dünyalari verurum çaresini bulana. 

 

Gittik baktık raflara 

Kolonyalar çok para 

Alamadık kolonya 

Ya olursak korona. 

 

Okulları kapattun 

Stoklaru tükettun 
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Bu kadar insanlari 

Kuyruklarda beklettin. 

Oy Korona korana 

De get benden oyana 

Dünyalari verurum çaresini bulana” 

 

 6.14 Evde Kal: 2020 yılının Nisan ayında Kırklareli müzisyenlerin Kırklareli Belediyesinin de 

desteği ile hazırladığı “evde kal” şarkısı pandemi döneminde evde kalmanın önemine dikkat 

çekmiştir. Sosyal medyada yayınlanan ve küçük bir kızın (Deniz Arda İpek) "Evde kal 

Kırklareli", "Evde kal Türkiye" ve "Hayat eve sığar" sloganlarını söylemesiyle başlan klipte, 

koronavirüse özel uyarlanan bir beste icra edildi. İşitme engellilere de hitap edilen klipte, 

söylenen slogan ve şarkının sözleri, işaret diliyle de anlatılmıştır. 

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun da klip aracılığı ile ilinde ikamet 

eden vatandaşlara "Sevgili Kırklarelililer lütfen evinizde kalın. Kırklareli Belediyesi olarak 

yanınızdayız. Sağlığa, mutluluğa, refaha ve huzura kavuşacağımız günler çok yakında.” (Son 

Dakika,2020) sözleri ile çağrıda bulunurken şarkıyı belediyenin resmi pandemi şarkısı olarak 

paylaştı.  

Rahmi Cam, Barış Gülhane, Ramço, Mehmet Bulun, Eşref Karataş, Gökçe Dayanç’dan oluşan 

grup 9/8lik ritimli şarkılarında pandemi dönemi boyunca maskeli olmanın, evde kalmanın 

önemine vurgu yapmaktadır. Pandeminin gelecekte biteceğini ve bunun bir bitmesinde 

insanların elele vererek kurallara uymasında saklı olduğu belirtilmiştir. Şarkıda covid-19 

virüsüne “illet” denerek “birlikte başaracağız korona illetini bünyemizden atacağız” denilmiş ve 

virüs bir düşman gibi tasvir edilmiştir. Şarkının klipininde iki kez belediye başkanı 

Kemimoğlu’nun görüntülü mesajı yayınlanmıştır.  

 

 
Şekil 16. Kırklareli’li Müzisyenlerin Hazırladığı “Evde Kal” Şarkısının Klip Görseli 

 

Evde kal Türkiye, Hayat eve sığar 

İnci giyelim ince giymek yakışır gece, 

Hep beraber gezecez şu korona bitince, 

İstasyona inecez şu korona bitince 

 

Oooo sen cama ben cama, 

Hayat eve sığar şu an bile balkona 
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Evimize çıkalım, çayımızı koyalım, 

Virüs bitene kadar maskemizi takalım 

 

Oooo evde kal, evde kal, 

Benim halkım duyarlı hayat eve hep sığar 

 

Evdekiler telaşlı, çocuklar gözü yaşlı, 

Bu günlerde geçecek gezeceğiz genç yaşlı 

 

Ooooo birlikte başaracağız, 

Korona illetini bünyemizden atacağız 

Korona belasını Ahhh… 

 

 

6.15 #EvdeKalŞarkısı: Hatıran Yeter:  Korona amatör müzisyenlerin yanında profesyonel 

müzisyenlerin de ilgi odağı olmuştur. Aralarında sosyal medya fenomenleri ve müzik 

yorumcularının olduğu 37 kişi Ferdi Tayfur’un klasiklerinden olan “Hatıran Yeter” adlı şarkıyı 

seslendirmiştir. Bu çalışmada İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra Kırşehir'in 

de aralarında olduğu farklı illerdeki sanatçılar, video konferans yöntemiyle sözleri Ahmet 

Selçuk İlkan'a ait "hatıran yeter" şarkısını seslendirmiştir. Her sanatçı evinde cep telefonları ve 

benzeri sistemleri ile uzaktan erişimle şarkıda kendilerine ayrılan bölümleri seslendirerek 

birbirleri ile fiziki ortamda bir araya gelmeden bir şarkı seslendirmiştir. Şarkının 

projelendirilmesindeki amaç pandemi döneminde ekonomik anlamda kötü günler yaşayan 

müzik endüstrisine vurgu yapmak ve müzik icrasının evden de yapılabileceğini göstermek 

olmuştur.  
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Şekil 17.  #Evde Kal Şarkısının Klip Görseli 

 

Covid-19 pandemisinin toplumsal hayatı çok fazla etkilediğini söyleyen projenin mimarı 

Mustafa Sarıkaya, “Bu duruma bağlı tüm sektörler gibi bizim sektör de durma noktasına geldi. 

Evlerimizde kendi aramızda yaptığımız projeler ile zaman geçirmeye çalışıyoruz. Covid-19 

öncesi 24 saatin yaklaşık yarısını ev stüdyomda geçiriyordum. Sahne ve stüdyo emekçisi 

arkadaşlarımız elleri kolları bağlı bir şekilde beklemekte. Bu duruma bağlı olarak da böyle bir 

şarkı yapmaya karar verdik (YeniBirlik, 2020) açıklamasını yapmıştır. 

Sonuç 

2020 yılının başlarında dünya geleninde etkisini gösteren, Çin’in Wuhan bölgesinde ilk görülen 

ve yapılan araştırmalar sonucunda insanlarla yarasalar arasında temas aracılığı ile ortaya çıkan 

ve şiddetle tüm dünyaya yayılan korona virüs ailesinin son üyesi olan Covid-19 virüsü ve onun 

yarattığı pandemi insanlığı bugüne kadar en fazla etki eden pandemilerden biri olmuştur.  

Küresel bazda bir etkisi olan ve tüm dünya ülkelerinin sağlık ve ekonomik sisteminin adeta 

çökmesine neden olan covid-19 pandemisi 2020 yılının dünyada bir kayıp yıl olmasına neden 

olmuştur. 

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Covid-19 pandemisi sonrasında Çin bu virüsü tüm 

ülkede temizlediğini vaka sayısını sıfıra düşürdüğünü açıklamıştır. Kimi kaynaklar bunun Çinin 

başarısı olarak adlandırırken, kimi kaynaklarda bunun yalan olduğunu iddia etmiştir. Covid-19 

virüsü ve onun ortaya çıkarttığı pandeminin birinci dalga olarak adlandırılan birinci yaygın 

dönemi Ocak-Haziran 2020 aylarında yaşanırken, ikinci dalga 2020 yılının Ekim ayında etkisini 

göstermiş ve binlerce insanım hayatına malolmuştur. Salgının agresif bulaş hızı bir takım 

karantina önlemlerinin alınmasına ve insanların o güne kadar yaşadığı hayatların değişmesine 

neden olmuştur. Standart hayatlarından kopan insanlar, hem hayat konforlarını kaybetmiş, hem 

de sağlıklarından olmuştur. Bu durum insanlarda bu virüse karşı tepki vermesine neden 

olmuştur. Dünyada Covid-19 virüsüne en büyük ve radikal tepkiyi ABD’in dönem başkanı 

Donald Trump vermiş ve Covid-19 virüsüne “Çin Virüsü” diyerek Çini bu virüsün 

yayılmasında yeteri kadar dikkatli davranmamakla suçlamıştır. Aralarında ABD, Fransa, 

İngiltere, Kanada ve Yeni Zelanda’nın da bulunduğu bazı ülkeler Çin’i suçlayarak küresel çapta 

bir tazminat davası açacaklarını bile söylemişlerdir. Ancak gerek Çin’in güçlü ekonomik yapısı, 

gerekse dünyadaki tüm ülkelere para aktaran bir ekonomik varlık olması ve ticari alışverişlerin 

riske girmesi  nedeniyle tüm ülkeler ulusal politikalarından, pandemi nedeniyle Çini suçlama 

eyleminden vazgeçirmiştir. 

Pandemininb birinci dalgasında yaşanan bu tepkiler uluslarası düzeyde azalsa da toplumsal 

anlamda devam etmiştir. Bu toplumsal felaket yazarlar, çizerler tarafından farklı biçimlerde 

gündem olmuştur. Covid-19 pandemisi duyulan tepki müzik endüstrisinde de kendisini 

göstermiştir. Geçmişte halk ozanlarının enstrümanları eşliğinde geçmişte yaptığı toplumsal 
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hiciv bu 2020 yılında pandemi de de kendisini göstermiştir. Nasıl ki geçmişte halk ozanları 

belirli konularda hiciv kullanarak meydanlarda eserlerini icra ediyorsa, 2020 yılında da amatör 

ve profesyonel müzisyenler pandemi ve covid-19 konusunu ve etkilerini anlatan eserlerini 

sosyal medya aracılığı ile kitlelere sunmuşlardır. Zaman içinde değişen tek şey, ürünün dağıtım 

biçimi olmuştur. Meydanlar yerini sosyal medya platformlarına bırakmıştır. 

Pandeminin birinci dalgasının yaşandığı 2020 yılının ilk yarısında Türkiye’nin dört bir yanından 

çoğu amatör farklı müzisyenler sosyal medya aracılığı ile korona temalı şarkılar 

yayınlamışlardır. Bu şarkılarda korona, yarasa ve Çin kelimeleri en çok kullanılan kelimeler 

olmuştur. Şarkıların büyük bir bölümü koronayı bir bela olarak nitelendirirken, az da olsa bir 

bölümü korona pandemisinin insanlığa bazı mesajlar vermek üzere dünyaya geldiğini 

savunmuştur. Şarkıların nerdeyse tamamında virüs bir bela olarak nitelendirilirken bu virüsün 

gitmesi için hijyen kurallarına ve kısıtlamalara uyulması konusunda ki gerekliliğine vurgu 

yapmıştır. Araştırmaya konu olan on beş şarkının dokuz tanesinde hiciv kullanılarak virüs ile 

dalga geçilmiştir.  

Toplumun geniş kitlelerini etkileyen olaylar geçmişte olduğu gibi bugün de müzik üretimine 

doğrudan etki etmektedir. Yaşanan pandemi, bir kez daha göstermiştir ki, amatör ve profesyonel 

müzisyenler etkilendikleri konu ve olaylar hakkında üretimler yapmakta ve bunu kitlelerle en 

kolay paylaşım yolu olan sosyal medya aracılığı duyurmuşlardır. Müzik üreticilerin yüzyıllardır 

devam eden bu özelliği bir kez daha 2020 yılında pandemi döneminde kendisini göstermiştir.  

Bu durum, müziğin toplumların kendilerini ifade etme konusunda ne kadar güçlü bir iletişim 

aracı olduğunu göstermektedir. Müzik ayrıca pandemi döneminde toplumların önemli olaylara 

karşı verdikleri tepkileri anlamak adına önemli ipuçları verdiğini de bir kez daha göstermiştir.  
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15. https://www.haberler.com/sanatci-ve-fenomenler-hatiran-yeter-sarkisi-ile-13158311-
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ÖZET 

Covid-19 salgınının artması siyasal, ekonomik, sosyal ve siyasal pek çok alanda değişikliği 

beraberinde getirmiştir. Bu değişikliklerden birisi de bireylerin yaşamlarındaki gündelik pratiklerdir. 

Özellikle salgın süresince uygulanan politikalar sonucu sosyal izolasyon, sosyal mesafe kuralı ve 

sokağa çıkma yasağı gibi tedbirler sonucu bireylerin alışkanlıkları değişmiş ve bunun sonucunda artan 

dijitalleşme ile bireyler birçok ihtiyacını dijital dünya üzerinden gidermeye başlamıştır. Değişen sosyal 

yapı ve alışkanlıklar medya sektörünü de etkilemiş, insanların medya tüketim alışkanlıklarında da 

önemli değişimler meydana gelmiştir. Bireylerin temel ihtiyaçlarından birisi olan haber alma ihtiyacı 

da bu süreçte özellikle dijital araçlar ile sağlanmıştır.  

Bu bağlamda, bireylerin sıklıkla tercih ettikleri geleneksel medya araçlarının (gazete, televizyon, 

radyo) ve yeni medya araçlarının pandemi sürecinden nasıl etkilendiğini ve Covid-19 salgınının 

medya sektörüne etkilerinin neler olduğunu tespit etmek çalışmanın temel amacıdır. Bu amaç 

doğrultusunda, Türkiye’de Covid-19 salgını öncesindeki ve Covid-19 salgını sürecindeki medya 

tiraj/izlenme rakamları ve web trafikleri incelenerek bireylerin medya/haber tüketim noktasındaki 

kullandıkları araçlara ilişkin değişim ölçülmüştür. Durum tespiti yöntemi kullanılarak yapılan 

araştırmada Şubat 2020 ve Nisan 2020 tarihleri değerlendirmeye alınmıştır. Karşılaştırmalı olarak 

belirtilen tarihler arasında birer aylık süreci inceleyerek yapılan araştırma sonucunda ise salgın 

sürecinde bireylerin özellikle haber kanallarını fazla izlediği ve haber kanallarının izlenme oranında 

artış olduğu, gazetelerin tiraj oranının düştüğü belirlenmiştir. Özellikle yeni medya araçlarının 

ziyaretçi sayılarında ise önemli bir artış olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla pandemi sonucunda 

dijitalleşmenin arttığını ve geleneksel medya araçlarının tercih edilme oranının azalarak, yeni medya 

araçlarına olan ilginin özellikle haber siteleri örneğinde önemli ölçüde arttığını ifade etmek 

mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Medya, Medya Tüketim, Geleneksel Medya, İnternet 

 

 

AN OVERVIEW OF THE CHANGE IN MEDIA CONSUMPTION HABITS SINCE COVID-19 

OUTBREAK 

 

ABSTRACT 

Increase in the Covid-19 pandemic has resulted in changes in political, economic, social and political 

and many other areas. One of these changes is daily practices of individuals. As a result of policies 

implemented during the epidemic, habits of individuals have changed due to the measures, such as 

social isolation, social distance rule and lockdown, and individuals have started to meet most of their 

needs on the digital world increased because of the aforementioned measures. Changing social 

structure and habits have also affected the media sector, significant changes have occurred in the 

media consumption habits of individuals. The need for information, one of the basic needs of 

individuals, has also been provided especially with digital tools in this process. 
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In this regard, the main purpose of this study is to determine how traditional media tools (newspapers, 

television, radio) and new media tools, preferred frequently by individuals, have been affected by the 

pandemic and what are the effects of the Covid-19 pandemic on the media sector. In this respect, the 

change regarding the tools used by individuals in the media/news consumption was measured by 

examining media circulation/rating numbers and web traffic in Turkey before and during the Covid-19 

pandemic. In the study carried out by utilising due diligence method, the dates between February and 

April 2020 were evaluated. As a result of the research conducted comparatively by examining the one-

month process between the dates specified, it was identified that individuals mostly watched news 

channels during the pandemic, and an increase was observed in the rating of news channels while the 

circulation of newspapers decreased. It was also found out that there was a significant increase, 

especially in the visitor numbers of new media tools. Accordingly, it can be stated that digitalization 

has increased due to the pandemic, and the preference rates of traditional media tools have decreased 

while the interest towards new media tools has increased significantly as it is seen especially in the 

example of news channels.  

Keywords: Covid-19, Media, Media Consumption, Traditional Media, Internet. 

 

Giriş 

Covid-19 salgını ile birlikte gerçekleştirilen politikalar sonucunda eğitimden spora, sanattan 

bankacılık sektörüne kadar birçok alanda hızlı ve zorunlu dijitalleşme meydana gelmiştir. Yüz yüze 

eğitime verilen ara ile birlikte eğitim kurumlarında online eğitime geçilmiştir. Bu süreçte öğrenciler 

bilgisayar ve mobil telefonlar aracılığı ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmüş; bireyler de sosyal 

ihtiyaçlarını yine internet teknolojisini kullanarak gidermeye çalışmıştır.   

Salgın kapsamında alınan önlemlerin başında yer alan sosyal izolasyon ve “evde kal” çağrıları, eğitimi 

uzaktan online platformlara, iş yaşamını ise evden yine internet temelli araçlara taşırken, insanların 

bilgi alma, eğitim, eğlenme ihtiyaçlarını giderdikleri medya alışkanlıklarını da değişime uğratmıştır. 

Türkiye özelinde bakılacak olursa, salgın döneminde iletişim operatörlerinin açıklamalarına göre 

internet trafiği gündüz saatlerinde yüzde 50 oranında artmıştır. Hem sabit hem de mobil internette 

yaşanan bu tüketim artışının arkasında ise hiç şüphesiz ki Covid-19 ile birlikte değişen dijital tüketim 

alışkanlıkları yer almaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’de Covid-19 ile dönüşüme uğrayan medya 

tüketim alışkanlığını gözlemlemeyi amaçlayan çalışmada, televizyon programlarının izlenme oranı ve 

gazetelerin tirajları ve internet sitelerinin trafik raporları temin edilerek karşılaştırmalı bir inceleme 

yapılmıştır.    

Medya Tüketim Alışkanlıklarına Genel Bir Bakış  

Medya, Latince “ortada bulunan, aradaki, araç, ortam, doğrudan olmayıp etkinlikleri dolayımlayan” 

anlamlarına gelen medium sözcüğünün çoğuludur” (Berzah, 2006, s.8). Medya, içerisinde sözlü, 

yazılı, basılı, görsel ve imgeleri barındıran iletişim araçlarını kapsayan bir kavramıdır. Bu kavram 

içerisinde gazeteler, dergiler, kitaplar gibi basılı, televizyon, radyo, sinema gibi görsel-işitsel kitle 

iletişim araçları yer almaktadır. Günümüzde bu kavrama internet de eklenmiştir (Mora, 2008, s.5; 

Nalçacıoğlu, 2003, s.44).  

İnsanoğlu, doğadaki tüm canlılar gibi yaşamı boyunca tüketim faaliyeti gerçekleştirir. Hayvanlar, 

bitkiler ve diğer canlılar sadece fiziksel gereksinimlerini giderme amacıyla tüketirken, insanoğlu 

psikolojik ve sosyal gereksinimlerini de tüketim faaliyetlerine yansıtmaktadır (Bakır ve Çelik, 2013, 

s.47). Tüketim, belirli bir ihtiyacın tatmin edilmesi kapsamında hizmet ya da bir ürünü alma, 

sahiplenme veya yok etme olarak tanımlanabilir. Bu eylemi yapan kişi de tüketici olarak ifade edilir 

(Yavuz, 1999, s.4). Bir toplumda yaşayan ve sosyal bir varlık olan insanın da en temel ihtiyaçlarından 

biri haber alma, bilgiye ulaşmadır. İnsanlar bu ihtiyacını medya organları ile de gidermektedir.  

Medya gerek yapısal gerekse işlevsel özellikleri sebebiyle kamuoyu ve toplum üzerinde çok geniş ve 

önemli bir etkiye sahiptir (Gezgin, 2012, 15-19). Medyanın demokratik toplumlarda üstlenmesi 

gereken işlevler UNESCO’nun McBride Raporu’nda sekiz ana başlık altında sıralanmaktadır; Birincisi 

haber ve bilgi sağlama işlevidir. Toplumun habere, bilgiye ulaşmasını, medya kitle iletişim araçlarıyla 
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sağlamaktadır. İkinci işlevi bireylerin toplumsallaşmasına yardımcı olmak ve hayatın bir parçası 

olmalarını sağlamaktır. Medya bu işlev kapsamında, ülke sorunları karşısında insanlara benzer duygu 

ve düşüncelerin paylaşılmasını sağlar. Medyanın üçüncü işlevi ise güdülemedir. Toplumun belirli 

amaçlar etrafında çaba sarf etmesini sağlamaktır. Dördüncü işlevi tartışma ortamı yaratmaktır. Böylece 

toplumsal değerler ve amaçların belirginleşmesine yardımcı olur. Beşinci işlevi, toplumun bilgi ve 

eğitim düzeyinin yükseltilmesine payı olmasıdır. Altıncı işlev olarak medya, kültürün tanımı ve 

geliştirilmesinde, kültürel mirasın korunmasında rol almış olmasıdır. Yedinci olarak medya, toplumu 

eğlendirme, iyi vakit geçirme işlevlerine sahiptir. Medyanın sekizinci ve son işlevi ise bütünleştirme 

fonksiyonudur (Çakır, 2007, s.39). Daniel Katz, Graeme Burton ve Denis McQuail’e göre ise 

medyanın beş temel işlevi vardır. Bunlar; 1. Bilgilendirme, 2. Kültürel devamlılık, 3. 

Toplumsallaştırma, 4. Kamuoyu yaratma, 5. Eğlendirme (Sadi, 1998, s.35-36). Görüleceği üzere, 

medya birçok işlevi yerine getirirken, özellikle haber ve bilgiye erişme, eğlenme, boş vakitlerini 

değerlendirme vb. amaçlar için sıkça kullanılabilmektedir.  

Covid-19 ile Artan Dijitalleşme 

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan şehrinden tüm dünyaya yayıldığı iddia edilen Covid-19 ile birlikte 

tüm dünyada etkisini gösteren salgın, birçok alanda yapısal dönüşümlere neden olmuştur. Tüm 

dünyada ilan edilen pandemi sonrasında sosyal yaşamın tüm alanları bu durumdan etkilenmiştir.  

Covid-19 salgını dünya çapında milyonlarca insanın yaşam şeklini önemli ölçüde değiştirmekte ve bu 

değişimlerin çoğunun bir biçimde kalıcı olması da beklenmektedir (BBC, 2020). Virüs sonucu tedbir 

amaçlı uygulanan genel karantina, izolasyon, sosyal mesafe gibi önlemler de tüm dünyada 

dijitalleşmenin hızla artmasına sebep olmaktadır.   

Salgın ile gelen dijitalleşme dalgası eğitim, spor, sanat, bankacılık, medya, eğitim, hukuk, alışveriş vb. 

birçok alanda hızlı ve zorunlu dijitalleşmeyi beraberinde getirmiştir. Yüz yüze eğitime verilen ara ile 

birlikte eğitim kurumlarında online eğitime geçilmiştir. İnternet altyapılı, çeşitli dijital platformlar ile 

öğrenciler ev ortamlarında ve internetin olduğu her yerde gerek mobil telefonlarla gerekse 

bilgisayarlar aracılığıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmadan sürdürmektedirler. İnternet ve 

gerekli dijital donanıma sahip olmayan öğrenciler ise televizyon platformlarından eğitimlerine devam 

etmektedir.  

Covid-19 salgını ile sosyal hayatımızda da bir dizi değişiklikler olmuştur. Sinema, tiyatro, konser ve 

sergi salonları gibi kültür sanat takipçilerinin normal şartlarda bir araya geldikleri mekânların kapalı 

olması, sanat eseri ile etkileşimi evlerdeki bilgisayar, tablet ve televizyon ekranlarına hapsetmiş 

durumdadır. Bu süreçte görsel sanatlar, sinema, tiyatro, müzik gibi alanlarda işler tamamen dijitale 

dönmüş durumdadır. Alışveriş merkezleri gibi büyük kapalı ticaret merkezlerinin kapalı olması 

alışveriş alışkanlıklarımızda değişimlere yol açarak, bizleri dijital ortamlara yönlendirmiştir. Covid-19 

öncesinde de her yıl kademli olarak artan hacmi ile ilerleyen e-ticaret sektörü, yaşanan bu süreç ile 

birlikte çok daha keskin bir sıçrayışla yukarı doğru bir ivme yakalamıştır.  

Gelişen ve ilerleyen teknolojik ilerleme ile birlikte dijitale dönen medya sektörü yaşanan bu süreç ile 

birlikte dönüşüm noktasında çok daha büyük bir hız yaşamıştır. Tüm dünyada pandemi sonrası 

yaşanan ölümler ve artan vaka sayıları, oluşan belirsizlik insanların daha çok haberi ve bilgiyi daha 

hızlı bir şekilde almaya itmiştir. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) yapılan 

araştırmada Mart ayından itibaren televizyon izlenme oranının yüzde 23 arttığı tespit edilmiştir. Haber 

kanallarının izlenme oranlarının da daha fazla olduğu açıklanmıştır (RATEM, 2020).  

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 

(SODİGEM) gerçekleştirmiş olduğu 73 ilden ve 9 farklı ülkeden katılımın sağlandığı, “Pandemi 

döneminde dijital yaşam araştırması” sonuçlarına göre ise (SODİGEM, 2020): 

•Salgın öncesi %44.7 olan dijital oyun oynayan öğrenci oranı şuan %55.6’ya yükselmiştir. 

•Kişilerin video konferans programları ile yaptığı görüşmeler %273.5 artmıştır. 

•Sesli kitap uygulamalarından kitap dinleme oranı %13.9 artmıştır.  

•Online alışverişte %22.5 artış kaydedilmiştir.  
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•Salgın döneminde kitap okuma oranı %3 azalmıştır.  

•Çevrimiçi kurslara katılım oranı %52’6 artmıştır.   

Araştırma Yöntemi 

Çalışmada nitel bir araştırma yöntemi olan durum tespiti çalışmasından yararlanılmıştır. Durum 

çalışması tıpkı mimaride yapılan ayrıntılı bir planlama gibi, bilgi toplama, toplanan bilgileri organize 

etme, yorumlama ve araştırma bulgularına ulaşma gibi basamakları içeren sistematik desen türlerinden 

biridir (Merriam, 1988’dan Akt. Vural ve Cenkseven, 2005). Durum çalışması araştırması, 

araştırmacının gerçek yaşam, güncel sınırlı bir sistem (bir durum) ya da belli bir zaman içerisindeki 

çoklu sınırlandırılmış sistemler (durumlar) hakkında çoklu bilgi kaynakları (örneğin gözlemler, 

mülakatlar, görsel-işitsel materyaller ve dokümanlar ve raporlar) aracılığıyla detaylı ve derinlemesine 

bilgi topladığı, bir durum betimlemesi ya da durum temaları ortaya koyduğu nitel bir yaklaşımdır 

(Creswell, 2020). 

Bu çalışmada da Covid-19 salgınının bireylerin medya tüketim alışkanlıklarına ve bilgilenme/haber 

alma ihtiyaçlarını dönüştürmeye etkisini incelemek amacıyla, pandeminin Türkiye’de 

yaygınlaşmasından önceki Şubat 2020 ve pandeminin Türkiye’de artmasıyla sosyal izolasyon ve 

sokağa çıkma yasaklarının arttığı Nisan 2020 tarihleri arasındaki televizyon, gazete ve haber sitelerinin 

reyting/tiraj/trafik raporları incelenmiştir. Radyoya ilişkin verilerin temin edilme sürecinde teknik 

sıkıntılar yaşanması sebebiyle araştırma kapsamına dahil edilememiştir. Çalışma kapsamında 

televizyon, gazete ve web haber sitelerine ilişkin veriler, TİAK, Alexa, speedmedya.com ve 

www.gazeteciler.com isimli kurumlardan temin edilmiştir.  

Bulgular: Covid-19 Salgını Öncesi ve Sonrası Medya Tüketim İstatistikleri 

Resmi açıklamalara göre Türkiye’de Covid-19 vakası ilk defa 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. Bu 

tarihten önceki Şubat 2020 tarihi içerisindeki ve sokağa çıkma yasaklarının başladığı Nisan 2020 

tarihindeki TV, gazete ve haber sitelerinin haftalık reyting/tiraj/trafik verilerini karşılaştırmalı olarak 

şu şekilde belirtmek mümkündür:  

Televizyon: 

Covid-19 Öncesi (Şubat 2020)                        Covid-19 Sonrası (Nisan 2020       
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Şekil 1. Ulusal Televizyon Kanalları Haftalık İzlenme Payları 

Kaynak: TİAK (Televizyon İzleme Araştırmaları) 

Şekil 1.’de TİAK raporlarına göre oluşturulmuş haftalık izleme payları yer almaktadır. Bu veriler tüm 

gün oranlarını yani ölçüm günü saat 02:00’de başlayıp bir sonraki gün aynı saate kadar devam ederek, 

02:00 ile 26:00 arası olarak tanımlanan 24 saatlik zaman dilimini kapsamaktadır. Dolayısıyla tabloda 

da görülebileceği üzere, saat başı haber servisi yapan kanaların (NTV, CNN Türk, A Haber, Haber 

Türk vb.) izlenme oranları Şubat ayına kıyasla Nisan ayında önemli sayılabilecek düzeyde artmıştır. 

Gazete: 

Covid-19 Öncesi (Şubat 2020)                          Covid-19 Sonrası (Nisan 2020) 
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Şekil 2. Ulusal Gazeteler Haftalık Tiraj Raporu 

Kaynak: https://www.gazeteciler.com/tirajlar 

2020 yılı 2. ay ile 4. ay arasında haftalık periyotlarda gazete tirajlarında önemli sayılabilecek bir 

değişimin olduğu görülmektedir. Gazete tiraj oranları Şubat ayında yüksek iken, Nisan ayında gazete 

satışlarında önemli düşüşlerin meydana geldiği belirlenmiştir. 

 

İnternet/Haber Siteleri: 

Covid-19 Öncesi (Şubat 2020)                          Covid-19 Sonrası (Nisan 2020) 

     

   

   

Şekil 3. Ulusal Haber Sitelerinin Haftalık Trafik Raporu (Şubat-Nisan 2020) 
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Kaynak: https://www.alexa.com/ 

Şekil 3.’de Amerika Birleşik Devletleri merkezli Amazon firmasına ait bir web ölçümleme ve SEO 

araçları sunan bir internet şirketi olan Alexa’dan alınan verilerle oluşturulan infografikte, Türkiye’de 

yayın yapan ve en çok web trafiğe sahip ilk sitelerin ortalama rank değerleri yer almaktadır. Rank 

değeri; sitelere ziyaretlerin sıklığı ve görüntülenme sayısına dayanan web sitelerini değerlendirmek 

için kullanılan bir derecelendirme puanlamasıdır. Yüksekten düşüğe doğru sıralama mantığına sahip 

olan Alexa’da sıralama sayısı ne kadar düşükse o kadar iyidir ve web sitesinin trafiği de o ölçüde 

yüksek demektir. Bu bağlamda, şekil 3.’de yer alan infografiğe göre de, Şubat ayına oranla Nisan 

ayında web sitelerinin oldukça fazla tercih edildiği görülmektedir. Özellikle sokağa çıkma yasaklarının 

olduğu dönemlerde bireylerin dijital haber sitelerin tercih ettiği gözlemlenmektedir.   

Genel Tartışma ve Sonuç 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre Covid-19 salgınının bireylerin medya tüketim alışkanlıklarını 

ve habere erişim sürecinde kullandıkları araçlardaki değişimi önemli ölçüde etkilediğini söylemek 

mümkündür. Bu değişimleri şu şekilde özetlemek mümkündür: 

-Televizyon: Pandemi öncesi Şubat ayı içerisinde haber kanalı izleme oranlarının düşük olduğu fakat 

pandemi sonrası izolasyon sürecinde haber kanalı izleme oranlarında önemli yükselişlerin meydana 

geldiği görülmektedir. Evde kalma politikalarının uygulandığı dönemlerde insanların televizyon 

aracılığı ile daha fazla haber tükettiği görülmektedir. 

-Gazete: Tirajların az olması problemi ile sürekli karşı karşıya kalın gazetelerin Şubat ayına göre 

Nisan ayında daha az satış yaptığı, hatta tiraj oranlarında önemli kayıpların olduğu tespit edilmiştir. 

Pandemi, geleneksel bir habere ulaşma aracı olan gazeteleri olumsuz bir yönden etkileyerek 

tirajlarında ciddi bir düşüşe sebep olmuştur. İnsanların bu süreçle beraber haberleri basılı yayından 

takip etme alışkanlıklarının değiştiği görülmüştür.  

-Web Siteleri: İnternet yayıncılığı yapan ulusal haber siteleri örneğinde incelenen web trafik raporları 

pandemi sürecinde web sitelerine olan ilginin arttığını göstermektedir. Türkiye’de ilk vaka öncesinin 

tarihlerinde, internet medyasının takip edilirliğinde yavaş seyreden yükselme eğilimi, ilk vakanın 

görülmesiyle birlikte önemli ve hızlı bir artış oranı yakalamıştır. İnsanların bu süreçle beraber internet 

medyasında geçirdiği süre artarken, medyayı artık bu platformlardan takip etmeye başlamışlarıdır.   

Görülebileceği üzere, pandemi ile bireylerin medya tüketim tercihleri değişmiş ve geleneksel medyaya 

olan ilgi azalmıştır. Dijitalleşme hususundaki bu artış, medya alanında, sosyal, siyasal ve kültürel 

konularda şu etkilere de sebep olabilecektir: 

-Modern bir problem olan, özellikle yeni medya ile görünür olan yanlış/eksik bilgilendirme, 

manipülasyon, infodemi ve nefret söylemi problemlerinin özellikle Covid-19 gibi bir pandemi de kriz 

yönetimini olumsuz etkileyebilecek bir duruma ulaşabilecektir.   

-Medya tüketim alışkanlıklarının değişmesi ile birlikte; haber ve bilgi edinme sürecinde online 

gazeteler, web tabanlı hizmet sağlayıcılar (Netflix, BluTV vb.), oyun oynama ve video izleme gibi 

web tabanlı iletişim araçlarına ve mobil  uygulamalara olan ilgi artmıştır. 

-Dijitalleşme ile (özellikle mobil uygulamaların kullanımının artması) aşırı internet bağımlılığı gibi 

problemler görünür olabilecek ve sosyalleşememe gibi sosyolojik ve psikolojik sorunlar ortaya 

çıkabilecektir. 

-Ekonomik problemlerle mücadele etmeye çalışan geleneksel medya araçlarından biri olan gazeteler 

pandemi döneminde daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Satış oranları ciddi bir şekilde 

düşen gazeteler yayın çıkaramaz duruma gelmiştir. Bu sorun yerel gazeteler örneğinde daha tehditkâr 

bir boyuta ulaşmıştır.  

Özetle, pandemi gibi siyasal/sosyal/sağlık/ekonomik alanlarda pek çok değişimi beraberinde getiren 

küresel bir problemden medya araçlarının önemli ölçüde etkilendiğini; araştırma kapsamı dışındaki 

dönemlerde süreç/sonuç değişebilecek olsa da, incelenen Şubat 2020 ve Nisan 2020 tarihleri gibi  
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pandeminin belirleyici olduğu dönemlerde bireylerin medya tüketim alışkanlıklarının değiştiğini ifade 

etmek mümkündür. 
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ÖZET 

Kitle iletişim araçları içerisinde etki gücü en fazla olan mecralardan biri televizyondur. Televizyonun 

hem görsel hem de işitsel bir araç olması ikna gücünü artırmaktadır. Televizyon içeriğini en fazla 

diziler oluşturmaktadır. Diziler, gündelik yaşamdan kesit sunmalarının yanında izleyicilerin 

karakterler ile kurdukları özdeşim yoluyla da duygusal etkinin yoğun bir şekilde olduğu yapımlardır. 

Albert Bandura’nın ortaya koyduğu sosyal öğrenme kuramı ile insanların bazı davranışları 

izleyerek/gözlemleyerek öğrenme yaklaşımında olduğu aktarılmıştır.  Model alma sosyal öğrenme 

kuramının temel kavramlarının başında gelmektedir. Gözlem yoluyla öğrenmenin merkezinde model 

alınan kişinin davranışını taklit etme bulunmaktadır. Bu kuram çerçevesinde televizyon ve içeriğinde 

sunulan diziler sosyal öğrenmenin sağlanabileceği bir mecra olarak da karşımıza çıkmaktadır. Diziler, 

işledikleri konular ve öne çıkardıkları kahramanlar ile iyi ve kötünün tasarımını gerçekleştirirken 

izleyicileri yönlendirebilme gücüne de sahip olmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de uzun yıllardır 

yayınlanan ve önemli oranda izleyici kitlesine sahip olan Arka Sokaklar dizisinde hem 2020 Mayıs 

ayında yayınlanan 552. Bölümde hem de 2020 Eylül ayında yayınlanan 557. Bölümde Covid-19 

hastalığı işlenmiştir. Araştırmanın örneklemi ilgili bölümlerden oluşmaktadır. Araştırmanın amacı, 

içinde yaşadığımız Covid-19 salgını döneminde en çok izlenen dizilerin başında gelen “Arka 

Sokaklar”da sosyal öğrenme kuramı çerçevesinde salgına dair aktarılan “maske-mesafe-hijyen” 

kuralına ve bu salgının gündelik yaşam rutinimizdeki izlerine (selamlaşma vb.) sahneler ve karakterler 

bazında hangi oranda yer verildiğinin saptanabilmesidir. Bu doğrultuda verilerin saptanabilmesi için 

içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 

İncelenen bölümler bazında içerikte farklı olay örgüleri işlenirken Covid 19 salgını bu konulardan 

sadece birini oluşturmuştur. İlgili bölümlerde maske kullanımı ana karakterler bazında süreklilik 

taşımamaktadır, bazı sahnelerde yanlış kullanımı gösterilmektedir, özellikle de kalabalık alanlarda 

çoğu zaman kullanılmadığı da belirlenmiştir. Sosyal mesafe kuralına hiç uyulmadığı ayrıca hijyene de 

çok az yer verildiği belirlenmiştir. Covid 19 salgını üzerine sözel diyaloglar incelendiğinde de 

hastalıkla ilgili bilgilendirici ve öğretici aktarımların olduğu söylenebilmektedir. Tüm bu veriler 

ışığında içinde yaşadığımız bu salgın döneminde bireyleri hastalığın etkileri konusunda 

bilgilendirecek ve alınacak tedbirlerin sunumunu gerçekleştirecek en önemli araçlardan birinin diziler 

olduğunu ve orada izlenen/gözlemlenen tecrübelerin sosyal öğrenme kuramı doğrultusunda izleyiciyi 

yönlendirici bir etkiye sahip olabileceğini söyleyebiliriz.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Öğrenme Kuramı, Televizyon Dizisi, Covid 19 Salgını 

 

 

 

AN ANALYSIS ON THE COVID-19 PRESENTATION IN ARKA SOKAKLAR SERIES 

WITHIN THE FRAMEWORK OF SOCIAL LEARNING THEORY 

 

 

ABSTRACT 

Television is one of the most effective channels among mass media. The fact that television is both a 

visual and auditory tool increases the power of persuasion. TV series constitute the most TV content. 

In addition to presenting sections from daily life, TV series are productions that have an intense 

emotional impact through the identification of the audience with the characters. With the social  
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learning theory put forward by Albert Bandura, it was stated that people approach to learning by 

watching / observing some behaviors. Modeling is one of the basic concepts of social learning theory. 

Imitating the behavior of the person being modeled is at the center of learning through observation. 

Within the framework of this theory, television and TV series presented in its content also emerge as a 

medium where social learning can be provided. TV series have the power to direct the audience while 

designing the good and the bad with the subjects they cover and the heroes they highlight. In this 

context, many years published and substantially having audience back alleys array of both published 

in 2020 in May 552. Section both published in September 2020 557. Covidien-19 disease in the 

department in Turkey has been processed. The sample of the research consists of the relevant sections. 

The aim of the study is to take the scenes of the "mask-distance-hygiene" rule transmitted within the 

framework of the social learning theory in "Back Streets", which is one of the most watched series 

during the Covid-19 epidemic period, and the traces of this epidemic in our daily life routine (greeting, 

etc.) and It is to be able to determine what proportion of the characters are included. In this direction, 

content analysis method was used to determine the data. 

While different plots were processed on the basis of the sections examined, the Covid 19 epidemic 

was just only one of these issues. In the relevant sections, the use of masks is not continuous on the 

basis of the main characters, in some scenes its misuse is shown, especially in crowded areas, it has 

been determined that it is not used most of the time. It has been determined that the social distance 

rule is not followed at all, and that hygiene is also given little place. When the verbal dialogues on the 

Covid 19 epidemic are examined, it can be said that there are informative and instructive transfers 

about the disease. In the light of all these data, we can say that one of the most important tools that 

will inform individuals about the effects of the disease and present the measures to be taken in this 

epidemic period we live in is the series, and the experiences observed / observed there can have a 

guiding effect on the audience in line with social learning theory. 

Keywords: Social Learning Theory, Television Series, Covid 19 epidemic 
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ÖZET 

İletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte sosyal medyanın kullanımının artması, medya 

ekolojisinde ve gündemi belirleyen araçlarda önemli değişimler yaşanmasını sağlamıştır. 

Kamuoyunun ne hakkında konuşacağını ve düşüneceğini belirleme gücüne sahip olan medya 

ekolojisindeki değişimler, kullanıcıların alışkanlıklarını da değiştirmektedir. Yeni iletişim 

teknolojilerinin medya ekolojisini köklü bir şekilde dönüştürmesiyle birlikte gündem belirleme 

yaklaşımı da önem kazanmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın temel amacı; dünya genelinde yaygınlaşan 

yeni bir koronavirüs tipi olan Covid–19 salgını sürecinde, medya ekolojisindeki değişimin gündem 

belirleme kuramı çerçevesinde incelenerek, katılımcıların medyaya yönelik tutumları ve sosyal medya 

kullanım alışkanlıkları araştırılmıştır. Bu bağlamda amaçlı örnekleme yöntemiyle online olarak n=309 

sosyal medya kullanıcısı ile gerçekleştirilen araştırmanın verileri kullanılarak istatistiksel analizler 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Covid–19 süreci bağlamında medya ekolojisi ve gündem belirleme 

kuramı çerçevesinde oluşturulan ve geliştirilen soru formu kullanılmıştır. Verilerin analizi istatistiksel 

paket programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırma ampirik sonuçları doğrultusunda Covid–19 

pandemisi döneminde sosyal medya kullanım süresinin arttığı, sosyal medya kullanım 

alışkanlıklarının değiştiği, sosyal medyanın gündem belirlemede ve hangi konular üzerinde nasıl 

düşünülmesi gerektiği konusunda önemli bir etkiye sahip olduğu ayrıca sosyal medyanın önemli bir 

enformasyon kaynağı haline geldiği tespit edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Medya, Sosyal Medya, Medya Ekolojisi, Gündem Belirleme Kuramı 

 

 

INVESTIGATION OF THE CHANGE IN MEDIA ECOLOGY IN THE COVID-19 PROCESS 

WITHIN THE FRAMEWORK OF AGENDA SETTING THEORY 

 

ABSTRACT 

The increase in the use of social media with the development of communication technologies has led 

to significant changes in media ecology and tools that set the agenda. Changes in media ecology, 

which have the power to determine what the public will talk and think about, also change the habits of 

the users. With the radical transformation of media ecology by new communication technologies, the 

agenda setting approach has also gained importance. In this direction, the main purpose of the research 

is; During the Covid-19 epidemic, a new type of coronavirus spreading around the world, the change 

in media ecology was examined within the framework of the agenda setting theory, and the 

participants' attitudes towards media and social media usage habits were investigated. In this context, 

statistical analyzes were carried out using the data of the research conducted with n=309 social media 

users online with purposeful sampling method. In the research, a questionnaire created and developed 

within the framework of media ecology and agenda setting theory in the context of the Covid-19 

process was used. The analysis of the data was made using a statistical package program. In line with 

the empirical results of the study, it was determined that the duration of social media usage increased, 
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social media usage habits changed, social media had an important effect on determining the agenda 

and how to think about which issues, and also social media became an important source of 

information. 

Keywords: Covid-19, Media, Social Media, Media Ecology, Agenda Setting Theory 

 

GİRİŞ 

Tarihte dünya, çeşitli influenza türlerine (kuş, domuz), Ebola’dan Sars’a kadar pek çok salgın 

hastalıkla ve son zamanlarda yeni Koronavirüs (COVID–19) adı verilen pandemiyle karşı karşıya 

kalmıştır. Dünya genelinde meydana gelen pandemi, uzmanlar tarafından adlandırılan yenidünya 

düzeni ile kişilerin alışkanlıklarını da etkilemeye başlamıştır (Çerçi vd., 2020: 185). Özellikle 

günümüzde sosyal medyanın birey ve toplum yaşamı için hiç şüphesiz büyük ölçüde bir önemi 

bulunmaktadır. Bireyler açısından çok önemli bir yere sahip olan sosyal medya platformlarının 

kullanımında pandemi sürecinde ne gibi değişikliklerin olduğu araştırma konusu haline gelmiştir.   

Yaşadığımız çağda iletişim teknolojileri bireyler tarafından oldukça önemli hale gelmiştir. Türkiye’de 

sosyal ağlar ve online platformlar arasında gündem belirleme etkisi birçok çalışmada araştırılmıştır. 

Toplum üzerinde kitle iletişim araçlarının yönelik etkilerin de ele alınan konulardan birini gündem 

belirleme kuramı oluşturmaktadır. Medyanın gündem belirlemede etkili olup olmadığı ortaya 

çıkarılmaya çalışılmaktadır (Kılıç, 2020: 91).  

Medya, toplumu oluşturan bireylerin ekonomik, sosyal, siyasal geleneklerinden etkilendiği gibi onları 

etkilemektedir. Geleneksel medyanın tek yönlü iletişim biçimi günümüzde sosyal medyanın çok yönlü 

iletişim biçimine bırakmıştır. İnsanların bilgiye ulaşma ve bilgiyi yayma yolları değişen iletişim 

teknolojileriyle birlikte önemli derecede farklılık göstermiş; zamanla çok yönlü iletişim biçimine sahip 

sosyal medya; toplumu ilgilendiren konularda özellikle şuan bütün dünyayı ilgilendiren Covid-19 

pandemisinin de bilgi edinme ve yayma hareketlerinde önemli rol oynar hale gelmiştir (Çerçi vd., 

2020: 187-188). 

Medyanın gündem belirleme konusundaki etkilerini ölçmek adına yapılan araştırmalar doğrudan 

toplumdaki bireyler üzerinden yürütülmüştür. Günümüze internetin yaygın şekilde kullanılması 

bireylerin birbiriyle olan iletişimlerini mümkün hale getirmiştir. Söz konusu iletişim sayesinde artık 

çok sayıda birey, aynı yerde olmasalar bile birbirleriyle iletişim halinde bulunarak, kendi gündemlerini 

oluşturabilir hale gelmişlerdir. Dolayısıyla toplumun gündemi bir ölçüde sosyal medya platformlarına 

taşınmıştır (Kılıç, 2020: 93). 

Günümüzde bireyler internet sayesinde sosyal medya platformlarını kullanmaktadır. Değişen iletişim 

yöntemleri artık belirli bir kaynaktan tek yönlü klasik iletişim süreçlerinin değiştiğini görmekteyiz. 

Klasik iletişim alışverişiyle sınırlı kalmayan ve temelinde insan merkezli bir olgu olan iletişim 

teknolojileri değişmekte ve farklı bir boyut kazanmaktadır. Evrensel özelliği ve çeşitli gereksinimleri 

karşılaması yeni iletişim teknolojilerini vazgeçilmez kılmaktadır. Yeni medya teknolojileriyle beraber 

bireylerinin gösterdiği etkileşime yönelik olguların açıklanmaya çalışılmaktadır (Bayrakçı & 

Küçükvardar, 2019: 52).  

Kitleler üzerinde iletişim araçlarının etkilerinin işleyiş tarzını, gücünü, gücünü etkileyen faktörleri 

konu edinen görüşler dile getirilmiş, bu bağlamda farklı kuramlar inşa edilmiştir (Vatandaş, 2002: 62). 

Gündem belirleme konusunda yapılan araştırmalarda medyanın toplum gündemi üzerindeki etkisini 

ölçebilmek için genellikle toplumdaki bireylere gündem ile ilgili sorular sorularak medyanın toplum 

gündemi üzerindeki etkisi ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu doğrultu da çalışmada; 1972 yılında 

Maxwell E. McCombs ve Donald L. Shaw tarafından ortaya atılan; kitle iletişim araçlarının gündem 

belirleme işlevi çalışması kullanılarak Covid–19 sürecinde medya ekolojisindeki değişimin gündem 

belirleme kuramı çerçevesinde incelenmesi araştırılmıştır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Yeni Koronavirüs COVİD–19 Pandemisi 
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Korona olarak tanımlanan virüsler, hafif, orta ve şiddetli şekilde nezle belirtileri taşıyan “Orta Doğu 

Solunum Yolu Sendromu (MERS)” ve “Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS)”gibi çok daha 

ağır hastalıkların ortaya çıkmasına neden olan ve bu hastalıkların gelişmesine destekleyici etken olarak 

bilinen geniş bir virüs çeşididir. 21. Yüzyılda dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkesi olan Çin; 2019 

yılının Aralık ayında Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde ilk kez vakaları görülen ve araştırmalar sonucu 

tanımlanan bir virüsle karşı karşıya gelmiştir (Buluk & Eşitti, 2020: 287). 

Resmi hastalık adı en son keşfedilen korona virüsün neden olduğu bulaşıcı hastalık olan COVID-19'u 

ifade eder (World Health Organization, 2020). Yeni bir tür olan koronavirüs (COVID-19), daha 

önceden insanlar tarafından tanımlanmayan ve nefes darlığı, tat alamama, ateş, öksürük gibi solunum 

alt yapılı belirtilerin gerçekleştiği hastaların sağlık kuruluşlarına başvurma şekilleri araştırılarak 13 

Ocak 2020 tarihinde ortaya konulmuş bir virüs türüdür (Acar vd., 2020: 58-59).  

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) açısından ilk başta “epidemi” olarak görülen ve Çin ile sınırlı olduğu 

kabul edilen virüs kaynaklı salgın; solunum yolu ile kişiden kişiye hızla bulaşmasıyla 12 Mart 2020 

tarihinde “pandemi” yani küresel salgın olarak tüm dünyaya ilan edilmiştir. COVID-19’un kaynağına 

yönelik kesin bir bilgi verilememekle birlikte bu konu ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Ancak 

var olan çalışmalar hastalığın kaynağı olarak yasadışı olarak hayvan pazarlarında satılan vahşi 

hayvanları göstermektedir. İnsanlara hızla bulaşan bu hastalık evcil hayvanlardan kedi, köpek vb. 

hayvanlardan herhangi bir hastalık geçişi olmadığı saptanmıştır (Türken & Köse, 2020: 37). Hastalığın 

kaynağına yönelik araştırmalar doğrultusunda kesin bilgi olmasa da hastalığın bulaşma yolları kesin 

olarak neticelenmiştir. Bulaşma yolunun bilinmesi bireylerin kendilerini korunma ve devletin kontrol 

önlemlerin belirlenmesinde büyük öneme sahiptir. 

Covid-19 virüsü hasta kişilerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer 

bireylerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesi ile 

bulaşmaktadır. Hasta bireyler göz önüne alındığında iyileşme süreleri minimum 2 gün – maksimum 14 

günde olduğu görülmüştür. Ancak semptomların kaybolmasıyla sona erdiği düşünülmektedir (Türken 

& Köse, 2020: 38). 

Dünya’da ilk olarak virüs Asya Kıtası’nda görülmesine rağmen Avrupa, Afrika ve Amerika Kıtalarını 

etkisi altına alması uzun sürmemiştir. Aşağıdaki Tablo 1’de ülkelerin Covid–19 verileri yer 

almaktadır. 

Tablo 1. Dünya’da vaka sayısında ilk 10’da olan ülkelerin verileri 

 
TOPLAM 

VAKA 

TOPLAM 

ÖLÜM 

TOPLAM 

İYİLEŞEN 

AKTİF 

VAKA 

TOPLAM 

TEST 

SAYISI 

DÜNYA 73.202.563 1.627.627 51.318.554 20.256.382  

1.  ABD 16.942.980 308,091 9.871.915 6.762.974 223.183.895 

2. HİNDİSTAN 9.906.507 143,746 9.421.832 340,929 154.566.990 

3. BREZİLYA 6.929.409 181,945 6.016.085 731,379 25.700.000 

4. RUSYA 2.681.256 47,391 2.124.797 509,068 83.102.948 

5. FRANSA 2.379.915 58,282 177,647 2.143.986 29.186.274 

6.BİRLEŞİK 

KRALLIK 
1.869.666 64,402 N/A N/A 48.209.087 

7. TÜRKİYE 1.866.345 16,646 1.631.944 217,755 21.284.005 

8. İTALYA 1.855.737 65,011 1.115.617 675,109 24.319.310 

9. İSPANYA 1.762.036 48,013 N/A N/A 24.918.644 

10.ARJANTİN 1.503.222 41,041 1.340.120 122,061 4.302.194 

Kaynak: https://www.worldometers.info/ Erişim tarihi: 14.12.2020 

Ülkemiz dünya çapında tablodaki verilere göre 14.12.2020 tarihinde 7. sırada yer almaktadır. Tüm 

dünya dâhil ülkemizde de vaka sayıları gün geçmekte artmakta ve vefat eden insan sayısı 

yükselmektedir. Tabloda ki veriler göz önüne alındığında COVID–19 enfeksiyonuna yakalanıp 
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iyileşenler kadar ölüm oranının da çok fazla oranda ciddi olduğu gözükmektedir. Aşı çalışmalarında 

kat edilen olumlu yöndeki çalışmalar; virüsün insanlar üzerindeki etkisi aşılanma başladıkça biteceğini 

düşündürmektedir. Aşılama süreci başlayıp bitene kadar mümkün olduğu kadar alınan tedbirlere 

uyulmalı ve kişisel temizliğe önem verilmelidir.  

T.C. Sağlık Bakanlığı akut solunum yolu enfeksiyonlarının kişiler arası bulaşma hızını azaltmak için 

önerilen ve uygulanan temel ilkelerin yeni Koronavirüs hastalığı (COVID–19) için de geçerli olduğu 

ve uyulması gerektiğini ilk günden bugüne kadar sık sık belirtmiştir. Bu temel ilkeler 

(https://covid19.saglik.gov.tr/, erişim tarihi: 03.10.2020); 

 El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla 

yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. 

Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. 

 Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir. 

 Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı). 

 Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık 

temizlenmelidir 

 Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine 

gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza 

indirilmelidir. 

 Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile 

örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse 

kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, 

tıbbi maske kullanılmalıdır. 

 Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler 

tercih edilmelidir. 

 Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel 

enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır. 

 Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske 

takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi 

verilmelidir. 

Ülkeler arası tedbirler gün geçtikçe vakaların artması ve azalması durumuna göre sıkılaştırılmış veya 

genişletilmiştir. Koronavirüs salgını için geliştirilen aşıların onaylanması ile birlikte umutlar yeşermiş 

ancak ne zaman biteceği kestirilemeyen virüs, uzmanlar tarafından incelenmeye ve değerlendirilmeye 

devam etmektedir.  

Bireyler covid-19 sürecini tüm dünya yönünden ve kendi ülkeleri açısından gelişmeleri gerek sosyal 

medya gerekse geleneksel medya yoluyla yakından takip etmektedir. Virüsün gidişatı hakkında 

iletişim araçları kullanılarak bireylere sıkça bilgi verilmektedir ve alınması gereken tedbirlere her gün 

değinilmektedir. Kriz dönemlerinde iletişim tekniklerinin hızla aktif hale gelmesi en çok önem 

verilmesi gereken bilgi ihtiyacının karşılanması açısından oldukça önemlidir. Pandemi döneminde 

yerel nüfusun güvenilir bir bilgi kaynağına erişimi, kişilerin bu döneme olan uyum seviyelerini 

arttırmasına yardımcı olacaktır (Çerçi vd., 2020: 187).  

MEDYA 

İletişim, bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli bir ihtiyaçtır. İnsanlar birlikte 

yaşayabilmek, yaşamlarını sürdürebilmek, işlerini gördürebilmek, ihtiyaçlarını satın almak, eğlenmek, 

dinlenmek, herhangi bir aracı gereci harekete geçirebilmek, duygu ve düşüncelerini anlatabilmek için 

iletişim kurmak zorundadırlar. İletişime destek veren medya kavramı son gelişmeler doğrultusunda 

geleneksel medya ve sosyal medyayı ele almak mümkündür (Mora, 2008: 50). 

Geleneksel medya, dünyada yaşanan gelişmelerin gazete, televizyon, yazılı basın vb. araçlar aracılığı 

ile kitlelere tek yönlü bir iletişim sürdüren ve yayınlanan içeriğin, kitlelere doğru amaçla ve ne kadar 

ulaştığı analiz edilemeyen bir yapıya sahiptirler. Yazılı basın, televizyon ve radyo organlarında yer 

verilen içerik üzerinde halkın haber üzerinde değişiklik ya da yorum yapmasına imkân vermemektedir. 

(Şahinsoy, 2017: 11).  
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Telgrafla başlayan, film, telefon, radyo ve televizyonun iletişim kategorisine eklenmesi ve iletişim 

teknolojilerindeki gelişmelerin artmasıyla birlikte devam eden süreç,  iletişimi değiştirmiş ve eş 

zamanlı olarak geleneksel medyada olan sınırlar ortadan kalkmıştır. İnternetin sunduğu iletişim 

olanaklarıyla geleneksel medyanın iletişim, eğitim ve eğlenmek olan temel işlevlerine eklenen işbirliği 

kavramı ile yeni bir ‘sosyal medya’ kavramı ortaya çıkmıştır (Çoşar, 2018: 84). 

Sosyal medya içerisinde yer alan Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, WhatsApp gibi uygulamalar 

kullanan kişilerin birbiriyle iletişimine destek vermek adına içerik ve bilgi paylaşımından ziyade, 

ihtiyaçları doğrultusunda bilgiye ve ilgi alanlarına en kısa zamanda ulaşma imkanı vermektedir (Çerçi 

vd., 2020: 187). Prentice ve Huffman (2008)’a göre sosyal medya kullanımının sağlayacağı avantajlar 

şunlardır; 

 Kriz zamanlarında yani en çok ihtiyaç duyulan zamanda güvenilirlik sağlamaktadır. 

Bu, sosyal medya kullanımının bloglama ve podcasting dâhil edilecek şekilde fakat bunlarla 

sınırlı olmamak üzere sosyal medya kullanımın doğası gereği konuşmaya dayalı ve şeffaf 

olması, neredeyse gerçek zamanlı bilgilerin ilgili vatandaşlara, çalışanlara ve medyaya 

yayılmasına izin verdiği için ortaya çıkar. Ve aynı zamanda, krizi en çok önemseyen ve 

aciliyet ortadan kalktığında olay üzerinden insanlardan tartışma ve geri bildirim sağlar. 

 Sosyal medya ayrıca mesajınızın duyulacağını garanti eder. Başvuru tarihi, yanlış 

bilgilendirilmiş muhabirler olmadığı ve Bilgi Teknolojileri departmanlarının kullanımına 

gerek olmadığı için, bilgileri istediğiniz şekilde ve istediğiniz kadar hızlı bir şekilde 

yayabilirsiniz.  

 Sosyal medyanın bir başka yararı ise, kriz iletişimcilerinin bir kuruluşun markasını ve 

itibarını savunmaları için benzersiz ve verimli bir yol sağlamasıdır. Örneğin, bir blog bir 

kuruluş hakkında olumsuz konuşuyorsa veya yanlış bilgi yayıyorsa, kriz iletişimcileri karşı 

açıklamalar göndererek veya diğer bloglara ve rekoru düzelten çevrimiçi içeriğe bağlanarak 

yanıt verebilir. Bu şekilde, sadece blogosfere katılarak ve izlenerek kriz durumları en aza 

indirilebilir veya önlenebilir. 

 Son olarak, devlet yetkilileri dâhil önemli karar vericiler ve liderler, kriz durumunda 

kritik mesajlar iletmek için herkese açık blogları ve Twitter, YouTube gibi sosyal medya 

sitelerini kullanıyor. Böylelikle paydaşların zamanında ve doğru bilgi talebini karşılarken, 

kapsamı dengelemeye de yardımcı oluyor. 

Medya Ekolojisi 

Medya ekolojisi sadece medyayla değil, medya ve insanlar arasındaki etkileşimin bir kültüre 

karakterini verdiği ve bir kültüre sembolik kalmasını sağlama biçimiyle analiz eden teorik bir düşünce 

kavramıdır. Konuyla ilgili ilk düşünce biyolojik bir metafor tarafından yönlendirilmiştir. Bir Petri kabı 

bir ortamın, içinde bir kültürün büyüdüğü bir madde olarak tanımlanmıştır. "Madde" kelimesini 

"teknoloji" kelimesiyle değiştirirseniz, tanım, medya ekolojisinin temel bir ilkesi haline gelmektedir. 

Medya ekolojisi sadece medyayla değil, medya ile insanlar arasındaki etkileşimin bir kültüre 

karakterini nasıl verdiğiyle de ilgilendiğimizi ileri sürmek için “ekoloji” kelimesinin önüne “medya” 

kelimesini koyarız. Bu doğrultuda bir kültürün sembolik dengesini korumasına yardımcı olur. Bu 

doğrultuda medya ekolojisinin öncüsü Neil Postman’a göre medya ekolojisi; insan olarak nasıl 

durduğumuza ve ahlaki olarak çıktığımız yolda nasıl devam ettiğimize dair anlayışımı geliştirmek için 

olduğunu savunmaktadır (Postman, 2000: 10–16). 

Meta-disipliner bir yapıya sahip olan medya ekolojisinin ilgi alanı, teknolojideki ilerlemenin medya 

üzerindeki etkisi ve bu etkinin insanla olan etkileşimidir. Bu etkileri ortaya koyabilmek için de iletişim 

biliminin yanı sıra felsefe, sosyoloji ve psikolojiden yararlanır. Medya ekolojisi, kişilerin medyayı ne 

düzeyde tanıyıp ya da tanımadığımıza ve medya iletilerinin bizi etkileyip etkilemediğini açıklamaya 

çalışır (Odyakmaz, 2005: 184). 

Medya ekolojisi kavramı Neil Postman, Marshall McLuhan, Walter Ong gibi isimlerin çalışmalarında 

dijital çağ ile oluşan çevreyi ve konu ile ilgili tartışmaları içine almaktadır. İnternet teknolojileri ile 

mobil teknolojileri; iletişim teknolojilerinin gelişim ilerlemesi içinde önemli bir yer tutmaktadır Yeni 

medya ekolojisi içinde önemli bir yere sahip olan sosyal ağlar, yeni iletişim teknolojilerine ve bu 

 
 III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES                           DECEMBER 25-27, 2020 

 

                 www.covid19conference.org                               Ankara/Turkey 362



 
 

teknolojilerin yaygınlık kazanmasına bağlı olarak her geçen gün gelişmekte ve farklılaşmaktadır 

(Zinderen, 2020: 218–220). 

Gündem Belirleme Kuramı 

İletişim alanında yapılan çalışmalar, kitle iletişim araçlarının toplum ve bireyler üzerinde güçlü 

yansımaları olduğu görüşlerine yer verilmiştir. Herhangi bir konu hakkında medya ve toplum 

tarafından şekillendirilerek gündem oluşturulur. Bu doğrultuda ortaya atılan gündem belirleme kuramı 

hakkında çevirilerden kaynaklı farklı Türkçe tanımlar bulunmaktadır. Etki odaklı çalışmalarının 

başında 1972 yılında Maxwell E. McCombs ve Donald L. Shaw tarafından ortaya atılan “Gündem 

Belirleme Kuramı” haber seçiminde ve gösterilmesinde editörler, haber odası personeli ve yayıncılar 

siyasi gerçekliği şekillendirmede önemli bir rol oynadığı ve kamuoyunun gündemini oluşturduğu 

görüşüne dayanmaktadır (McCombs & Shaw, 1972: 176).  

Walter Lippmann’ın 1922 yılında yazdığı “Public Opinion” (Kamuoyu) adlı çalışması gündem 

belirleme kuramının temelinde yer almaktadır. Walter Lippmann 1920’li yıllarda medyanın güçlü 

etkileri olduğunu savunmuştur. 1960’lı yıllarda yapılan etki ağırlıklı araştırmalarda gündem 

oluşturmada kişilerin birbiriyle olan iletişimlerinin önemine değinerek öncülük etmiştir (Baybars 

Hawks, 2012: 491).  

Kitle iletişim araçları dikkati ve gündemi belirli konulara çekmektedir. Politik figürlerin kamusal 

imgelerini oluştururlar. Sürekli olarak, kitle içindeki bireylerin neyi düşünmesi, bilmesi hakkında, 

duyguları olması gerektiğini öneren nesneler sunarlar. Okuyucular sadece bir konu hakkında değil, 

buna ek olarak bir haberdeki bilgi miktarı ve konumundan da bu konuya ne kadar önem verileceğini 

öğrenirler. Kitle iletişim araçları önemli konuları iyi bir şekilde belirleyebilir kısacası medya 

"gündemi" belirleyebilir (McCombs & Shaw, 1972: 176–177). 

Medya gelişen bazı olaylara yer vererek ya da değinmeyerek toplumun gündemini ve kamuoyunu 

oluşturur. Bu süreç medyanın toplumun gündemini oluşturma ve kişileri bilgilendirme etkisi ile 

ilgilidir. Ancak bu durum da gündem kurmanın yanı sıra kamuoyunun düşünce ve kanaatlerinin de 

etkilendiği düşünülmektedir. Medyanın olaylara karşı tutumu, verdiği değer; kamuoyunda da aynı 

düzeyde etki gösterir. Bu kurama göre; kitle iletişim araçlarının gündemine yer verdiği konular toplum 

tarafından önemli olarak algılanmakta diğer konular ise önemsiz kabul edilmektedir (Yaylagül, 2019: 

80).  

Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışmada, Covid–19 salgını döneminde bireylerin medya ekolojisindeki değişimin gündem 

belirleme kuramı kapsamında incelemek amacıyla, nicel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma 

tekniği kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, dünya genelinde yaygınlaşan yeni bir 

koronavirüs tipi olan Covid–19 salgını sürecinde, medya ekolojisindeki değişimin gündem belirleme 

kuramı çerçevesinde incelenerek, katılımcıların medyaya yönelik tutumları ve sosyal medya kullanım 

alışkanlıkları araştırılmıştır. Aynı zamanda araştırmanın bir diğer amacı ise pandemi sürecinde 

katılımcıların medyaya yönelik tutumları sosyo-demografik değişkenlere göre ne düzeyde anlamlı 

farklılıklar oluşturduğunu incelemektir. Bu bağlamda olasılığa dayalı olmayan örnekleme 

yöntemlerinden amaçlı örnekleme metoduyla online olarak 309 sosyal medya kullanıcısı ile 

gerçekleştirilen araştırmanın verileri kullanılarak, istatiksel analizler gerçekleştirilmiştir.  

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmada kullanılan gözlenen değişkenler (tutum ifadeleri), kullanıcıların Covid–19 pandemi 

dönemi öncesi ve sonrasında sosyal medyanın katılımcıların medyaya yönelik tutumlarını, medyayı 

hangi amaçla kullandıklarını ve kullanım düzeylerini belirlemek amacıyla, 1972 yılında Maxwell E. 

McCombs ve Donald L. Shaw tarafından ortaya atılan; kitle iletişim araçlarının gündem belirleme 

işlevi çalışmasından kurgulanarak hazırlanmıştır. Sosyo-demografik değişkenlerin (yaş, cinsiyet, gelir 

durumu, eğitim vb.) yanında katılımcılara, çoktan seçmeli sorular yöneltilerek, elde edilen veriler 

analiz edilmiştir. Online olarak 309 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara toplamda 27 

soru yöneltilmiştir. Araştırmada medya ekolojisi ve gündem belirleme kavramları bağlamında 

oluşturulan ve geliştirilen soru formu kullanılmıştır. Verilerin analizi istatistiksel paket programı 

kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın verileri, zaman, maliyet ve veriye erişim zorlukları nedeniyle 
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olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme yöntemi ile online olarak 

gerçekleştirilmiştir. Sosyal medya kullanıcılarından oluşan 309 katılımcı ile iki haftalık zaman 

diliminde gerçekleştirilen çalışmada katılımcılara 27 soru yöneltilmiştir. Bu doğrultuda araştırma 

sonuçlarında zaman sınırlılığı bulunmaktadır. Araştırmanın gerçekleştirildiği tarih aralığı olan 23 

Kasım – 06 Aralık 2020 tarihleri, araştırma sonuçlarının zaman sınırlılığını oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla araştırma sonuçlarının genellenebilirliği ve dışsal geçerliliği sınırlıdır. 

 

BULGULAR 

Tablo 2.’de katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, aylık gelir durumu ve mesleklerine ilişkin 

sosyo-demografik veriler yer almaktadır. 

Tablo 2. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri 

Demografik 

Değişkenler 
Değer Frekans Yüzde 

Demografik 

Değişkenler 
Değer Frekans Yüzde 

Cinsiyet 

Erkek 150 48,5 
Medeni 

Durum 

Bekâr 196 63,4 

Kadın 159 51,5 Evli 113 36,6 

Total 309 100,0 Total 309 100,0 

Yaş    

15 yaş ve 

altı 
7 2,2 

Eğitim 

Durumu 

İlköğretim 9 3,0 

16-25 yaş 128 41,4 Lise 44 14,2 

26-35 yaş 113 36,6 Üniversite 55 17,8 

36-45 yaş 48 15,5 Lisansüstü 201 65,0 

46 yaş ve 

üstü 

Total 

13 

309 

4,2 

100,0 
Total 309 100,0 

Gelir 

Durumu 

2500 ve altı 108 35,0 

Meslek 

Memur 77 25,0 

2501–3500 50 16,2 
İşçi 22 7,1 

Özel sektör 61 20,0 

3501–4500 59 19,1 

Serbest 

meslek 
39 12,9 

Öğrenci 88 28,4 

 
4501 ve 

üstü 
93 29,7  Çalışmıyor 11 3,3 

 
Total 309 100,0 

 Diğer 11 3,3 

  Total 309 100,0 

Tablo 2.’de görüldüğü üzere katılımcıların %48,5’i erkek, %51,5’i ise kadındır. Ayrıca katılımcıların 

%63,4’ü bekâr, %36,6’sı ise evlidir. Katılımcıların yaşları incelendiğinde %41,4’ünün 16-25 yaş, 

%36,6’sının 26-35 yaş, %15,5’inin de 36-45 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Öte yandan 

katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde, katılımcıların büyük çoğunluğunun %65 ile lisansüstü 

eğitimi mezunu olduğu görülmektedir. Ayrıca, katılımcıların meslek bilgileri incelendiğinde ise 

%28,4’ünün öğrenci, %25’inin memur, %20’sinin özel sektör çalışanı ve %7,1’inin işçi olduğu 

görülmektedir. Araştırmaya katılan bireylerin gelir durumları incelendiğinde ise %35’nin 2500 ve altı 

ve %29,7’sinin 4500 ve üstü olduğu belirtilmiştir.  

Tablo 3. Covid–19 Öncesi ve Sürecinde Sosyal Medya Kullanım İstatistikleri 

Covid–19 salgını öncesi günlük sosyal medya kullanımı 

2 saat ve altı 149 48,2 

3 saat 76 24,6 

4 saat 52 16,8 

5 saat ve üstü 32 10,4 

Total 309 100,0 
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Covid–19 sürecinde günlük sosyal medya kullanımı 

2 saat ve altı 41 13,3 

3 saat 62 20,1 

4 saat 60 19,4 

5 saat ve üstü 146 47,2 

Total 309 100,0 

Çin’in Wuhan kentinde Aralık ayında ilk kez ortaya çıkan Covid–19 vakalarının tüm dünyaya 

yayılmasının ardından değişen dünya düzeni ile birlikte insanlar kendi sosyal izolasyonlarını sağlamak 

ve alışılagelmiş yaşam tarzlarından uzaklaşmak zorunda kalmışlardır. Sosyalleşmek ve gündemi takip 

etmek gibi birçok sebepten kişiler sosyal medyaya yönelmiştir. Bu durum kullanım düzeyini etkilemiş 

ve buda kullanım oranlarına yansımıştır. Tablo 3’te görüldüğü gibi karantina politikalarının artmasıyla 

birlikte kullanıcıların Covid–19 sürecinde sosyal medya kullanımının 2 kata yakın arttığı tespit 

edilmiştir. Pandemi öncesi 309 kullanıcının %48,2’lik dilimini oluşturan 149 kişinin 2 saat ve altı bir 

sürede sosyal medya platformlarında vakit geçirdiği gözlenirken değişen dünya düzeni doğrultusunda 

309 kullanıcının %47,2’lik dilimini oluşturan 146 kişinin kullanım düzeyi 5 saat ve üstü olarak 

çoğunluk sağladığı görülmüştür.  

Tablo 4. Covid–19 Salgınıyla İlgili Bilgi Akışını Sağlayan En Güvenilir Bilgi Kaynağı 

İstatistikleri 

Değişkenler Frekans % 

Bilim Kurulu 63 20,4 

Devletin Diğer Yetkilileri 4 1,3 

Geleneksel Medya 25 8,1 

Kendi Çevrem 7 2,3 

Sağlık Bakanı 119 38,5 

Sosyal Medya 91 29,4 

Total 309 100,0 

Tablo 4’e bakıldığında katılımcıların %38,5’i sağlık bakanını, %29,4’ü sosyal medyayı %20,4’ü bilim 

kurulunu, %8,1’i ise geleneksel medyayı Covid–19 salgını sürecinde salgın hakkında bilgi akışı 

sağlamak amacıyla en güvenilir kaynak olarak bulduklarını belirtmişlerdir.  

Tablo 5. En Çok Kullanılan Sosyal Medya İstatistikleri 

Değişkenler Frekans % 

Facebook 13 4,2 

Instagram 178 57,8 

Twitter 47 15,2 

WhatsApp 65 21,0 

YouTube 4 1,2 

Diğer 2 ,6 

Total 309 100,0 

Tablo 5’e göre katılımcılar sosyal medya aracı olarak %57,8’i Instagram platformunu kullandığı, 

ikinci olarak ise %21,0 ile WhatsApp kullandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca Twitter, YouTube ve 

diğer sosyal ağlarda tercih edilmektedir. 

Tablo 6. Sosyal Medyada Daha Çok Dikkat Çeken Konu [tema] İstatistikleri 

Değişkenler Frekans % 

Covid–19 (sağlık) 126 40,8 

Dış haberler 23 7,4 

Eğitim 29 9,3 

Ekonomi 40 13,0 

Gündem 9 2,7 
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Magazin 23 7,9 

Siyaset 36 11,7 

Spor 14 4,5 

Turizm 9 2,7 

Total 309 100,0 

Tablo 6 incelendiğinde sosyal medyada en çok dikkat çeken konu başlıklarının arasında %40,8 ile 

Covid–19 (sağlık) ilk sırada yer almaktadır.  Sosyal medyaya yer alan ekonomi konuları ise  % 13,0 

ile ikinci sırada yer almaktadır.  Ayrıca siyaset, eğitim, magazin, dış haberler, spor, turizm ve 

gündemdeki diğer haberlerde sosyal medya platformlarında dikkat çeken konular/temalar arasında yer 

almaktadır. 

Tablo 7. Covid–19 Sürecinde Medya Ekolojisindeki Değişim ve Gündem Belirleme Kuramı 

Betimleyici İstatistikleri 

Değişkenler  Std. S. 

15. Sosyal medya gündem belirlemede etkisi her geçen gün artan bir araçtır. 4,39 ,90 

14. İnsanları ve toplumu etkileyen ve değiştiren en etkili araçlardan birisi 

sosyal medyadır. 
4,21 ,98 

11.  İnsan ilişkilerinin şekillenmesinde birincil rol oynayan medya ekolojisi; 

Covid–19 salgını sürecinde gündem belirlemede etkilidir. 
4,15 ,99 

18. Kullanıcılar sosyal medyada kamuoyu oluşturarak gündemi 

şekillendirebilmektedir. 
4,09 1,07 

8. Covid-19 sürecinde sosyal medyadan edindiğim bilgiler beni salgına karşı 

tedbir alma açısından olumlu yönde etkilemiştir. 
4,08 1,08 

10. Sosyal medya gerçeği ters yüz edebilecek düzeyde bir algı oluşturan güce 

sahiptir. 
4,03 1,08 

20. Günümüzde insanlar için en önemli enformasyon kaynağı sosyal medyadır. 4,03 1,05 

6. Covid–19 salgını ile ilgili bilgi takibini daha çok sosyal medya 

platformlarından (twitter, Instagram vb.) yapıyorum. 
4,00 1,15 

12. Sosyal medya algılarımızı şekillendirmekte, değiştirmekte ve 

deneyimlerimizi düzenlemektedir. 
3,99 1,03 

21. Kullanıcılar sosyal medyanın o konuya verdiği değer nispetinde o olayın 

önemli ya da önemsiz olduğu hakkında fikir sahibi olur. 
3,91 1,10 

5. Sosyal medyanın çoklu ortam özelliğine sahip olması beni o platformlara 

yöneltmektedir. 
3,82 1,23 

3. Covid–19 sürecinde sosyal medya kullanım alışkanlıklarım değişti. 3,79 1,33 

19. Sosyal medya hangi konular üzerinde nasıl düşünmemiz gerektiğini 

belirleyen bir araçtır. 
3,77 1,17 

16. Geleneksel medya gündem belirlemede hâlâ etkili olan bir araçtır. 3,46 1,16 

13. Sosyal medya çoğunlukla gerçeği perdeleyerek kitlelerin algılarını 

biçimlendirmektedir. 
3,18 1,29 

7. Covid–19 salgını ile ilgili bilgi takibini daha çok geleneksel medyadan 

(televizyon, radyo vb.) yapıyorum. 
3,05 1,30 

Tablo 7. incelendiğinde katılım sağlayan bireylerin cevaplarına göre yöneltilen soruların ortalaması en 

yüksek olandan en düşük olana doğru sıralanarak sunulmuştur. Buna göre, aritmetik ortalaması en 

yüksek olan “Sosyal medya gündem belirlemede etkisi her geçen gün artan bir araçtır ( =4,39)” 

ifadesine katıldıkları yönünde geri bildirimde bulundukları görülmektedir. İkinci sırada ise  “İnsanları 

ve toplumu etkileyen ve değiştiren en etkili araçlardan birisi sosyal medyadır ( =4,21)”, ifadesinin 

olduğu görülmektedir. Yöneltilen ifadede insan ilişkilerinin medya ekolojisindeki önemi göz önüne 

alınarak gündem belirleme etkisini desteklemek adına ortalaması üçüncü en yüksek olan “İnsan 

ilişkilerinin şekillenmesinde birincil rol oynayan medya ekolojisi; Covid–19 salgını sürecinde gündem 

 
 III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES                           DECEMBER 25-27, 2020 

 

                 www.covid19conference.org                               Ankara/Turkey 366



 
 

belirlemede etkilidir ( =4,15)” ifadesi yöneltilmiştir. Bireylerin sosyal medya platformları 

aracılığıyla kamuoyu oluşturarak gündem belirleme düzeyini tespit etmek adına yöneltilen 

“Kullanıcılar sosyal medyada kamuoyu oluşturarak gündemi şekillendirebilmektedir.” ifadesi 

aritmetik ortalaması en yüksek olan ( =4,09) dördüncü ifadedir. İlk dört ifadeye göre bireylerin 

sosyal medyanın gündem belirlemede ve kişilerin algılarını üzerindeki etkisini tespit etmek adına 

“Covid-19 sürecinde sosyal medyadan edindiğim bilgiler beni salgına karşı tedbir alma açısından 

olumlu yönde etkilemiştir.” ifadesi katılımcılara yönetilmiş ve  ( =4,08) beşinci en yüksek aritmetik 

ortalama sahip olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgulara göre; katılımcılar Covid-19 sürecinde 

çoğunlukla sosyal medyaya yönelmiş ve bu süreçte sosyal medyanın alternatifinin olması bu 

platformlarının kullanılmasına ve kullanım artıkça bağımlığının artması ile iki yaklaşım arasındaki 

ilişkinin paralel yönde olduğu görülmüştür. Bu süreçte sosyal medyaya olan yönelmenin aksine 

katılımcıların “Covid–19 salgını ile ilgili bilgi takibini daha çok geleneksel medyadan (televizyon, 

radyo vb.) yapıyorum.”, ifadesine verdikleri cevaplarla, en düşük ortalama olarak ( =3,05) geri 

bildirimde bulundukları görülmüş ve bu süreçte geleneksel medya takibinin sosyal medyaya oranla 

azaldığı ve daha az kişiye bilgi ulaştırdığı da araştırmada tespit edilen diğer bulgular arasında yer 

almaktadır.  

SONUÇ 

Çin’in Wuhan kentinde ilk olarak 2019 Aralık ayında ilk hasta görülmüştür. İlk başlarda bir epidemi 

olarak ortaya çıkan bu virüs kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına almayı başarmış ve 12 Mart 2019 

tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi ilan edilmiştir. Yenidünya düzeni ile 

birlikte kişilerin birçok alışkanlıkları ve gündemleri değişmiştir. Medyanın gündem oluşturmada etkisi 

Covid-19 salgını sürecinde de kendini göstermektedir. Kendimizi evlerimizde izole ediyor ve aşina 

olduğumuz hayatın nasıl değiştiğini, hastalık sürecinin nasıl olduğunu, alınan tedbirleri, ülkelerin bu 

süreçte hastalık tablolarını ve ekonomik vb. gibi durumlarını gerek geleneksel medya gerekse sosyal 

medya aracılığıyla takip ediyor ve etkileniyoruz. Bu doğrultuda, araştırmada 309 katılımcının; 

cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni durumu, aylık gelir durumu ve meslek gibi demografik 

özelliklerine verilen cevaplar temel alınarak ülkelerin savaştığı ve hızla yaygınlaşan yeni bir 

koronavirüs tipi olan Covid–19 salgınının sürecinde, medya ekolojisindeki değişimin gündem 

belirleme kuramı çerçevesinde incelenerek, katılımcıların medyaya yönelik tutumları ve sosyal medya 

kullanım alışkanlıkları araştırılmıştır. 

Araştırma doğrultusunda, salgın öncesine göre sosyal medya kullanımında gözle görülen bir artış 

meydana gelmiştir. Covid-19 salgını öncesi sosyal medya kullanım süresi 2-2,5 saat iken pandemi 

sürecinde bu süre 5 saatlere kadar çıkmıştır. Bu durum pandemi sürecinde insanların boş zamanlarının 

arttığını ve sosyal medyaya daha fazla yöneldiklerini gösterebilmektedir. Aynı zamanda katılımcıların 

sosyal medya platformlarına yönelik kullanım alışkanlıklarının değiştiğini ve Instagram katılımcıların 

%57,8 oranla en çok tercih edilen sosyal medya platformu olduğunu belirlenmiştir. Yenidünya düzeni 

ile birlikte sosyal medyanın çoklu ortam özelliğine sahip olması bireylerin o platforma yönelttiği ve 

bu doğrultuda araştırmaya katılan katılımcıların Covid–19 salgını ile ilgili bilgi takibini daha çok 

sosyal medya platformlarından (Twitter, Instagram vb.) yaptıklarını belirtmişlerdir. Salgın hakkında 

en güvenilir kaynak olarak ise Sağlık Bakanı (%38,5) gelmektedir. Yöneltilen bu soruda 2. Sırada 

(%29,4) oranla yer alan “Sosyal Medya” seçeneği bu platformlara olan güvenin yüksek olduğunu 

göstermektedir. Araştırma ampirik sonuçları doğrultusunda Covid–19 pandemisi döneminde sosyal 

medya kullanım süresinin arttığı, sosyal medya kullanım alışkanlıklarının değiştiği, sosyal medyanın 

gündem belirlemede ve hangi konular üzerinde nasıl düşünülmesi gerektiği konusunda önemli bir 

etkiye sahip olduğu ayrıca sosyal medyanın önemli bir enformasyon kaynağı haline geldiği tespit 

edilmiştir.   
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ABSTRACT 

The place of mass media in our daily lifes is gradually increasing with the transition to the information 

society, and the globalization, and the evolution of information technologies into different forms . One of 

the indispensable elements of these mass media is banner designs. The banner designs have made 

progress by keeping up with technological developments since the beginning of the twenty-first century 

and have taken their place in history as the representative of social issues. It proves to be a graphic design 

product by providing communication through the visual and linguistic materials it contains . At the end of 

2019, The Humanity has faced the threat of a virus allegedly originating at the Wuhan city in China. The 

fact that this virus has spread rapidly to the environment, threatening the whole world, affecting the 

global economy and countries has brought with it different precautions and practices. In this regard , the 

researcher aims to provide social benefit by analyzing eight pcs concept banner designs that can be 

evaluated as a social responsibility project developed within the scope of combating  new types of 

coronavirus .      

Keywords: Communication, Social Responsibility, Poster Design, Covid-19  

 

 

COVID-19 HASTALIĞI VE BELİRTİLERİNE İLİŞKİN AFİŞ TASARIMLARI 

ÇÖZÜMLEMELERİ 

 

ÖZET  

Bilgi toplumuna geçiş ve küreselleşme ile bilgi teknolojilerinin farklı formlara bürünerek evrilmesi, kitle 

iletişim araçlarının günlük hayatımızdaki yerini giderek artırmaktadır. Bu kitle iletişim araçlarının 

vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi de afiş tasarımlarıdır. Afiş tasarımları, yirmi birinci yüzyılın 

başından bugüne değin teknolojik gelişmelere ayak uydurarak ilerleme kaydetmiş ve toplumsal konuların 

temsilcisi olarak tarihte yerini almıştır, içerdiği görsel ve dilbilimsel materyaller aracılığıyla iletişimi 

sağlayarak grafik tasarım ürünü olduğunu kanıtlamaktadır. 2019 sonunda insanlık Çin’in Wuhan kentinde 

çıktığı iddia edilen bir virüsün tehdidi ile karşı karşıya gelmiştir. Bu virüsün hızla çevreye yayılarak tüm 

dünyayı tehdit eder hale gelmesi, küresel ekonomiyi ve ülkeleri etkilemesi, farklı önlem ve uygulamaları 

da beraberinde getirmiştir. Araştırmacı bu çerçevede yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında 

geliştirdiği bir sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendirilebilecek sekiz adet konsept afiş tasarımı 

çözümlemeleri yaparak toplumsal fayda sağlamayı amaçlamaktadır.       

Anahtar Kelimeler:  İletişim, Sosyal Sorumluluk, Afiş Tasarımı, Covid-19 
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ÖZET 

İlk olarak Çin’de ortaya çıkan koronavirüs vakası kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılmıştır. 

Pandemi olarak kabul edilmesiyle birlikte gerekli tedbirler tüm dünyada alınmaya başlanmıştır. 

Karantina sürecinde özellikle de sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte insanların haberleşme ve haber 

alma ihtiyaçları artmıştır. Bu süreç içerisinde internet kullanımı bu ihtiyaçların karşılamasında 

öncelikli sıra almıştır.   

Fakat internet ve sosyal medyalarda yayılan haberler kısa süre içerisinde bilgi kirliliği de 

oluşturmuştur. Tedbir amaçlı paylaşılan ve hızla yayılan sahte haberler olumsuz sonuçları 

beraberinde getirmiştir. Bu araştırmanın amacı sahte haberler ile ilgili vatandaşlara bilgilendirme 

yapmaktır. Bilgilendirmeler için bu süreç içerisinde en çok kullanılan sosyal medya hesaplarından 

Instagram sitesi kullanılmıştır. “fakecoronavirüsnews” adıyla oluşturulan hesapta beş sahte 

koronavirüs haberi animasyon videoları ile paylaşılmıştır. Bu paylaşımlar hedef kitlenin tüm dünya 

vatandaşları olması sebebiyle İngilizce dilinde hazırlanmıştır. Araştırma, internetten edinilen 

haberlerin doğruluğunun teyit edilmeden yayılmasını azaltmayı amaçlamaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda davranış değiştirmeye yönelik bir sosyal sorumluluk projesidir.   

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Sahte Haber, Sosyal Medya    

 

 

ABSTRACT   

The coronavirus case, which first appeared in China, spread to the whole world in a short time. With 

the acceptance of pandemic, necessary measures have been taken all over the world. In the 

quarantine process, people's communication and receiving needs have increased, especially with 

curfews. In this process, the use of the Internet has taken priority in meeting these needs. However, 

news spread on the internet and social media created information pollution in a short time. The fake 

news, which was shared with caution and spread rapidly, brought negative results. The purpose of 

this research is to inform citizens about fake news. The Instagram site, one of the most used social 

media accounts, was used for information. In the account created with the name 

"fakecoronavirusnews", five fake coronavirus news were shared with animation videos. These shares 

are prepared in English language, since the target audience is all citizens of the world. The research 

aims to reduce the spread of news received from the internet without confirming its accuracy. For 

this purpose, it is a social responsibility project aimed at changing behavior.   

Keywords: Coronavirus, Fake News, Social Media 
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Giriş   

İlk olarak Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde bulunan Huanan Deniz Ürünleri ve Canlı 

Hayvan Toptan Satış Pazarı’ndan (Huanan Seafood and Live Animal Market) ortaya çıktığı 

düşünülen virüs kısa süre içerisinde tüm dünya da etkili olmuştur. “Yapılan araştırmalarda hastalığı 

geçiren bireylerin büyük çoğunluğunun bu pazarı ziyaret ettikleri ve burası ile teması olduğu 

saptanmıştır. Bu pazarda kümes hayvanları, yarasa, dağ faresi ve yılan gibi hayvanların satıldığı 

bilinmektedir. Başlangıçta salgının görüldüğü hastalardan yedi tanesinin durumu ciddiyken, bir hasta 

yaşamını yitirmiştir. Yaklaşık dokuz gün içerisinde hekimler ve bilim insanlarından oluşan 

profesyonel bir ekip; farklı bir hastalığın ortaya çıktığını, bunun da yeni coronavirüs, COVID-19 

şeklinde tanımlandığını açıklamışlardır (Üstün & Özçiftçi, 2020).”   

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) çok ciddi bir tehdit olarak gördüğü virüs kısa süre içerisinde 

birçok ülkeye yayılmıştır. Özellikle Avrupa ülkeleri, ABD ve Rusya gibi ülkelerde ciddi hasta 

rakamları ile karşılaşılmıştır. “İki yüzün üstünde ülkede görülen yeni tip coronavirüs nedeniyle 

407159 kişi hayatını kaybetmiş, virüsten etkilenen kişi sayısı 7127753’e ulaşmıştır (WHO 

Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, 2020).” Türkiye’de ise ilk vaka 11 Mart 2020 

tarihinde görülmüştür. “172.114 kişi virüsten etkilenmiş ve 4.729 kişi ise hayatını kaybetmiştir (T.C. 

Sağlık Bakanlığı, 2020).”   

Pandemi süreci içerisinde tüm ülkeler vatandaşlarının sağlığını korumak için tedbirler almıştır. Bu 

tedbirlerin başında karantinalar ve sokağa çıkma yasakları gelmektedir. Vatandaşların evlerinde 

geçirdikleri süre içerisinde haber alma ve iletişim ihtiyaçlar daha da artmıştır. Bu ihtiyaçlar da bilgi 

kirliliklerine sebep olmuştur. Koronavirüs ile ilgili doğru olduğu kadar sahte olan birçok haber 

sosyal medyalarda hızla yayılmıştır. Sahte haberler karşısında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla 

birçok sosyal sorumluluk kampanyaları oluşturulmuştur.   

1. Pandemi Döneminde Haberleşme   

Teknolojik gelişmeler ile dijital platformalar ve internet günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır. 

Gazeteler, dergiler ve haber kanalları kullanıcının bir tık uzağında bulunmaktadır. Bu durum 

kullanıcılar için kullanım ve erişim kolaylığı sağlasa da dijital dünya ile haberleşme bazı önemli 

sorunları da beraberinde getirmiştir.    

“Öncelikli amacı kitleleri bilgilendirmek olan medyanın, asli görevini geleneksel mecrada icra 

etmesinde belirli oturmuş kurallar çerçevesinde işleyen bir süreç söz konusuyken, dijital 

platformlarda durum daha farklı bir noktaya evrilmiş bulunmaktadır. Bu görevi yerine getiren 

gazetecilerin yerini artık bizzat bireyin kendisinin alması bu sorunu daha da içinden çıkılmaz bir 

hale getirmiştir. İnternetin çok hızlı bir şekilde iletişim eyleminin vazgeçilmez aracı haline gelmesi, 

bilgi paylaşımının çok kolay bir şekilde yapılması, temelde yanlış bilgilendirmeye sebep olmakta ve 

dijital okuryazarlığı zayıf olan kitleleri olumsuz manada etkilemektedir (Çelik, 2020).”   

“Yanlış ve yanıltıcı bilgiler internette ve özellikle sosyal medya sitelerinde gelişmektedir. Facebook, 

Twitter ve WhatsApp gibi popüler platformların kullanıcıları, içeriği yaymadan önce herhangi bir 

doğrulama sürecinden geçirmesi gerekmemektedir. Bu nedenle söylentileri, yanlış haberleri ve 

komplo teorilerini kendileri ve takipçileriyle paylaşmakta özgürlerdir (Andı, 2019).” Günümüzde 

dijital okur-yazarlığın önemli bu paylaşımlarla birlikte oldukça artmıştır. Sahte bilgilerin 

paylaşılması ve yayılması zayıf dijital okuryazarlığı olan bireyler tarafından hızlı bir şekilde bilişim 

ağı üzerinden yayılmasına neden olmaktadır. Bu durumda bilgi kirliliğine ve halkın yanlış 

bilgilenmesine sebep olmaktadır.      

2. Pandemi Döneminde İnternet Kullanımı    

Koronavirüs tehlikesi tüm dünya üzerinde ciddi etkiler göstermiştir. Birçok ülke karantina ilan 

ederek vatandaşlarının sokağa çıkmasını yasaklamıştır. Bu süreç içerisinde başta eğitim-öğretim 

olmak üzere çeşitli özel ve kamu iş yerleri online döneme geçmiştir. Milyarlarca vatandaşın evde 
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kalması, hem sosyalleşme olarak hem de iş gücü olarak internet kullanımını ciddi değişimlere 

uğratmıştır.   

   

   

Şekil 1 2-22 Mart 2020 İnternet Kullanımı Oranları   

   “IAB TR Internet Ölçümleme Araştırması verilerine göre, koronavirüs salgını kapsamında 

Türkiye’de ilk vakanın çıkmasını takiben kullanıcıların dijital içerik tüketim alışkanlıklarında da 

farklılaşmalar gözlemlenmiştir. 16-22 Mart haftasında toplam internet kullanıcı sayısı 2-8 Mart 

haftasına göre %3 artarken kullanıcıların internette geçirdiği sürede de  %1 artış olmuştur (IAB 

İnteraktif Reklamcılık Derneği, 2020).”   

   

Şekil 2 2-22 Mart 2020 İnternetten Haber Araştırması Oranları   

   IAB TR Internet Ölçümleme Araştırması verilerinin sonuçlarına göre;     

• 16-22 Mart haftasında haber içeriklerine duyulan ilgi 2-8 Mart haftasına göre %17 artış 

göstermiştir.    

• Eğitim kategorisi haftalık erişimi 16-22 Mart haftasında 2-8 Mart haftasına göre %61 artış 

göstermiştir.   
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• Sağlık içerikli siteleri ziyaret eden ya da haber içerikli sitelerde sağlık içeriklerini tüketen 

kullanıcıların sayısı 16-22 Mart haftasında Mart ayının ilk haftasına göre %28 artmıştır.   

• 16- 22 Mart haftasında Oyun siteleri ziyaretçileri Mart ayının ilk haftasına göre %65 artış 

göstermiştir.   

• Teknoloji içerikli siteleri ziyaret eden kullanıcı sayısı 16-22 Mart haftasında 2-8 Mart 

haftasına kıyasla %16 artış göstermiştir.    

• Bu süreçten en fazla olumsuz etkilenen sektörlerin başında Turizm gelmiştir. Turizm içerikli 

sitelere olan ilgi 16-22 Mart haftasında Mart ayının ilk haftasına göre %48 düşüş 

göstermiştir.    

3. Pandemi Döneminde Koronavirüs İle İlgili Sahte Haberler   

Pandemi döneminde insanların iletişim kurma ve haber alma ihtiyacı daha da artmıştır. Virüs ile ilgili 

alınacak önlemler ve korunma yöntemleri bu haberlerin başında gelmektedir. Fakat bu süreç içerisinde 

özellikle sosyal medyalarda oldukça haber kirliliği oluşmuştur. Vatandaşların sahte haberlere itibar 

etmeleri ise ciddi sonuçlar doğurmuştur.   

 Pandemi döneminde sahte koronavirüs haberlerinden başlıcaları ve ortaya çıkan sonuçlar şunlardır:   

 Sarımsak Koronavirüsten Korur?   

Özellikle Facebook üzerinden sarımsak yemenin virüse yakalanmayı engelleyeceğine dair birçok 

paylaşım görülmüştür. Bu paylaşımlara istinaden, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre (WHO) sarımsağın 

bazı mikroplara karşı vücudun direncini yükselttiğini ama coronavirüs ile ilgili herhangi bir kanıt 

olmadığını açıklamıştır. Bu sahte haber hem dünyada hem de Türkiye’de ters etki gösteren sonuçlar 

doğurmuştur. Çin'de yayımlanan Morning Post gazetesinin haberine göre 1,5 kilo sarımsağı çiğ çiğ 

yediği için boğazı ciddi derecede tahrip olan bir kadın hastaneye kaldırılmıştır. Ayrıca Türkiye 

piyasasında sarımsak fiyatlarında yüksek artış gözlemlenmiştir (www.hurriyet.com.tr, 2020).   

 Koronavirüs Evcil Hayvanlardan Bulaşır?   

Sahte haber olan bu bilgi vatandaşlar arasında oldukça uzun süre gündemde kalmıştır. Yapılan tüm 

açıklamalara rağmen birçok evcil hayvan sokağa bırakılmıştır. Dünyanın birçok ülkesinde evcil 

hayvanlar sokağa bırakılmıştır. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’nin Büyükçekmece ilçesinde 

sadece 3 ay içinde sokak hayvanı sayısında 20 kat artış gözlemlenmiştir (www.ntv.com.tr, 2020).    

 Tuzlu Su Koronavirüsten Korur?   

Türkiye’de ilk vaka görülmesiyle birlikte birçok tedbir amaçlı bilgi sosyal medyada dolaşmaya 

başlamıştır. Bunlardan biri de boğazın tuzlu su ile gargara yapılmasına yönelik bilgilerdir. Dünya 

Sağlık Örgütü bu bilgiyi doğrulamamıştır. Tuzlu su ile yapılan gargaranın boğaz temizliği için 

faydalı olduğunu, boğazdaki iltihabın iyileşmesine katkı sağladığını fakat boğazı virüsten temizleme 

ve etkisiz hale getirmede etkisinin olmadığını bildirmiştir. Seul güneyindeki Gyeonggi Eyaletinde 

bulunan Seongnam kentinde bir kilisede, papazın koronavirüsten korunmak amacıyla tuzlu su spreyi 

kullanması sonucu 50 kişi virüse yakalanmıştır (www.haberler.com, 2020).   

 Koronavirüsten Ayakkabıya Bulaşır?   

Pandemi döneminde vatandaşlar arasında en çok yayılan haberlerden biri de ayakkabı yoluyla 

virüsün bulaşmasıdır. Özellikle bu haber sonucu dışarıda giyilen ayakkabılar dezenfekte edilmiştir. 

Koronavirüs Bilim Kurulu’nun virüsün ayakkabı ve kıyafetlerden bulaştığına dair bir kanıtın 

olmadığına yönelik açıklaması üzerine haber yayılımı durmuştur. Fakat Bursa'da korona virüsü 

korkusuyla evinde sürekli çamaşır suyu ile temizlik yapan bir vatandaş zehirlenerek hayatını 

kaybetmiştir (www.haberturk.com, 2020).   

 Koronavirüs 5G Teknolojisinden Bulaştı?   

Koronavirüsün çıkışı ile ilgili birçok teori ortaya atılmıştır. Fakat en tepki görenlerden biri kuşkusuz 

5G teknolojisi ile ilgilidir. 5G teknolojisi ile ilgili iddialar sosyal medya platformlarında yüz binlerce 
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kişiye yayılmıştır. Teoriye göre virüs; yeni nesil cep telefonu teknolojisi 5G dalgaları ile yayıldığı 

öne sürülmüştür. İngiltere'de de bu iddiaların ardından Birmingham ve Merseyside gibi bazı 

kentlerde baz istasyonları ateşe verilirken, hükümet de iddiaların doğru olmadığına yönelik uyarılar 

yapmıştır. Ayrıca bilim insanları Covid-19 ile 5G arasında bir bağlantı olabileceği fikrini "tam bir 

saçmalık" olarak tanımlamış ve bunun biyolojik olarak imkânsız olduğunu dile getirmişlerdir. 

Ayrıca İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS)  Tıbbi Direktörü Stephen Powis de komplo 

teorilerini "en kötü sahte haber türü" olarak nitelendirmiştir (www.bbc.com, 2020).   

Koronavirüs ile ilgili sosyal medyada dolaşan sahte haberler vatandaşlar arasında korku ve endişe 

yaratmıştır. Her sahte haber geri dönülemez sonuçlar doğurmuştur. Can kayıpları yaşanmıştır. Fakat 

sahte haberlerin psikolojik hasarının ölçülmesi mümkün değildir. Pandemi sürecinde çıkarılacak en 

önemli derslerden biri kesinlikle haberlerin gerçekliğinin teyit edilmeden yayılması gerekliliğidir. 

Dijital okuryazarlık bu bilgilerin gerçekliğini sorgulamada önemli rol oynamaktadır.    

4. Araştırmanın Amacı ve Önemi   

Aralık 2019 tarihinde Çin’de görülen ilk coronavirüs vakası dünya üzerinde yayılarak Pandemi ilan 

edilmiştir. Bu Pandemi süreci içerisinde gerek virüsten korunmak gerekse bulaşı engellemek 

amacıyla birçok öneride bulunulmuştur. Karantina dönemi içerisinde özellikle internetten bilgi 

edinme oldukça artış göstermiştir. Fakat bu süreçte Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 

“Enformasyondemi” (Bilgi Pandemisi) konusunda uyarılarda bulunmuştur. WHO bu kavramla 

korona pandemisine ilişkin sahte haberlerin bir virüs gibi müthiş bir hızla yayıldığını kastetmiştir. 

Birçok vatandaş virüsten korunmaya çalışırken sahte haberler sebebiyle başka sorunlarla yüzleşmek 

zorunda kalmışlardır.   

Araştırma, pandemi döneminde sahte haberlerin bilgi kirliliği yaratması sebebi ile ortaya çıkmıştır. 

İnsanların bilgi edinmek için interneti ve sosyal medya platformlarını kullanmasına yönelik 

araştırmalar sonucu oluşturulmuştur. Projenin amacı; sosyal medya platformu olan Instagram 

üzerinden sahte haberlere yönelik bilgilendirme yapmaktır. Bu proje doğrultusunda insanların 

haberlere yönelik teyit almadan yayma alışkanlığını değiştirmek amaçlanmıştır.   

5. Araştırmanın Yöntemi   

Instagramda “fakecoronavirusnews”  isimli bir hesap oluşturulmuştur. Hedef kitlenin tüm dünya 

vatandaşları olması sebebiyle projenin tamamı İngilizce hazırlanmıştır. Profil resmi olarak stilize 

edilmiş virüs görseli kullanılmıştır.   

   

Şekil 3 instagram.com/fakecoronavirusnews/ profili   

Proje, beş haber üzerinden oluşturulan bilgilendirici videolar oluşturulmuştur.  Araştırmanın kısıtını 

beş sahte koronavirüs haberi oluşturmaktadır. Tüm videolarda kullanılacak belirli kurallar 

oluşturulmuştur. Bunlar;   

• Videolar 15-20 saniye olarak hazırlanmıştır.   

• Üç renk teması dışına çıkılmamıştır.   
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• Her videonun 2. saniyeye kadar olan tasarımı aynı hazırlanmıştır.    

• Bu kısımda videonun hangi haber olduğu anlaşılması için sadece konu başlığı farklı 

kullanılmıştır.   

   

  

Şekil 4 Bilgilendirici Videolar (2. sn)    

• Her videonun 3-8. Saniyesinde bilgilendirici metin verilmiştir. Görsel ile de bu metin 

desteklenmiştir.   

  Şekil 5 

Bilgilendirici Videolar (8. sn)   

• 8. Saniye itibariyle sahte haberi anlatan bir animasyon oluşturulmuştur. Bu kısım her 

videoda aynı kurgulanmıştır.   

• Sahte haber 1 olan sarımsağın virüsten koruması ile ilgili hazırlanan videonun sonunda 

virüse yakalanmış bir sarımsak görülmektedir.   
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• Sahte haber 2 olan evcil hayvanların sokağa bırakılması ile ilgili videonun sonunda virüs 

ikonları içerisinde sağlıklı bir kedi tüm evcil hayvanları temsil etmektedir.   

• Sahte haber 3 olan tuzlu suyun virüsten koruduğu ile ilgili videoda önce tuzlu su 

koronavirüs ikonunu kovalamaktadır. Videonun sonunda ise tuzlu suyun etkisiz olduğunu 

anlatan koronavirüs ikonu tuzlu suyu kovalamaktadır.   

• Sahte haber 4 olan ayakkabının virüsü bulaştırdığı ile ilgili videoda önce bir ayakkabı 

yoluyla virüs ezilmektedir. Ardından ayakkabıya bulaşmadığını anlatan kızgın bir virüs 

ezilen yerden tekrar çıkmaktadır.   

• Sahte haber 5 olan 5G teknolojisinin virüsü yaydığı ile ilgili videoda 5G yazısı birçok 

deformasyon geçirmektedir. Bu değişimler içerinde koronavirüs şeklinde 5G yazısı da 

görünmektedir. Videonun sonunda ise 5G yazısı tekrar orijinal haline dönmekte ve haberin 

sahteliğine vurgu yapmaktadır.   

   

Şekil 6 Bilgilendirici Videoların Sonu   

   

• Her video sonunda haberin sahte olduğunu anlatan metin kullanılmıştır.   

• Bu metin internet diline hâkim olması amacıyla sadece yüklemden oluşmuş ve parantez 

içerisinde gösterilmiştir.   

• Her video hem fon müziği hem de animasyon sesleri ile desteklenmiştir.   

• Yeşil renk hâkimiyetinde videolar sonlandırılmıştır.   

Sonuç ve Öneriler   

   Sosyal medya platformu olan Instagram adresinde oluşturulan “fakecoronavirusnews” 

hesabına videolar yüklenmiştir. Hedef kitlesine uygun kişiler ile bağlantı kurularak sayfanın tanıtımı 

yapılmıştır. Kısa süre içerisinde geri dönüşler alınmaya başlanmıştır.   
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Şekil 7 www.instagram.com/fakecoronavirusnews/ (erişim tarihi:13.06.2020)   

Projeye ait araştırma beş video ile sınırlı kalmıştır. Fakat sosyal sorumluluk projesi amacıyla 

oluşturulmuş olan hesap yeni videolar ile desteklenecektir. Pandeminin sona ermesine kadar oluşan 

süreç içerinde yeni yayılan sahte haberlere ait videolar oluşturulup, bilgilendirme amaçlı bu hesaptan 

yayınlanacaktır. Hesabın sadece bilgilendirme yapması amaçlanmamaktadır. Asıl ulaşmak istediği 

nokta insanlara haberlerin doğruluğunu teyit etme alışkanlığı kazandırmaktır. Başka bir deyişle 

gerçekliği kanıtlanmamış haberlerin yayılmasına yönelik davranışları değiştirmek hedeflenmektedir.   
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ABSTRACT 

The deadly new type of coronavirus (COVID-19), which emerged in Wuhan city of Hubei province of China 

in December 2019, spread rapidly due to the global transportation network. The epidemic that left 

governments desperate due to the of the speed of infection caused sudden shocks in the world economy. 

Tourism, which is the second largest economic sector in the world after industry, was one of the most 

affected sectors all over the world. Quarantine decisions taken in Europe and North America, which 

constitute a large part of the world economy, caused a dramatic sudden decline in tourism and travel 

activities. In addition, restrictions on transportation and travel due to COVID-19 have deeply affected the 

industry and diverted consumers away from tourism expenditures. After COVID-19 was declared a 

pandemic by the World Health Organization (WHO), it directly affected the tourism activities of the 

countries, significantly lowering hotel occupancy rates all over the world. After this decision, entry and exit 

activities from and to countries were banned for foreign tourists as a result of many countries closing their 

border gates. Job losses occurred in areas related with tourism because of the employment loss in the sector. 

Countries like Turkey resorted to short-time work allowances to employees in order to prevent job losses in 

the sector for a while. COVID-19 affected the industry more deeply and caused serious reductions in the 

revenues of many tourism countries. In the current situation where it is evaluated that it is not possible to 

compensate this loss of income in the short run, there is an increase in all public expenditures. It can be said 

that countries where tourism constitutes a higher share of national income will be affected more dramatically 

by the current crisis.  

The aim of this study is to investigate the influence of the COVID-19 pandemic to tourism revenues in 

European countries and to analyze the policies and contingency planning followed by countries and 

businesses in order to revitalize tourism. In accordance with this purpose, a wide literature review was made 

and descriptive statistics was utilized in order to help professionals and researchers better understand and 

manage the impact of COVID-19 on tourism revenues and its transformational relevance. It is also aimed to 

derive governmental and sectoral policies in order to better counteract similar future global crises and force 

majeur situations.   

Keywords:  Covid-19, Economics, Tourism Industry 

INTRODUCTION 

Tourism is all of the economic, cultural, technical measures and studies undertaken to attract tourists to a 

region, and trips for the purposes of resting, having fun, seeing and getting to know. It provides foreign 

currency input to the country and investments in tourism stimulate the national economy, therefore it is 

considered as the second largest economic sector in the world after industry. Moreover, it causes a decrease 

in unemployment rates of a country and an increase in the income level of the citizens of a country. The key 

advantages of tourism and hospitality sector are to generate income and create employment. It is the main 

significant source of prosperity for the countries (Panaitescu & Renea, 2020). The attractiveness of events or 

destinations that provide a significant flow of visitors to the regions where they are realized and have an 

income-generating effect in the host countries and make them unique, creates a positive effect on revenues 

from the tourism sector (Acar, 2020). Concerts of famous music groups all around the world, exhibitions and 

sports competitions can be examples of these events. For this reason, countries should attach great 

importance to tourism activities that support economic, cultural and social development and provide 

necessary support to the tourism sector in crisis situations (Cakir & Barakazi, 2020). Tourism has a dynamic 

structure that reacts suddenly to positive or negative situations that occur in the world or in the country 

where it is located. Earthquakes, terrorist attacks, epidemics and political events are the most important 
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factors that influence tourism activities of countries negatively. These are negative situations that cause a 

decrease in confidence towards the countries where it they happen. There have been many unfortunate 

examples to this fact in the past years.  

Regardless of the shape of the crisis and the perception it evokes, tourism activities are affected by all kinds 

of crises that might stem from both the dynamics of the sector itself and the events taking place outside the 

sector. The characteristics of tourism crises have primary and secondary causes. The results may have 

economic impacts despite not being based on economic reasons. There is a possibility of repetition over time 

and this can be in the short, medium and long term in terms of solutions and impacts. The crisis that had a 

significant impact on international tourism, the most severe until 2020, was the global economic crisis in 

2008-2009. International tourism revenues decreased by 6% and tourist arrivals decreased by 4% in this 

period. However, the impact of the crisis did not last long and in 2010, the sector recovered strongly. 

International tourist arrivals increased by 7% which shows the resistance of tourism demand (ILO & 

UNWTO, 2011). Furthermore, the crisis that made a worldwide impression was the Twin Towers attack in 

America on September 11, 2001. As a result of this crisis, an atmosphere of distrust towards airline 

companies emerged all over the world, and numerous cancellations were made in flights. A report chaired by 

Carl Bonham, Professor of Economics at the University of Hawaii, was prepared to determine the damage 

this crisis caused to US tourism. According to the report, the number of international visitors decreased from 

51 million in the United States in 2000 to 46 million. It has been stated that the USA, which had a loss of 27 

million visitors until 2004, lost billions dollars in tourism during this period (Syzdykova, Abubakirova, 

Asan, & Kelesbayev, 2015). The Indian Ocean Earthquake and Tsunami in 2004, which caused the most 

deaths in history, also seriously affected the tourism industry. Although the tremor, which was recorded as 

the third largest earthquake in history with a magnitude of 9.1, was effective in 14 Asian countries, Thailand 

was the most affected country in the tourism field (Euronews, 2014). Another major impact on tourism is 

caused by epidemics and pandemics. The best example is SARS virus in 2002 in the Republic of China. It 

was stated that the SARS epidemic caused the tourism sector to collapse in China, Hong Kong, Singapore 

and Vietnam, which were the Asian countries most severely affected by the pandemic (McAleer, Huang, 

Kuo, Chen, & Chang, 2010). There was a record decrease in the number of tourists coming to these regions, 

and later they succeeded in eliminating this negative image by means of policies for regaining the trust of 

tourists. 

The world is currently struggling with the Novel Coronavirus (COVID-19) outbreak, which was identified 

by World Health Organization (WHO) on January 13, 2020 in a group of people with respiratory illnesses. 

The epidemic initially occurred in Wuhan city of Hubei province of China and it spread all over the world in 

a short time. COVID-19 was declared a pandemic by WHO on 11 March 2020 due to the identified COVID-

19 cases around the world. On 13 March 2020, Europe became the epicenter of the epidemic due to a record 

increase in cases (World Health Organization, 2020). According to WHO reports, 67.780,361 cases and 

1.551.214 deaths have been reported in the world as of December 9, 2020. COVID-19 outbreak which 

brought life to a standstill, affected all sectors in the world because of the precautions taken. However, 

tourism sector has been one of the sectors most affected by the pandemic. It is stated that the tourism sector 

is affected more by other economic activities with its social aspect and the COVID-19 pandemic has affected 

many sectors globally, especially the tourism sector (UNWTO, 2020). It has been reported that the pandemic 

will deeply affect the sector in the long term in the documents on the UNWTO official website. The main 

reasons for this are known to be strict quarantine measures. While travel restrictions and flight cancellations 

continue globally, the supply of travel services on a national and international scale has decreased 

significantly. Moreover, airline businesses around the world cancel their flights to countries where the 

outbreak is intense. Champions League and UEFA Europa League competitions, organized by UEFA and 

followed with great interest all around the world, were played without spectators, resulting in major losses of 

potential revenues. The refusal of passengers from the regions heavily affected by the epidemic, and the 

taking of extensive security measures, especially at airports, borders and customs, are also measures that 

cause tourism to beseverely affected. The world's most visited museums are closed to visitors because of the 

measures taken and cultural and artistic activities such as festivals, concerts, congresses and fairs that have a 

wide range of participation worldwide and are important for countries with the economic effects they create, 

were cancelled (Acar, 2020).  

In the last 40 years, the number of international tourists in the world has increased seven times, from 200 

million to 1.4 billion, and tourism-related income has reached 1.7 trillion dollars (UNWTO, 2020). However, 

the coronavirus epidemic directly affected the tourism activities of the countries, significantly lowering the 

hotel occupancy rates all over the world.  In the previous crises, there has been no such decline as much as 
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the COVID-19 period, even in the SARS period. The measures taken by the countries like lockdowns and 

closing border gates caused a record decrease in the sector. Countries should move towards a more 

sustainable model that will be less affected by crises. Despite attracting two million tourists a year, Qatar 

started the "Clean Qatar" program. Hotels in Qatar started to receive "Clean Qatar" certificate. Companies 

started to consider whether the quality or the number of tourists is important. According to McKinsey 

reports, quality has been compromised for the sake of attracting large numbers of tourists. Ecology and 

cultural heritage were ignored. Some tourism centers saw the pandemic as an opportunity and started to 

change. Barcelona tends towards attracting the high income group by highlighting local food. Amsterdam is 

going for a model based on concepts such as climate and biodiversity. Thailand has started to close some of 

its beaches to protect its coral reefs (Yildirim, 2020). Tourism companies and governments should carefully 

consider the negative effects of the pandemic on the industry and establish risk management plans to cope 

with potential crises. In addition, public and private policy should be coordinated to maintain pre COVID-19 

operational standards of the tourism industry during the 2020-2021 season (Skare, Soriano, & Porada-

Rochon, 2020). Therefore the aim of this study is to explain the impacts of COVID-19 to the tourism 

industry in European countries and to give reccommendations on measures to be taken against an existing 

and a possible new crisis, and to overcome crises with less damage. 

MATERIALS AND METHODS  

Tourism activities in Europe are experiencing their worst season in 80 years. This analysis was conducted 

based on various reports and available data regarding the research topic. The devastating effects of COVID-

19 have started to show up in all countries as of March 2020. According to STR Global data, the occupancy 

rates of the hotels in the world's largest cities, where the occupancy rate is between 70 % and 100 % under 

normal conditions, decreased to 20 % in March, 2020 (BBC, 2020). Figure 1 shows the percent change in the 

occupancy rates of tourism facilities in March, 2019. 

Figure 1: Change in Occupancy Rates of Tourism Facilities Compared to March 2019 
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Source: Adapted from TUROB (2020) 

 

Hoteliers Association of Turkey (TUROB) indicated that the most decrease in the occupancy rates of the 

hotels was experienced in Italy, especially hotel occupancies in Europe in March were at their lowest level 

since World War II. It is stated that the revenues per available room over the total number of rooms in 

Europe decreased by a very high rate of 65.6% to an average of 24.3 Euros. According to STR Global data, 

Italy experienced the biggest decrease in occupancy rates of hotels in March among European countries with 

90.8 percent, and the occupancy rate of hotels in the country decreased to 6.2 percent (TUROB, 2020). By 

contrast to COVID-19 period, the 2003 SARS outbreak caused only a 0.4% drop that year. In addition, a 

study conducted by McKinsey with the participation of approximately 1,200 tour operators around the world 

in April revealed that the loss in reservations was 85 % compared to 2019. The research in question shows 

that the loss to be incurred by the sector by the end of 2020 will be at the level of 73% (TURSAB, 2020). 

In the report published by the United Nations on 25 August to measure the devastating impact of the 

COVID-19 pandemic on global tourism by using UNWTO data, it was seen that the decrease in tourism has 

critically affected many areas. According to report data, almost 100 - 120 million peoples’ direct tourism 

businesses are at risk and $ 910 billion to $ 1.2 trillion in revenue losses were discussed (United Nations, 

2020). As tourism income decreases, the budget allocated to conservation of natural and cultural heritage is 

in jeopardy. There has been a 56% decrease in international tourist arrivals around the world between 

January and May, 2020. The region with the highest reduction rate is Asia and the Pacific Region with 60%. 

Europe ranks in second place with 58%. In addition, there was a loss of $ 320 billion in tourism revenue 

within five months, with 56 % fewer international passengers - this is more than 3 times than what was lost 

during the 2008 crisis worldwide. On a regional basis, in the January and May period of 2020, the regions 

that experienced the greatest decrease in the number of international tourists compared to the same period of 

the previous year were Southern Europe and Northeast Asia with 65 % (United Nations, 2020). When the 

months of January to August are considered, Asia and Pacific regions are the first stage for suffering from 

the effects of COVID-19 with a 79 % decrease. Africa and the Middle East regions followed it with a 69% 

drop, while Europe dropped 68% (UNWTO, 2020). The World Travel and Tourism Council (WTTC) 

general manager believes that even if the pandemic is brought under control, it will take 10 months for the 

tourism industry to reach its normal levels (Niestadt, 2020). Some UNWTO Experts anticipate a recovery in 

the tourism industry in the third quarter of 2021, and they forecast that it will not be possible to return to pre-

outbreak 2019 levels before 2023. UNWTO conducted a global survey of the effects of COVID-19 on the 

industry and the prospective recovery time.  

Figure 2: Expected Period of Recovery on Tourism in Europe 
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Source: Adapted from UNWTO (2020) 

Figure 2 shows the time of recovery of tourism activities in Europe. While most experts expect a major 

improvement in the third quarter of 2021, 23% of this group thinks that this improvement will occur in 2022. 

However, the percentage of those expecting an improvement in the second quarter of 2021 is also higher 

than those expected in 2022. 

A very small number of experts expect a recovery on tourism in the first quarter of 2021 and it is indeed 

unlikely because the vaccination process that will end the pandemic in the world has just begun in some parts 

of the world. The first quarter of 2021 seems too early for the vaccination process to be completed 

worldwide. 

Looking at the recovery period in tourism after previous crises, after the 2003 SARS epidemic, it took 11 

months for international tourism to return to pre-outbreak levels. After the September 11, 2001 attack, it took 

14 months for tourism to reach its previous levels and after the 2009 global economic crisis, the sector 

recovered in 19 months (UNWTO, 2020). 

Figure 3: Main Factors that Prevent the Improvement of International Tourism in Europe  

 

Source: Adapted from UNWTO (2020) 
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The survey results show that travel restrictions are one of the most important factors affecting Europe's 

international tourism, with a rate of 28 %. This factor is followed by slow virus containment with a rate of 

20%. The three factors that are low consumer confidence, economic environment and lack of coordinated 

response among countries are the same with % 15 rate.  

Significant difficulties continue to be experienced in the sector due to the unknown duration of the pandemic 

and travel restrictions as part of the global economic recession. Countries all around the world implemented 

a wide variety of preventions to reduce the influence of COVID-19 and promote the resilience of the tourism 

industry.  

In France, 75 % of the salary of salaried employees up to a certain wage is paid by the state. The salaries of 

those working with the minimum wage are fully paid by the state. The state is a partner to the credit risk to 

be given to companies. Companies are given loans equal to 25 % of their revenues in 2019. In case of 

reservation cancellations, coupon payments are made by the government instead of a refund (Cakir & 

Barakazi, 2020). 

In Spain, those who are unemployed receive a salary support of 440 Euros. The state pays 70 % of the salary 

of employees on compulsory leave. Tax debts up to 30.000 Euros are postponed to future dates. Tax 

payments of companies with an annual income of up to 600.000 Euros are delayed until June. Insurance 

premium payments are postponed for up to 6 months. The interest on overdue debts of small businesses and 

self employed persons is deferred. The guarantee amount applied in the loans is increased up to 100 billion 

Euros and 20 billion Euros of these loans are used by medium and large-scale enterprises (Cakir & Barakazi, 

2020). The size of the support package for the tourism sector announced on June 18 was 4.2 billion Euros. 

While 2.5 billion Euros of this support package consists of loans to be provided to the sector, 850 million 

Euros were given to encourage competition with digitalization and sustainability (TURSAB, 2020). 

Italy provides an employment support of 10.4 billion Euros. Transactions that reduce employment for two 

months are prevented and no labor tax is levied. Unemployment insurance periods are extended. The Value 

Added Tax is suspended, increasing the state guarantee from 70 % to 80 % for loans up to 800.000 USD. 

Overdue tax payments and tax returns are suspended. Approximately 50 % tax reduction is made on hygiene 

and sanitation products. State guaranteed coupons are applied to canceled travel tours. Holiday support is 

provided to low-income families to support domestic tourism (Cakir & Barakazi, 2020). 

In Turkey, the decrease in employment is prevented with short work allowance. Dismissals are suspended for 

3 months and criminal sanctions are imposed on those who do not comply. Some credit, tax and invoice 

debts are postponed to future dates. Facilitating the allocation and payment of loans is provided to small, 

medium and large enterprises in conjunction with their capacities. A certain amount of grant aid is provided 

to those in need in cash. Annual dues received from travel agencies were abolished in 2020. In all enterprises 

in the tourism sector, hygiene and distance rules are implemented to protect employees and tourists. 

Measures against the epidemic are increased with rules such as contactless payment, a distance of one and a 

half meters, disposable products, removing the open buffet and preventing unmasked travel in transportation 

vehicles (Cakir & Barakazi, 2020). 

In Germany, a 10-year loan support is provided from the Development Bank with 100 percent state 

guarantee for travel agencies. The German government has announced a 50 Billion Euro grant support 

package for all small businesses and self-employed workers. Travel agencies can also benefit from this grant 

package. In this framework, travel agencies with up to 5 employees received 9,000 Euros for 3 months, and 

travel agencies with up to 10 employees were provided 15,000 Euros for 3 months. The Ministry of 

Economy and Energy of the Federal Republic of Germany announced in early July 2020 that it was 

preparing a support package of 25 billion Euros for the tourism sector. It is stated that 40.000 applications 

were received and 700 million Euros of aid was given to benefit from the support until the end of August. In 

response to the consumer demand for travel cancellation, travel agencies and tour operators were proposed to 

give a state guaranteed holiday coupon for use in the next period instead of a refund (TURSAB, 2020). 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

Tourism sector, which is one the most economically important sectors in the world, has been one of the 

sectors most affected by the COVID-19 pandemic. It has a dynamic and sensitive structure that will be 

affected by the negative effects of earthquakes, disasters, economic depression, terrorism and pandemics. 

The result of all the crises experienced has an economic consequence. The COVID-19 outbreak, which 
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brought life to a standstill, has dragged all sectors to change their system. Tourism sector had to make 

rearrangements and it is trying to overcome the damage it is incurring with the contribution of governments. 

In previous crises, the tourism sector was not damaged as much as it is now, due to the COVID-19 outbreak. 

According to the reports published on the UNWTO official website, it has been observed that the COVID-19 

pandemic has had a profound and long-term impact on the tourism industry. The biggest factor that causes 

this is the strict restriction rules applied by the countries. Cultural and social activities, which are the most 

important factors feeding tourism, have been suspended indefinitely. Governments should support economic, 

cultural and social development and provide the necessary support to the tourism sector in crisis situations. 

In addition to the contribution of states to the sector in this regard, companies also have a significant role in 

minimizing crisis damage. 

Crises have never been the first and will never be the last time. Such crises should always be a lesson so that 

the sector is prepared for the next crisis. There is always a possibility of recurrence, therefore a contingent 

crisis management plan should be devised by the governments and companies. Thailand is the best example 

of this situation. Before they could fully recover after the Indian Ocean earthquake and tsunami in 2004, they 

were again adversely affected by the COVID-19 crisis because they did not create a crisis management plan 

for probable future ones. The precautions and measures to be taken against the COVID-19 epidemic should 

be implemented much more strictly and the process should be followed closely. Considering the measures 

that countries should take for tourism and the economy of the country, initially, it is seen that practices 

should be made in favor of citizens and businesses by abandoning the income items of the state (Cakir & 

Barakazi, 2020). The common point of measures taken by countries such as France, Spain, Italy, Turkey and 

Germany is support of employees' salaries partly by state tax exemptions, and giving state-guaranteed 

coupons instead of the granting of reservation cancellations. Moreover, they increase the state guarantee rate 

applied on loans and do not apply the taxes applied in different categories in 2020. As long as the COVID-19 

outbreak continues, governments should continue to support countries where tourism is a crucial economic 

factor. Long-term planning is required for economic-based support packages. Furthermore, consultancy 

support should be given to businesses and organizations related to crisis management. Tourism enterprises 

that do not have adequate hygiene infrastructure and suitable conditions should not be granted an activity 

permit by governments (Cakir & Barakazi, 2020). 

An effective collaboration mechanism should be established between the state, civil society and private 

sector. They can support domestic tourism demands with regional economies, and encourage domestic 

tourism such as tourism coupons by providing incentives for people in order to spend for holidays in 

accordance with their own budgets. Moreover, in order to regain the confidence of tourists, it is necessary to 

emphasize health and safety precautions. This may include the improvement of safety and health guidelines 

for tourism companies, particularly restaurants and accommodation facilities. Lastly, they can promote 

projected marketing campaigns that encourage ecotourism. A move away from mass tourism can be expected 

in the short and medium term by giving the existing health and safety requirements caused by the COVID-19 

outbreak. For this reason, tourism companies in the region should encourage alternative destinations for 

travelling that allow experiences for small groups and individuals (EU, 2020).  

Tourism companies should implement the transition to telecommuting work model. They need to enhance 

cooperation with technology companies to ensure free and fast access to communication tools. In addition to 

government support, they can provide income substitution to employees who cannot apply teleworking from 

home. The state is required to reimburse employers for paid sick leave to quarantined workers. They should 

promote the adoption of online training for workers by simplifying company procedures and ensuring easy 

and informed access to information. Considering the possible tough times we face in the future, companies 

should work together to collaborate on common risk management strategies against the COVID19 pandemic 

(EU, 2020). 

Furthermore, more investment should be made in digitalization, which is becoming a trend all over the 

world. After the COVID-19 outbreak, a full isolation period may begin with the transition to the digital age 

in the tourism sector at a high rate. It is among the predictions and suggestions that the robotic age will begin 

in many parts of the world, that non-contact processes will be made, social distance, hygiene and sanitation 

will be the priority choice. New technological systems in bellboy services like contactless use in room door 

cards and such innovations should be expected. Even though the financial burden of all this is high, it 

appears as a new marketing technique. Now, instead of an all inclusive system, an all hygienic system will be 

offered. All these indicate that a new era of innovation will begin in tourism (Kıvılcım, 2020). Biological 

passport systems can be implemented for foreign tourists. If the transition to full hygienic services instead of 
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all-inclusive systems occurs, the interest in hotels may increase. If this happens, more personnel will be 

needed and employment in tourism will increase accordingly.  

While transitioning to the summer season, all-inclusive resorts have removed their open buffet systems and 

implemented personalized food and beverage services. In this way, they prevented people from violating the 

social distance rule and possibly spreading the virus. They should continue to maintain this system, as long 

as the pandemic continues and perhaps even after it is over. The use of new technologies and innovations 

takes into account the concept of "smart destinations", which will definitely improve the sustainability, 

accessibility, governance and quality of objectives. Innovation processes tender the opportunity to develop 

corporate level financial participation in the tourism industry, as well as digital processes, while also offering 

the opportunity to develop the entrepreneurial skills of the regional community. All of these have become an 

indivisible part of the leading processes to the permanent and development of the sector (Panaitescu & 

Renea, 2020). 
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ÖZET 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında 

görülmeye başlayıp, tüm dünyaya yayılan bir grup akut solunum yolu enfeksiyonu olarak 

tanımlanmaktadır. Hastalığın hızlı, kolay ve hayatı tehlikeye sokan yayılımı insanların üzerinde 

olumsuz psikolojik etkilere sebep olmakta ve günlük yaşam aktivitelerini, davranışlarını ve 

alışkanlıklarını değiştirmektedir. Bu çalışmanın amacı; COVID-19 hastalığının, Diş Hekimliği 

Fakültesine diş tedavileri amacı ile müracaat eden hastalar üzerinde yarattığı stres düzeyini 

incelemektir. Tüm katılımcılara sosyodemografik özellikleri ile Covid-19 salgını dönemindeki 

tecrübelerinin edinileceği kapalı uçlu sorular yöneltildi ve anksiyete düzeyinin değerlendirilmesi için 

Modifiye Dental Anksiyete Skalası (MDAS) uygulandı. Anket çalışması sonucu elde edilen verilerin 

ve MDAS skorunun istatistiksel değerlendirilmesinde SPSS 20.0 programı kullanıldı. Çalışmaya 115 

gönüllü birey (71 kadın, 44 erkek) katıldı. 23 birey (%20) Covid-19 teşhisi aldığını ve 7’si (%6,1) 

hastane ortamında tedavi gördüğünü belirtti. Katılımcıların % 41,7’si kurallara ve tedbirlere tam 

olarak uyduklarını ifade etti. Covid-19 salgını döneminde, bireylerin tamamına yakını ellerini daha sık 

yıkadığını (%99,1) ve kalabalık ortamlara girmekten çekindiklerini (% 95,7) belirtti. Katılımcıların 

%88,7’si diş tedavileri sırasında enfeksiyon bulaşma riskinin yüksek olduğunu bu sebepten endişe 

duyduklarını belirtti. Katılımcıların MDAS skorları ortalaması 16,7±4,3 olarak hesaplandı. 

Katılımcıların %44,3’ünün (51 birey) MDAS skoru 19 ve üzeri olarak belirlendi. MDAS skoru, kadın 

katılımcılarda erkek katılımcılara göre yüksek olarak bulundu (p<0,05). Sistemik hastalığı olan ve 

olmayan katılımcıların MDAS skorları arasında istatistiksel olarak farklılık görülmedi (p>0,05). 

Katılımcıların Covid-19 enfeksiyonunu engellemek amacı ile aldıkları önlemler ile MDAS skoru 

arasında pozitif korelasyon tespit edildi (p<0,01). Bulgularımız Diş Hekimliği Fakültesine müracaat 

eden hastaların COVID-19’a bağlı yüksek anksiyete düzeyi sergilediklerini işaret etmektedir.  

Anahtar kelimeler: SARS virüsü; Covid-19, diş bakımı; korku; modifiye dental anksiyete skalası 

 

 

 

THE EFFECTS OF COVID-19 DISEASE ON DENTAL TREATMENT ANXIETY LEVEL 

 

ABSTRACT 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) is defined as a group of acute respiratory tract infections that 

first appeared in Wuhan Province in China in late December and spread all over the world. The rapid, 

easy and life-threatening spread of the disease causes negative psychological effects on people and 

changes their daily life activities, behaviors and habits. The aim of this study is; To examine the stress 

level of COVID-19 disease on patients who apply to the Faculty of Dentistry for dental treatment. All 

participants were asked closed-ended questions about their sociodemographic characteristics and their 

experiences during the Covid-19 epidemic, and Modified Dental Anxiety Scale (MDAS) was applied 
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to evaluate the anxiety level. The SPSS 20.0 program was used for the statistical evaluation of the data 

obtained as a result of the survey study and the MDAS score. 115 volunteers (71 women, 44 men) 

participated in the study. 23 individuals (20%) stated that they were diagnosed with Covid-19 and 7 

(6.1%) were treated in the hospital environment. 41.7% of the participants stated that they fully 

comply with the rules and precautions. During the Covid-19 outbreak, almost all of the participants 

washed their hands more frequently (99.1%) and avoided entering crowded environments (95.7%). 

88.7% of the participants stated that the risk of infection is high during dental treatments, and therefore 

they are worried. The mean MDAS score of the participants was calculated as 16.7 ± 4.3. The MDAS 

score of 44.3% of the participants (51 individuals) was determined as 19 and above. MDAS score was 

found to be higher in female participants than male participants (p <0.05). There was no statistically 

significant difference between the MDAS scores of the participants with and without systemic disease 

(p> 0.05). A positive correlation was found between the measures taken by the participants to prevent 

Covid-19 infection and the MDAS score (p <0.01). Our findings indicate that patients who applied to 

the Faculty of Dentistry exhibit a high level of anxiety due to COVID-19. 

Keywords: SARS Virus; Coronavirus Infections; Dental Care; Fear; Modified Dental Anxiety Scale 

 

Giriş  

Covid-19 (Corona Virus Disease 2019), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında 

solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) ile kendini gösteren, bir grup hastada yapılan 

araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Salgın başlangıçta bu bölgedeki 

deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlardan bulaşarak başta Vuhan şehri olmak üzere Hubei 

eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve oradan da diğer dünya 

ülkelerine yayılmıştır(She et al., 2020; "T.C. Sağlik Bakanliği Covid-19 Bİlgİlendİrme Sayfasi," 

2020).  

Koronavirüsler, insanlarda veya hayvanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. 

İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve 

Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu 

enfeksiyonlarına sebep olduğu bilinmektedir. Yeni Koronavirüs Hastalığına SAR-CoV-2 virüsü sebep 

olmaktadır("T.C. Sağlik Bakanliği Covid-19 Bİlgİlendİrme Sayfasi," 2020). Bugüne kadar, COVID-

19 pandemisinden en çok zarar gören ülkeler arasında Çin, İspanya, Birleşik Krallık, İtalya ve 

Amerika Birleşik Devletleri bulunmaktadır(Peloso et al., 2020). Türkiye’de 1 Kasım itibariyle toplam 

hasta sayısı 377 bin 473, toplam can kaybı 10 bin 326, iyileşen hasta sayısı ise 325 bin 486 olarak 

belirlenmiştir. Dünya genelinde toplam vaka sayısı 46 milyon 709 bin 156'ya, toplam can kaybı ise 1 

milyon 203 bin 771'e ulaşmıştır("T.C. Sağlik Bakanliği Covid-19 Bİlgİlendİrme Sayfasi," 2020).  

Hastalığın hızlı, kolay ve hayatı tehlikeye sokan yayılımı insanların üzerinde olumsuz psikolojik 

etkilere sebep olmakta ve günlük yaşam aktivitelerini, davranışlarını ve alışkanlıklarını 

değiştirmektedir(Qiu et al., 2020). Enfeksiyon kontrol önlemleri, virüsün daha fazla yayılmasını 

önlemek ve pandemik durumu kontrol etmeye yardımcı olmak için dünyadaki tüm sağlık otoriteleri 

tarafından tasarlanmakta ve uygulamaya konulmaktadır. Sağlık birimlerinin önemli bir parçası olan 

Diş hekimliği uygulamalarında, SARS-CoV-2 virüsü, salgılar veya aerosoller yoluyla bir kişiyi 

kolayca enfekte edebilmekte ve diş tedavisinin özellikleri nedeniyle, hastalar ve diş hekimleri arasında 

çapraz enfeksiyona neden olabilmektedir(Peloso et al., 2020).  

Diş kliniklerinde enfeksiyon yayılımının önüne geçilebilmesi amacıyla, çeşitli koruyucu ekipman 

kullanımı, diş kliniklerinin tüm yüzeylerinin derinlemesine dezenfeksiyonu, diş hekimliğinde acil 

tedavi uygulamaları, hasta alımında azalma ve HES kodu taraması (Hayat Eve Sığar Uygulaması) gibi 

önlemler alınmaktadır(Peloso et al., 2020; "T.C. Sağlik Bakanliği Covid-19 Bİlgİlendİrme Sayfasi," 

2020).  

Bu çalışmanın amacı; COVID-19 hastalığının, Diş Hekimliği Fakültesine diş tedavileri amacı ile 

müracaat eden hastalar üzerinde yarattığı stres düzeyini incelemektir. 
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Materyal & Metot 

Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Etik Kurulu Başkanlığı’nca onaylanmıştır. 

Çalışmaya Ağustos- Ekim 2020 tarihleri arasında çeşitli diş tedavileri amacı ile Atatürk Üniversitesi 

Diş Hekimliği Fakültesine müracaat eden bireyler arasından, çalışma amacı ve yapılacak uygulamalar 

anlatılarak onamları alınmış gönüllü bireyler dahil edilmiştir.    

Bireylere sosyodemografik özellikleri ve Covid-19 hastalığı ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarını 

değerlendiren kapalı uçlu sorular yöneltilmiştir. Ayrıca dental anksiyete düzeyinin belirlenmesinde, 

‘Dental Anksiyete Skalası’na enjeksiyon ile ilgili kaygı düzeyini değerlendirildiği bir soru eklenerek 

Humphris ve ark.(G. Humphris, Freeman, Campbell, Tuutti, & D'souza, 2000) tarafından geliştirilmiş 

‘Modifiye Anksiyete Skalası’ kullanılmıştır. Anket sonucunda, endişesiz hissedilen durumdan endişeli 

hissedilen duruma doğru 1 ile 5 puan arasında puanlama yöntemi esas alınmıştır. Tüm anket 

değerlendirmesi sonucunda puanlar toplandığında 5 ile 25 arasında bir skor elde edilmektedir. 19 ve 

üzeri skorlar yüksek dental anksiyete durumu olarak görülmüştür. Bu skalanın Türkçesinin geçerlilik 

ve güvenirliği yapılan çalışmalar sonucunda gösterilmiştir(Bergdahl & Bergdahl, 2003; Cohen, Fiske, 

& Newton, 2000; De Jongh, Adair, & Meijerink‐Anderson, 2005; G. Humphris et al., 2000; Tunc, 

Firat, Onur, & Sar, 2005).  

Anket çalışması sonucu elde edilen verilerin ve MDAS skorunun istatistiksel değerlendirilmesinde 

SPSS 20.0 programı kullanılmıştır.  

Bulgular  

Bireylerin sosyodemografik özellikleri Tablo 1’de, sistemik durum ile ilaç ve sigara kullanımı Tablo 

2’de, Covid-19 hastalığı ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirmesi ise Tablo 3’te 

verilmiştir.  

Tablo 1. Çalışmaya katılan bireylerin demografik özellikleri (n=115) 

 n (%) 

Cinsiyet   

Kadın  71 (% 61,7) 

Erkek  44 (% 38,3) 

Yaş   

<20 18 (% 15,7) 

20-65 93 (% 80,9) 

>20 4 (% 3,5) 

Medeni Durum  

Bekar  64 (%55,7) 

Evli  51 (%44,3) 

Eğitim Durumu  

İlkokul ve altı 7 (% 6,1) 

Lise  26 (% 22,6) 

Lisans  41 (% 35,7) 

Lisans üstü 41 (% 35,7) 

 

Tablo 2. Sistemik durum ile ilaç ve sigara kullanımı (n=115) 

Özellikler  n (%) 

Sistemik rahatsızlığınız var mı?  

Yok  95 (% 82,6) 

Var  20 (% 17,4) 

Düzenli olarak kullandığınız bir ilaç var mı?  

Yok  95 (% 82,6) 

Var  20 (% 17,4) 
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Sigara kullanıyor musunuz?  

Hayır  77 (% 67,0) 

Evet  38 (% 33,0) 

 

Tablo 3. Covid-19 hastalığı ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirmesi (n=115) 

Özellikler  n (%) 

Covid-19 hastalığı teşhisi aldınız mı?  

Hayır  92 (% 80,0 

Evet, evde tedavi gördüm 16 (% 13,9 

Evet, hastanede tedavi gördüm 7 (% 6,1 

Sosyal izolasyon döneminizde işinize nasıl 

devam ettiniz? 

 

İzolasyondan öncesi gibi 22 (% 19,1) 

Rotasyon/ vardiya şeklinde işime devam ettim 61 (% 53,0) 

Evden işlerime devam ettim 27 (% 23,5) 

Ücretsiz izne ayrıldım 3 (% 2,6) 

İşten çıkarıldım 2 (% 1,7) 

Sosyal izolasyon döneminde alınan önlemleri 

nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 

Yetersiz  48 (% 41,7) 

Başarılı  66 (% 57,4) 

Abartılı  1 (% 0,9) 

Sosyal izolasyon döneminde kurallara 

uyduğunuzu düşünüyor musunuz? 

 

Evet  48 (% 41,7) 

Çoğunlukla  55 (% 47,8) 

Hayır  12 (% 10,4) 

Sosyal izolasyon kurallarında toplumun 

başarısını nasıl değerlendirirsiniz? 

 

Başarılı  5 (% 4,3) 

Orta seviyeli  51 (% 44,3) 

Başarısız 59 (% 51,3) 

Covid-19 ile ilgili güncel bilgileri ağırlıklı 

olarak hangi yayın kanalı üzerinden takip 

ediyorsunuz?  

 

Özel internet kanalları  25 (% 21,7) 

Televizyon ve radyo 44 (% 38,3) 

Gazete  3 (% 2,6) 

Sosyal medya 42 (% 36,5) 

Covid-19 hastalığının açılımını biliyor 

musunuz? 

 

Camplobacter virus disease- 19. gen mutasyonu 5 (% 4,3) 

Corona virus death-2019 salgını 29 (% 25,2) 

Candida virus death-19 gen mutasyonu 5 (% 4,3) 

Corona virus disease-2019 salgını 51 (% 44,3) 

Bilmiyorum  25 (%21,7) 

Covid-19 virüsünün kuluçka süresini biliyor 

musunuz?  

 

2-7 gün 9 (% 7,8) 

4-12 gün 10 (% 8,7) 

2-14 gün 59 (% 51,3) 

7-14 gün 37 (% 32,2) 
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Covid-19 salgını döneminde, bireylerin tamamına yakını ellerini daha sık yıkadığını (%99,1) ve 

kalabalık ortamlara girmekten çekindiklerini (% 95,7) belirtmiştir.  

Katılımcıların Diş hekimliği fakültesine müracaat sebepleri, acil tedaviler hakkındaki bilgileri Tablo 

4’te verilmiştir.  

Tablo 4. Katılımcıların Diş hekimliği fakültesine müracaat sebepleri, acil tedaviler hakkındaki bilgileri 

(n=115) 

Özellikler  n (%) 

Diş hekimine müracaat sebebiniz nedir?  

Bilgi almak için 22 (% 19,1) 

Yarım kalan tedavimi tamamlamak için 31 (% 27,0) 

Acil olmayan tedavi- Ağrı yok 24 (% 20,9) 

Acil tedavi- Ağrım var 38 (% 33,0) 

Diş hekimliğinde uygulanan acil tedavi 

yaklaşımlarını biliyor musunuz?  

 

Evet  83 (% 72,2) 

Hayır  32 (% 27,8) 

Dikiş aldırmak acil tedavi kapsamında 

mıdır?  

 

Evet  26 (% 22,6) 

Hayır  52 (% 45,2) 

Bilmiyorum   37 (% 32,2) 

 

102 katılımcı (%88,7) diş tedavilerinin Covid-19 enfeksiyonunun yayılımında arttırıcı faktör olduğunu 

düşündüklerini ve bu sebepten diş tedavilerinden endişe duyduklarını belirtti. 

Katılımcıların MDAS skorları ortalaması 16,7±4,3 (minimum skor: 5 ve maksimum skor:25) olarak 

hesaplandı. MDAS skoru 19 ve üzeri olan 51 katılımcı (%44,3) yüksek dental anksiyete durumunda 

olarak değerlendirildi. Cinsiyet dağılımına göre MDAS skoru değerlendirildiğinde, kadın 

katılımcıların ortalama değerinin (17,5±3,9), erkek katılımcıların ortalama değerinden (15,5±4,6) 

yüksek olduğu görüldü (p>0,05). Sistemik hastalığı olan ve olmayan katılımcıların MDAS skorları 

arasında istatistiksel olarak farklılık görülmedi (p>0,05). Eğitim seviyeleri göz önüne alınarak 

değerlendirme yapıldığında, eğitim seviyesi lisan ve altı olan katılımcılar ile lisansüstü olan 

katılımcılar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görüldü (p<0,05). Eğitim seviyesi arttıkça dental 

anksiyete düzeyi azalmaktadır. Sosyal izolasyon kurallarına dikkat eden katılımcıların MDAS skoru 

(18,25±4,5) ile dikkat etmeyen katılımcıların MDAS skoru (16,06±3,9) arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark görüldü (p<0,05).  

Pandemi sürecinde enfeksiyondan korunmak amacı ile günlük rutininde daha fazla korucuyu ekipman 

kullanımının MDAS skoru ile pozitif korelasyon gösterdiği belirlendi (p<0,05). 

Tartışma 

Bu çalışma, koronavirüs hastalığı (COVID-19) pandemisinden kaynaklanan sürecin bireylerin tutum, 

davranış ve alışkanlıkları ile diş hekimliği randevuları ve devam eden diş tedavileri ile ilgili endişeleri 

üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Diş tedavilerine karşı hissettikleri anksiyete durumu 

Türkiye’de geçerli ve güvenirli olduğu belirlenen MDAS ile ölçülmüştür(Tunc et al., 2005).  

MDAS’ın Türk hastalar üzerinde güvenilirlik ve geçerliliğinin değerlendirildiği çalışmada yazarlar, 

kişinin skor değerinin 19 ve üzeri olma durumunda yüksek dental anksiyete durumu olduğunu ve 

skalanın uygun hassasiyete ve özgüllüğe sahip olduğunu bildirmişlerdir(Ilgüy, Ilgüy, Dinçer, & 

Bayirli, 2005). Humpris ve ark.(G. M. Humphris, Dyer, & Robinson, 2009) yetişkinler üzerinde 

yaptığı bir araştırmada, yüksek dental kaygıya sahip bireylerin oranını %11.6, Halonen ve 
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ark.(Halonen, Salo, Hakko, & Räsänen, 2012) ise üniversite öğrencileri üzerinde değerlendirmede, 

katılımcıların %19’unun MDAS’na göre yüksek dental kaygı düzeyinde olduğunu tespit etmişlerdir.  

Olivieri ve ark.(Olivieri et al., 2020) tarafında İsyanya’da 96 kişinin katılımı ile Covid-19 salgını 

sırasında tedavi edilen hastalarda diş anksiyetesi, korku ve kanal tedavisinin kalp atış hızının ve 

oksijen satürasyonuna etkisinin değerlendirildiği çalışmada MDAS kullanılmıştır. Katılımcıların 

ortalama skoru 8 (6, 9.25) olarak bulunmuştur. Brezilya’da hastaların pandemi hakkında nasıl 

hissettiklerini, ağız sağlığı ve diş tedavi planları konusunda ne kadar endişeli olduklarının 

değerlendirilebileceği bir anket çalışması yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda katılımcıların % 41,8'i 

(249/595) sakin,% 28,6'sı (170/595) anksiyete yaşadığını,% 23,2'si (138/595) hastalık korkusu 

hissetiğini, % 2,2'si (13/595) paniğe kapıldığı ve % 4,2'si (25/595) konuya karşı ilgisiz olduğunu 

belirtmiştir(Peloso et al., 2020). Benzer çalışmalar ile karşılaştırıldığında çalışma grubumuzun dental 

anksiyete düzeyinin (MDAS median: 16,7±4,3 ve MDAS>19: 51 katılımcı %44,3) daha yüksek 

olduğu görülmüştür. Bu durumun anket çalışmasının Covid-19 hastalığının çok yaygın ve sonuçlarının 

hayatı tehdit eden dönemde yapılmış olmasına bağlı olduğu düşünülebilmektedir.  

Dental anksiyete üzerinde etkili olduğu yapılan çalışmalarda belirlenmiş olan faktörlerden birisi 

cinsiyet farklılığıdır. Kadınların erkeklerden daha yüksek dental anksiyeteye sahip olduğunu belirten 

pek çok çalışma(Abrahamsson, Berggren, Hakeberg, & Carlsson, 2003; Bergdahl & Bergdahl, 2003) 

olmakla birlikte, aralarında anlamlı farklılık tespit etmeyen çalışmalar(Oktay, Koçak, Sahinkesen, & 

Topçu, 2009; Thomson, Locker, & Poulton, 2000) da mevcuttur. Afrikalı üniversite öğrencilerinin 

salgın sırasında COVID-19'a karşı bilgi ve endişe düzeylerinin değerlendirildiği bir çalışmaya, 17-21 

yaş aralığında, 69 erkek ve 114 kadın olmak üzere 183 Nijeryalı üniversite öğrencisi katılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda kadınlarda erkeklere göre kaygı puanı daha yüksek bulunmuştur(Rakhmanov & 

Dane, 2020). Çalışmamızda da dental anksiyete skorları kadın katılımcılarda erkek katılımcılara göre 

yüksek olarak bulunmuştur.  

Dental anksiyetenin kişinin eğitim seviyesinin yükselmesi ile azaldığı belirtilmektedir. Tunç ve 

ark.(Tunc et al., 2005) çalışmalarında MDAS toplam skoru ile eğitim düzeyleri arasında negatif bir 

korelasyon olduğunu göstermiştir. Haugejorden ve ark.(Haugejorden & Solveig Klock, 2000) ise 

eğitim düzeyleri ile dental anksiyete skorları arasında anlamlı bir ilişki saptayamamıştır. 

Çalışmamızda eğitim seviyesi lisans üstü olan katılımcıların dental anksiyete skoru daha düşük olarak 

tespit edilmiştir.  

Dental korku ve anksiyete, çocuk hastaları etkileyen ve ağız sağlığı kontrolünde zorluklar yaratan 

önemli bir problemdir. Polonya’da yapılan bir çalışmada, yedi yaşından büyük çocukların Covid-19 

salgın dönemindeki duygusal durumları değerlendirilmiştir. Salgın önlemleri altında ağız sağlığı 

hizmetlerinin çocukların anksiyete seviyesi üzerinde belirgin bir artışa sebep olmadığını 

göstermiştir(Olszewska & Rzymski, 2020). Çalışmamız salgın hastalık döneminde yürütüldüğü için, 

20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üzeri kişilerin dışarı çıkmasındaki kısıtlamalar sebebi ile yaş dağılımı 

homojen değildir. Bu sebeple yaşa göre değerlendirme yapılmamıştır.   

Araştırmalar, COVID-19 salgınının genel popülasyonda ve sağlık çalışanları arasında stres, anksiyete, 

uykusuzluk, depresyon ve bulaşma korkusuna neden olabileceğini göstermiştir. Duygu durum 

bozuklukları dahil olmak üzere stresle ilişkili psikiyatrik durumlar, intihar davranışı ile 

ilişkilendirilebilir. COVID-19 mağdurlarının da yüksek intihar riski altında olabileceği 

düşünülmüştür(Sher, 2020). Wuhan şehri sakinlerinin COVID-19 salgınına karşı psikolojik tepkilerini 

anlamak için yapılan online bir anket çalışmasında ise, Bozukluk 7 Maddeli Ölçeği (YAB-7), Hasta 

Sağlık Anketi 9 Maddeli Ölçeği (PHQ-9), Atina Uykusuzluk Ölçeği ve Basitleştirilmiş Başa Çıkma 

Stili Anketi uygulanmıştır. Çalışma sonuçları Wuhan şehri sakinlerinin psikolojik durumunun ve uyku 

kalitesinin, COVID-19 salgını öncesine göre nispeten daha zayıf olduğunu gösterilmiştir(Fu et al., 

2020). 

Birleşik Krallık'ta COVID-19 hastalığı hızla artarken, diş hekimliği departmanında çalışan tüm meslek 

gruplarına toplam 120 anket uygulanmıştır. Ankete katılanların %53,3'ü yaygın anksiyete belirtileri 

göstermiştir. En yüksek ortalama ‘GAD-7’ skoru diş hekimliği hemşireleri arasında kaydedilmiştir. En 

yaygın endişenin, COVID-19'u arkadaşları ve ailelerine bulaştırma korkusu olduğu 

görülmüştür(Mahendran, Patel, & Sproat, 2020). 
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Yapılan bir araştırmada, COVID-19 pandemisinde diş hekimlerinin tutumları ve profesyonel 

yaklaşımları değerlendirilmiştir. Ankete yanıt veren 875 diş hekiminin % 71,2'si bu belirli süre içinde 

klinik uygulamalarını askıya almaya karar verdiğini belirtmiştir. Bu gerçeğin ana faktörleri kişisel 

koruyucu ekipman (KKD) eksikliği olmuştur. Çalışma sonuçları, diş hekimliği sektörünün hem devlet 

kurumlarında hem de özel kliniklerde hazırlıksız olması nedeniyle, Polonyalı diş hekimlerinin 

çoğunun, hastalığın yayılmasını önlemek için klinik uygulamalarını gönüllü olarak askıya aldıklarını 

göstermiştir(Tysiąc-Miśta & Dziedzic, 2020). 

Diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin COVID-19 salgını ile ilgili görüşlerinin ve kaygı düzeylerinin 

değerlendirildiği bir çalışmada, katılımcılara Durumluk Sürekli Kaygı Envanteri (STAI) ölçeklerinin 

Türkçe versiyonu uygulanmıştır. 249 Diş hekimliği öğrencisinin (154 kız, 95 erkek) çoğu (% 81,1) 

yüz yüze eğitime geçişle birlikte derslerin gruplar halinde yapılmasından endişe duyduklarını ve geç 

mezuniyet fikrinin korku yarattığını (% 69,9) belirtmiştir. Çalışma sonucunda Diş hekimliği 

öğrencilerinin COVID-19 konusunda endişeli olduğunu ve psikolojik olarak desteklenmesi gerektiği 

vurgulanmıştır(Özdede & Sahin, 2020). 

Sonuç  

Bulgularımız Diş Hekimliği Fakültesine müracaat eden hastaların COVID-19’a bağlı yüksek anksiyete 

düzeyi sergilediklerini işaret etmektedir.  

Bu süreçte Diş hekimleri toplumun ve kendilerinin sağlıklarını korumak ve enfeksiyonun yayılımına 

sebep olamamak amacı ile gereken tedbirler doğrultusunda sağlık hizmeti sunmaya devam etmektedir.  
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ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate the dentists to work filiation service during the COVID-19 

pandemic and the effect of this situation on occupational burnout. A survey, including demographic 

and pandemic questions and the Maslach Burnout Inventory (MBI), was used as a data collection 

method and administered to dentists in Turkey via the internet. A link to the survey 

(onlineanketler.com) was sent to the participants by e-mail or social media (WhatsApp©). A total of 

706 participants were included in the study. The 330 participants were dentists who are assigned 

within the scope of COVID-19 measures in Turkey. Standard descriptive statistics and the chi-square 

test were used for statistical analysis. Occupational burnout levels of participants according to filiation 

service (serve/FP, did not serve/FN) were 34.4% and 17.6%, respectively. A statistically significant 

difference was found between the burnout levels of participants according to filiation service. It is 

important to consider how these results, collected during an infectious disease epidemic, reflect the 

effects of psychological distress and burnout on dental staff. 

Keywords: burnout, COVID-19, filiation. 

 

 

TÜRKİYE'DE KOVİD-19 PANDEMİSİ SIRASINDA DİŞ HEKİMLERİ ARASINDA 

MESLEKİ TÜKENMİŞLİK 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisi sırasında diş hekimlerinin filyasyon hizmetine girmesinin 

mesleki tükenmişliğe etkisini değerlendirmektir. Veri toplamak için demografik bilgiler ve pandemi 

ile ilgili sorular ile Maslach Tükenmişlik Ölçeği'ni içeren bir anket internet üzerinden Türkiye'deki diş 

hekimlerine uygulandı. Anket linki (onlineanketler.com) katılımcılara e-posta veya sosyal medya 

(WhatsApp ©) aracılığıyla gönderildi. Çalışmaya dâhil edilen toplam 706 diş hekiminden 330'u 

Türkiye'de COVID-19 önlemleri kapsamında görevlendirilen diş hekimleriydi. İstatistiksel analiz için 

standart tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi kullanıldı. Filyasyon hizmetine katılan diş 

hekimlerinin mesleki tükenmişlik düzeyleri %34.4 iken, katılmayan diş hekimlerinin %17.6 olarak 

tespit edildi. Filyasyon hizmetine göre katılımcıların tükenmişlik düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulundu. Bulaşıcı bir hastalık pandemisinin diş hekimliği personelinin tükenmişliği 

üzerine etkilerini değerlendirmek önemlidir. 

Anahtar kelimeler: COVID-19, filyasyon,  tükenmişlik 
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Giriş 

Koronavirüs hastalığı (COVID-19) ilk olarak Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde şiddetli akut 

solunum yolu enfeksiyonu gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda tanımlanmıştır 

(Organization, 2020b). 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bu hastalık 

koronavirüsün neden olduğu pandemi olarak tanımlanmıştır (Organization, 2020a). Hastalık, yaklaşık 

%5.7'lik bir ölüm oranıyla 200'den fazla ülkede yayılmıştır (Calvet et al., 2016). 

COVID-19 genellikle direkt veya solunum sekresyonları ile kontamine olmuş yüzeylere temas yoluyla 

ve az miktarda fekal-oral yolla bulaşır. Sağlık çalışanları virüse kan veya diğer vücut sıvıları ve 

havadaki bulaşıcı ajanlar yoluyla maruz kalırlar (Shiao, Koh, Lo, Lim, & Guo, 2007). Virüsün 

bulaşma mekanizması göz önünde bulundurulduğunda dental işlemler sonucunda oluşan aerosoller 

önemli risk oluşturmaktadır (Lauer et al., 2020). Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi virüse maruz 

kalma riskini dört kategoriye ayırmış ve diş hekimliği en yüksek risk kategorisinde yer almıştır 

((OSHA), 2020). 

COVID-19'un yayılma oranı diğer koronavirüslerden (SARS ve MERS) daha yüksektir (Rabaan et al., 

2020). Bu nedenle, COVID-19 virüsünün bulaşmasını ve yayılmasını azaltmak için birçok ülkede 

karantina önlemleri uygulanmıştır (Nussbaumer-Streit et al., 2020; Tian et al., 2020; Wilder-Smith & 

Freedman, 2020). Devletler, ölümleri azaltmak ve sağlık hizmeti kapasitesinin aşılmasını önlemek için 

hızlı bir şekilde sosyal mesafe ve seyahat kısıtlamaları getirmiştir. Maske takma zorunluluğu, toplu 

etkinliklerin iptali, işyerleri için kısıtlamalar ve okulların ve üniversitelerin kapatılması gibi tedbirler 

alınmıştır (Cheng, Barceló, Hartnett, Kubinec, & Messerschmidt, 2020). Birbirinden kaynaklanan 

şeylerin bağlılığını ifade eden “filyasyon”, hastalığın Türkiye'de yayılma oranını azaltmak için alınan 

önlemlerden biridir (Cobbett, 1833). Salgınlara karşı bir önlem olan filyasyonun amacı, teyit edilmiş 

vakalarla teması olan duyarlı bireylerin sistematik takibi ve izolasyonu ile bulaşma zincirini kesintiye 

uğratarak hastalığı önlemektir (Demirtaş & Tekiner, 2020). Bu görev Türkiye'de diş hekimleri de dahil 

olmak üzere sağlık çalışanları tarafından yürütülmektedir. 

COVID-19 pandemisi sırasında; birçok sağlık çalışanının normal alanlarının dışında çalışması, iş 

yüklerinin değişmesi, iş hayatının kontrolünün kaybedilmesi ve çalışanın emeğinin takdir edilmemesi 

tükenmişlik riskine katkıda bulunur (ÇALIŞKAN, Delikan, & KIZILASLAN, 2019; "Health 

workforce burn-out," 2019). Tükenmişlik sendromu, uzun süreli yorgunluk, azalan motivasyon ve işe 

düşük ilgiyi ifade eder (Embriaco, Papazian, Kentish-Barnes, Pochard, & Azoulay, 2007; Goldberg et 

al., 1996). Sağlık çalışanlarında tükenmişliğin, yorgunluk, stres, anksiyete, depresyon, duygu durum 

bozuklukları, madde kullanımı, intihar, hasta bakım kalitesinde azalma, erken emeklilik ve 

beklenmedik istifalar ile kanıtlanan olumsuz bir etkisi vardır (Bakker, Le Blanc, & Schaufeli, 2005; 

Goldberg et al., 1996; Lancee, Maunder, & Goldbloom, 2008). Bu çalışma COVID-19 pandemisinin 

diş hekimlerinin mesleki tükenmişliklerine etkisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Metod 

Çalışma Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulu tarafından onaylandı (onay no: KAEK-590). 

Anket formu internet üzerinden oluşturularak (onlineanketler.com), Türkiye'deki diş hekimlerine e-

posta veya sosyal medya (WhatsApp ©) aracılığıyla gönderildi. Gizlilik nedeniyle isim veya diğer 

kişisel bilgiler kaydedilmedi. Ankete dönülmesi, çalışmaya katılma isteğinin göstergesi olarak 

yorumlandı. Araştırmaya kendi rızaları ile katılmayı kabul eden katılımcılar dâhil edildi. 

Anketin ilk bölümünde pandemi dönemi öncesinde ve pandemi dönemi sırasında katılımcıların 

durumuyla ilgili 29 demografik soru yer aldı. Anketin ikinci bölümünde ise 22 soruluk Maslach 

Tükenmişlik Ölçeği kullanıldı (Maslach & Jackson, 1981). Orijinal ölçeğin yedi seçeneği vardır; fakat 

bu çalışmada Türk kültürüne uyarlanmış beş seçenekli bir anket formu kullanıldı (0=Hiçbir zaman, 

1=Çok nadir, 2=Bazen, 3=Çoğu zaman, 4=Her zaman) 

Maslach Tükenmişlik Ölçeğinde elde edilen puanlar yorumlanırken; duygusal tükenme (DT) alt ölçeği 

için 0–20 düşük, 21–30 orta ve 31 ve üzeri yüksek olarak tanımlandı. Duyarsızlaşma (D) alt ölçeği için 

0-5 düşük, 6-10 orta ve 11 ve üzeri yüksek olarak tanımlandı. Kişisel başarı (KB) için 42 ve üstü 

düşük, 36-41 orta ve 35 ve altı yüksek olarak tanımlandı. Puanları yorumlamak için 5 seçenekli bir alt 
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ölçek kullanıldığından değerler 2/7 oranında azaltıldı. Ölçek değerlendirilmesinde, duygusal tükenme 

ve duyarsızlaşma puanının yüksek, kişisel başarı puanının ise düşük olması kişide tükenmişlik 

olduğuna karşılık gelmektedir. 

Bu çalışma için gerekli olan örneklem büyüklüğü G*Power program paketi kullanılarak bir güç analizi 

ile (0.30 etki büyüklüğü, %5 yanılma düzeyi, %95 güç) 400 katılımcı olarak belirlendi. İstatistiksel 

Analiz 

Tüm anket sorularının yanıtlarını özetlemek için standart tanımlayıcı istatistikler kullanıldı. SPSS 22.0 

(IBM SPSS 22.0, Armonk, NY) programı kullanılarak tükenmişlik sıklıkları ile ilişkili faktörlerin 

farkını değerlendirmek için ki-kare testi kullanıldı.  

İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi. 

Bulgular 

Anket 9 Mart-20 Mayıs tarihleri arasında 800 diş hekimine online olarak dağıtıldı. Toplam 706 diş 

hekimi anketi cevapladı (%88.25). İstatistiksel karşılaştırmalar için katılımcılar filyasyon hizmetinde 

görev alma durumuna göre iki gruba ayrıldı. Anketi tamamlayan 330 diş hekimi filyasyon hizmetinde 

görevli iken (FG), 376 diş hekimi ise filyasyon hizmetinde görev almadı (FD).  

FG diş hekimlerinin yaş aralığı FD diş hekimlerinden anlamlı derecede yüksekti (p<0.001). FG diş 

hekimlerinin tamamı bir devlet hastanesinde görev yaptı ve çoğu uzman diş hekimi (%75.8) değildi. 

FG ve FD grupları arasında akademik derece ve filyasyona göre istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulundu (p<0.001). Her iki grubun çoğu üyesi (FG'nin %63.6'sı ve FD'nin %68.1'i) COVID-19 

pandemisi hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını belirtti. 

FG grubunda, pandemiden sonra tedavi edilen haftalık hasta sayısında istatistiksel olarak anlamlı bir 

azalma kaydedildi (p<0.001). FG grubundaki diş hekimlerinin aerosol oluşturan işlemlerden kaçınma 

olasılığı istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti. COVID-19 testi ve pozitiflik oranları FG 

grubunda FD grubuna göre altı kat daha yüksekti. Mesleki tükenmişlik düzeyleri FG grubunda %34.4 

ve FD grubunda %17.6 idi. Filyasyon hizmetine katılma durumu ile katılımcıların tükenmişlik 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.001). 

Tartışma 

Pandemi, birçok meslek grubu gibi diş hekimliği alanını da etkiledi. Hem bireyler hem de devletler, 

çalışma koşullarında birçok değişiklik yaptı. (Schiff, Zasiekina, Pat-Horenczyk, & Benbenishty, 2020; 

Şahin, Aker, Şahin, & Karabekiroğlu, 2020). Bu çalışma COVID-19 pandemisinin diş hekimlerinin 

mesleki tükenmişliklerine etkisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Sağlık çalışanları, özellikle enfekte hastalarla çalışanlar, epidemi ve pandemilerden etkilenmektedir. 

Araştırmacılar 2003'te SARS salgını, 2009'da H1N1 salgını, 2014'te MERS-CoV salgını ve 2020'de 

COVID-19 salgını sırasında, sağlık çalışanlarının yüksek düzeyde mesleki tükenmişlik yaşadığını 

gözlemlemişlerdir (Memish et al., 2014; Mobaraki & Ahmadzadeh, 2019; Shacham et al., 2020; Sim 

& Chua, 2004). 

Prosedürler üzerinde kontrol eksikliği, enfeksiyon kontrol önlemleri, yanlış güvenlik önlemleri, zayıf 

iletişim ve yönergeler, duygusal destek eksikliği, yetersiz kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve 

hissedilen ölüm korkusu tükenmişliğe neden olan faktörler arasındadır. Buna ek olarak, yeni 

politikalar ve prosedürler, hem personelin hem de hastaların stresi ve işyerinde enfekte kişilerin 

(personel veya hastalar) tespit edilmesi bir tükenmişlik kaynağı olabilir (Shah, Kamrai, et al., 2020).  

Amerika Birleşik Devletleri'nde, COVID-19 pandemisi döneminde doktorların yaklaşık %54.4'ünün 

duygusal tükenme, duyarsızlaşma veya düşük kişisel başarı gibi en az bir tükenmişlik belirtisi 

gösterdiği saptanmıştır. (Shah, Chaudhari, Kamrai, Lail, & Patel, 2020). İtalya’da sağlık çalışanlarına 

yapılan bir anketin sonuçlarına göre, duygusal tükenme seviyesi normatif değerlerden daha yüksek 

belirlenmiştir (Barello, Palamenghi, & Graffigna, 2020). Bu çalışmada, diş hekimlerinin çoğu yüksek 

düzeyde duygusal tükenme, orta düzeyde duyarsızlaşma ve düşük düzeyde kişisel başarı gösterdi. 
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Filyasyon servisinde görev alan diş hekimlerinde mesleki tükenmişlik düzeyi daha yüksekti (%34.4). 

Filyasyonda görev alan diş hekimlerinin COVID-19'lu hastalarla doğrudan temas kurması ve çalışma 

koşullarındaki değişiklikler tükenmişlik oranında artışa neden olabilir. 

Filyasyonda görev alan ve almayan diş hekimlerinin COVID-19 bilgi seviyeleri benzerdi. Yaş, 

akademik derece, pandemiden önce ve sonra haftada tedavi edilen hasta sayısı, COVID-19 testi 

pozitiflik oranları ve aerosol oluşturan işlemleri uygulama isteği gibi diğer faktörler yüksek 

tükenmişlik seviyelerini destekledi. 

Tükenmişliği azaltmaya katkıda bulunabilecek faktörler arasında; sağlık çalışanlarının çalıştığı birime 

özgü güncel kılavuzlar oluşturulması, yeterli ve erişilebilir kişisel koruyucu ekipmana sahip olunması, 

hekimlerin yükünü hafifletmek için klinik dışı görevlerde yardımcı ve idari personel istihdamının 

artırılması; vital bulguların, olası enfeksiyon ve tükenmişlik belirtilerinin periyodik olarak 

taranmasıyla tüm personelin güvenliğini ve sağlığını artırmak sayılabilir. Bu taramalara ek olarak 

psikiyatrik destek de verilebilir (Shah, Chaudhari, et al., 2020). 

Bu çalışmanın bazı sınırlılıkları vardır. Bu çalışmada kullanılan anket internet üzerinden katılımcılara 

ulaştırıldı. Katılımcılar anonim olduklarından emin olsa da, kimlik belirleme endişesi katılımcıların 

tükenmişlik sorularına ilişkin puanlarını düşürmelerine neden olmuş olabilir. Anketin pandemide belli 

bir noktada yapıldığını belirtmek gerekir. Bu nedenle bulguların genelleştirilmesi ve normatif verilerle 

karşılaştırılması sınırlı olabilir. 

Tükenmişlik çok yönlüdür ve tüm yönleri ele almak için daha detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır. Ancak 

bu çalışma, bu alandaki diğer çalışmalar için öncü olabilir. 

Sonuç 

COVID-19 pandemisi, diş hekimleri de dâhil olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını etkilemektedir. Diş 

hekimleri de yüksek risk grubundadır. Hekimleri önceden bilgilendirmek ve filyasyon hizmetinde 

görev almak gibi çalışma koşullarındaki ani değişikliklerin etkisini azaltmak için önleyici tedbirler 

almak önemlidir. Öte yandan diş hekimleri, halk sağlığı acil durum yönetim sisteminde farklı bir rol 

üstlenmeye ve yaşamı tehdit eden hastalıklarla mücadele etmeye hazırlıklı olmalıdır. 
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Amaç: Bu araştırma Covid 19 pandemisi sırasında sağlık alanında uygulamalı bilimlerde okuyan 

öğrencilerin durumluk süreklilik kaygı, algıladığı stres ve depresyon düzeylerini belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı türde yapılan bu araştırmanın evrenini bir üniversitenin Diş 

Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu Diş Protez ve Ağız Diş Sağlığı bölümünde okuyan öğrenciler oluşturmuştur (N=430) 

Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, araştırmaya katılmayı kabul eden tüm öğrenciler 

araştırmaya dahil edilmiştir (n=295). Veriler Kişisel Bilgi Formu, Durumluk-Süreklilik Kaygı 

Envanteri, Algılanan Stres Ölçeği ve Beck Depresyon ölçeği ile online olarak toplanmıştır. Elde edilen 

verilerin analizi SPSS 22.0 paket programında yapılmıştır. İstatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi 

olarak p<0.05 olarak kabul edilmiştir. 

Bulgular: Diş hekimliğindeki öğrencilerin durumluk/süreklilik kaygı puan ortalaması 

52.16±9.17/48.72±8.26, hemşirelik öğrencilerinin 40,68±10.17/45.32±9.65, diş protez bölümündeki 

öğrencilerin 40.10±8.87/43.80±8.51 ve ağız diş sağlığı bölümündeki öğrencilerin 

41.24±9.95/45.35±9.60’dır.  Diş hekimliği, hemşirelik, diş protez ve ağız diş sağlığı bölümündeki 

öğrencilerin algılanan stres puan ortalaması sırası ile 32.37±7.66, 27.17±7.53, 25.78±7.81 ve 

26.94±7.64’dür. Diş hekimliğindeki öğrencilerin beck depresyon puan ortalaması 18.88±9.19, 

hemşirelik öğrencilerin 12.18±8.86, diş protezdeki öğrencilerin 10.86±7.65 ve ağız diş sağlığı 

bölümündeki öğrencilerin 10.66±7.10’dur. Bölümler arasında durumluk/süreklilik kaygı, algılanan 

stres ve beck depresyon puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştır 

(p<0.05). Öğrencilerin Covid 19 pandemisi hakkında genel bilgi düzeyi, bulaş yolları, bakım verdiği 

hastalara virüsü bulaştırma, hastalardan kendine bulaştırma ve birlikte yaşadığı kişilere bulaştırma 

endişesine göre tüm ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). 

Sonuç: Diş hekimliği, hemşirelik ve ağız diş sağlığı bölümü öğrencilerin durumluk süreklilik kaygı 

düzeyi orta, diş protezdeki öğrencilerin hafif düzey olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin algılanan stres 

düzeyleri diş hekimliğinde ve hemşirelik bölümünde okuyan öğrencilerin orta düzey, ağız diş sağlığı 

ve diş protez  bölümünde okuyan öğrencilerde ise düşük düzey olduğu belirlenmiştir. Pandemi 

sürecinde diş protez, ağız diş sağlığı ve hemşirelik bölümü öğrencileri hafif depresif iken diş hekimliği 

öğrencileri orta düzey depresif olduğu bulunmuştur. Covid-19 pandemisi hakkında genel bilgi düzeyi, 

hastalara bulaştırma, hastalardan bulaşma ve birlikte yaşadığı kişilere bulaştırma endişesi yaşayanlarda 

durumluk süreklilik kaygı, algılanan stres ve depresyon puanının yüksek olduğu saptanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Covid-19, pandemi, öğrenci, stres, depresyon, anksiyete 
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DETERMINATION OF STATE-TRAIT ANXIETY, PERCEIVED STRESS AND BECK 

DEPRESSION LEVELS IN THE COVID-19 PANDEMIC PROCESS OF STUDENTS 

STUDYING IN APPLIED SCIENCES IN THE FIELD OF HEALTH 

 

Aim: This research was conducted to determine the state trait anxiety, perceived stress and depression 

levels of students studying in applied sciences in the field of health during the Covid 19 pandemic. 

Material and Methods: The universe of this descriptive study was composed of students studying at 

the Faculty of Dentistry, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Health Services 

Vocational School of Dental Prosthetics and Oral Health (N= 430). No sample selection was made in 

the study, and all students who agreed to participate in the study were included in the study (n= 295). 

The data were collected online using Personal Information Form, State-Trait Anxiety Inventory, 

Perceived Stress Scale and Beck Depression Scale. The analysis of the obtained data was made in the 

SPSS 22.0 package program. In statistical analysis, significance level was accepted as p <0.05. 

Results: The state / continuity anxiety mean score of students in dentistry was 52.16 ± 9.17 / 48.72 ± 

8.26, nursing students 40.68 ± 10.17 / 45.32 ± 9.65, dental prosthesis students 40.10 ± 8.87 / 43.80 ± 

8.51 and oral dental health students 41.24 ± It is 9.95 / 45.35 ± 9.60. The perceived stress point 

average of the students in the departments of dentistry, nursing, dental prosthesis and oral and dental 

health are 32.37 ± 7.66, 27.17 ± 7.53, 25.78 ± 7.81 and 26.94 ± 7.64, respectively. The average score 

of beck depression of students in dentistry is 18.88 ± 9.19, 12.18 ± 8.86 for nursing students, 10.86 ± 

7.65 for dental prosthesis students, and 10.66 ± 7.10 for students in the oral and dental health 

department. A statistically significant difference was found between the departments in terms of state / 

trait anxiety, perceived stress and beck depression mean scores (p <0.05). A statistically significant 

difference was found between all scale scores according to the general knowledge level of the students 

about the Covid 19 pandemic, the ways of transmission, the concern of transmitting the virus to the 

patients they care for, infecting them from the patients and transmitting them to the people they live 

with (p <0.05). 

Conclusion: The state continuity anxiety level of the students of dentistry, nursing and oral dental 

health departments was found to be moderate, and the students in dental prosthesis were found to be 

mild. The perceived stress levels of students were found to be intermediate levels in dentistry and 

nursing students, and low levels in students studying in the department of dental health and dental 

prosthesis. During the pandemic process, dental prosthesis, dental health and nursing students were 

mildly depressed, while dentistry students were moderately depressed. It has been determined that the 

general level of knowledge about the Covid-19 pandemic, the infection to the patients, the infection 

from the patients and the people with whom they live, have high state trait anxiety, perceived stress 

and depression scores. 

Key Words: Covid-19, pandemic, student, stress, depression, anxiety 
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ÖZET 

Dental tedaviler, hastanın ortamda mecburen maskesiz bulunması ve hekimin hasta ile yakın temas 

kurmak zorunda olması ve aerosol oluşturan işlem içermesi nedeni ile Covid-19 pandemi 

döneminde riskli işlem olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde ilk Covid-19 vakasının mart ayında 

ortaya çıkması sonucu Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) ve Sağlık Bakanlığı acil olan tedaviler 

(şiddetli diş ağrısı, gözde, boyunda, diş etlerinde şişlik, ağızda durmayan kanama, enfeksiyon riski 

ve travma) haricindeki diğer tedavilerin bir süreliğine ertelenmesini önermiştir. Hastalar, acil 

tedavi gerektiren durumlar arasında en sık karşılaşılan problemler olan şiddetli dental ağrı ve şişlik 

nedeni ile genellikle endodonti departmanına başvurmaktadır. Pandemi öncesi Bezmialem Vakıf 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı’nda 1 ayda yaklaşık olarak 350 

hastaya endodontik tedavi işlemi uygulanmaktadır. 13 Mart – 1 Haziran 2020 tarihleri arasında 

endodonti departmanına şiddetli akut ağrı ya da yüzde şişlik nedeni ile toplam 75 hastanın 

başvurduğu tespit edilmiştir. Covid-19 pandemisinin hızla yayılması, karantina sürecinde 

endodonti departmanına başvuran hastaların %97.98 oranında azalmasına neden olmuştur. Bu 

süreçte fakülteye başvuran 75 adet (%2.02) hasta, endodontik enfeksiyona bağlı şişlik ya da ağrı 

nedeniyle fakülteye gelmek zorunda kaldığını belirtmiştir. Bu hastalar endodonti kliniğinde 

muayene edilmeden önce, Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı vaka sorgulama kılavuzundaki soruları 

cevaplamaları istenmiştir. Hekimler kişisel koruyucu ekipman kullanarak hastaların acil 

endodontik tedavilerini rubber-dam izolasyonu altında gerçekleştirmiştir.  

Bu sunumda pandeminin başından itibaren normalleşme dönemine kadar geçen sürede endodonti 

alanında yapılan değişimler ele alınmıştır. TBD, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün 

önerileri derlenerek sunulmuştur.  

Anahtar kelimeler: Covid-19, Dental ağrı, Endodonti 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Dental treatments are considered to be risky procedures in the Covid-19 pandemic period, as the 

patient is obliged to be without a mask during treatment, the dentist has to contact the patient closely 

and includes an aerosol-forming process. As a result of the first Covid-19 case in our country in 

March, the Turkish Dental Association (TDB) and the Ministry of Health suggested that treatments 

other than emergency treatments (severe toothache, swelling of the eyes, neck, gums, persistent 

bleeding in the mouth, risk of infection and trauma) should be postponed for a while. Patients usually 

apply to the endodontics department because of severe dental pain and swelling, which are the most 

common problems among the conditions that require emergency treatment. Before the pandemic, 

approximately 350 patients were treated with endodontic treatment in a month in Bezmialem 

Foundation University Faculty of Dentistry Department of Endodontics. It was determined that a total 

of 75 patients applied to the endodontics department due to severe acute pain or swelling in the face 

between 13 March and 1 June 2020. The rapid spread of the Covid-19 pandemic resulted in a 97.98% 

decrease in patients who applied to the endodontics department during the quarantine period. During 

this period, 75 (2.02%) patients who applied to the faculty stated that they had to come to the faculty 
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due to swelling or pain due to endodontic infection. These patients were asked to answer the questions 

in the case inquiry guide published by the Ministry of Health before being examined in the 

endodontics clinic. Physicians performed emergency endodontic treatments of patients under rubber-

dam isolation using personal protective equipment. In this presentation, the changes applied in the 

field of endodontics in the period from the beginning of the pandemic to the normalization period are 

discussed. The recommendations of TBD, Ministry of Health and World Health Organization were 

compiled and presented. 

Keywords: Covid-19, Dental pain, Endodontics 
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ABSTRACT 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is a highly infectious disease caused by an RNA virus 

belonging to a large family of coronaviruses. World Health Organisation (WHO) declared COVID-19 

as a serious pandemic. Dental treatments carry the risk of COVID-19 infection because dental practice 

involves face-to-face communication with patients.This preliminary study aims to evaluate and assess 

knowledge and awareness with regards to COVID-19 among dental students, in İstanbul, Turkey. In 

this study, an online survey was conducted consisting of 9 questions using Google Forms and 

circulated among dental students, 240 of whom completed it from 3 different grades (3
th
, 4

th
 and 5

th
 

grades) in two different dental faculties in İstanbul. Factors associated with knowledge were assessed 

using IBM SPSS software version 24.0.This study included a total of 240 dentistry students aged 20-

29 years (mean 22.0±1.4 years). A total of 165 (68.8%) students reported that the incubation period is 

1-14 days. The majority of the students were aware of COVID-19 symptoms and were able to 

correctly report known modes of transmission and were aware of measures for preventing COVID-19 

transmission. There is a statistically significant difference in terms of the rate of answering “1-14 

days” to the question "How many days is the COVID-19 incubation period?"  among students from 

different grades in one faculty    (p = 0.005,p <0.05). More education and training courses are need in 

order to improve students’ knowledge and attitudes regarding newly emerging pandemic diseases. 

While students gave relevant responses regarding the standard measures they take to protect against 

transmission of COVID-19, their knowledge and attitudes about the extra measures they can take 

should be improved.  

Keywords: COVID-19, dentistry students, awareness 
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DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 ENFEKSİYONU İLE İLGİLİ BİLGİ 

DÜZEYLERİ VE TUTUMLARI: BİR PİLOT ÇALIŞMA 

 

ÖZET 

Yeni Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19), geniş bir koronavirüs ailesine ait bir RNA virüsünün 

neden olduğu oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Dünya sağlık örgütü (DSÖ), COVID-19'u ciddi bir 

pandemi olarak ilan etmiştir. Diş hekimliği uygulamaları hastalarla yüz yüze iletişim içerdiğinden, diş 

tedavileri COVID-19 enfeksiyonu riskini taşımaktadır. Bu pilot çalışma, İstanbul, Türkiye'deki 

dişhekimliği öğrencilerinin COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili bilgi düzeyleri ve tutumlarını 

değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada, Google Forms kullanılarak 9 sorudan oluşan 

çevrimiçi bir anket ve 240'ı İstanbul'da iki farklı dişhekimliği fakültesinde öğrenim gören 3.,4.ve 

5.sınıf dişhekimliği öğrencilerine uygulanmıştır. Bu çalışmaya 20-29 yaş arası (ortalama 22.0 ± 1.4 

yıl) toplam 240 diş hekimliği öğrencisi dahil edilmiştir. Toplam 165 (%68.8) öğrenci COVID-19 

inkübasyon süresinin 1-14 gün olduğunu bildirmiştir. Öğrencilerin çoğunun COVID-19 

semptomlarının, bilinen bulaşma yollarının ve COVID-19 bulaşmasını önlemek için alınacak 

önlemlerin farkında olduğu saptanmıştır. "COVID-19 kuluçka süresi kaç gündür?" sorusuna "1-14 

gün" cevabı verme oranları açısından bir fakültede farklı sınıflardan öğrenciler arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark vardır (p = 0.005, p <0.05). Öğrencilerin yeni ortaya çıkan pandemik 

hastalıklarla ilgili bilgi ve tutumlarını geliştirmek için daha fazla eğitim ve seminerlere ihtiyaç vardır. 

Öğrenciler, COVID-19 bulaşmasına karşı koruma sağlamak için aldıkları standart önlemlerle ilgili iyi 

yanıtlar verirken, alabilecekleri ekstra önlemlerle ilgili bilgi ve tutumları geliştirilmelidir. 

Anahtar kelimeler: Covid-19, dişhekimliği öğrencileri, farkındalık 
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ÖZET 

SARS-COV 2 salgını Aralık 2019 tarihinde Çinin Wuhan kentinde başlayarak hızla tüm dünyaya 

yayılmıştır. Bu salgın ile başlayan pandemi esnasında Covid-19 dışında hastalıkları olan kişilerin 

sağlık sistemi kaynaklarını korumak, sağlık tesisleriyle hasta temasını azaltmak ve aynı zamanda 

kişilerin kendi sağlıkları için hastalığın bulaşacağı endişesinden dolayı sağlık tesislerine ulaşmada 

güçlükler yaşanmıştır.  Hastalık bulaştırma veya bulaşma gibi endişelerden dolayı Covid-19 dışı 

hastalıklara sahip bireylerin hastalıklarının daha çok ilerleyeceği, semptomlarının artacağı ve 

tedavilerinin uzamasına neden olacağı, morbitite ve mortalitenin artacağı endişesi tüm dünyada 

düşünülmektedir. Aynı zamanda tanısı konulmamış hastalıkların gösterdiği semptomlarda geciken tanı 

ve tedavi nedeni ile bireylerde uzayan şikayetler oluşturacaktır. Bu da bireylerin Covid-19 nedeni ile 

ortaya çıkacağı düşünülen “ikincil hasar” olarak nitelendirilen durum sonucu yaşam kalitesinin 

bozulmasına, tedavilerinin gecikmesi sonucu onarılamaz sonuçların ortaya çıkmasına neden olacaktır. 

Bu durumu derinliğine araştırmak amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdik. Bu çalışmada katılımcılara 

11 demografik sorunun yanı sıra Covid-19 dışı hastalıklarının veya semptomlarının belirlenmesi ile 

ilgili ise 10 adet soru sorulmuştur. Ayrıca Covid-19 Korkusu Ölçeği ve Hastalık Algısı Ölçeği 

kullanılarak bireylerin Covid-19 pandemisi esnasında hastalıkları ile ilgili kişisel kontrol, tedavi 

kontrolü, hastalık tutarlılığı ve duygusal kontrolleri değerlendirilmiştir. Ölçekten elde edilen puan 

ortalamasına (17.30±5.68) göre katılımcıların Covid-19’a karşı orta düzeyde bir korku yaşadıkları 

görülmüştür. Ayrıca, hasta katılımcıların %72,9’u (n=94) Covid-19 döneminde hastalığının tanı 

ve/veya tedavisi için sağlık kuruluşlarına gitmekten korkmadığını belirtmiştir. Onların %55,0’ı (n=71) 

Covid-19 nedeni ile geciken tanı/tedavinin sağlık durumunu olumsuz etkilemeyeceğini düşündüğünü 

belirtmiştir. Ülkemizde hastaların sağlık hizmetlerinde ulaşımında güçlük yaşamamaları sevinç 

vericidir. Yine de uzayan pandeminin bitimi ile henüz tanısı konulamamış vakaların artış 

gösterebileceği, bu durumda da sağlık hizmetlerindeki yoğunluğun uzun bir süre devam edeceğini 

söyleyebiliriz. 

Anahtar kelimeler: Pandemi, Covid-19, SARS-Cov2, Tıbbi bakım 

 

 

 

THE EFFECT OF DELAYED MEDICAL CARE PROCESS ON PATIENTS IN COVID-19 

PANDEMIC 

 

 

ABSTRACT 

The SARS-COV 2 outbreak started in Wuhan, China in December 2019 and spread rapidly all over 

the world. During the pandemic that started with this epidemic, difficulties have been experienced in 

accessing health facilities due to the concern that people with diseases other than Covid-19 would 

conserve health system resources, reduce patient contact with health facilities, and simultaneously be 

infected by the disease for their own health. Due to concerns such as contamination or transmission, it 
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is considered that individuals with non-Covid-19 diseases will progress more, their symptoms will 

increase and their treatment will prolong, and morbidity and mortality will increase. At the same time, 

symptoms of undiagnosed diseases will cause prolonged complaints in individuals due to delayed 

diagnosis and treatment. This will lead to the deterioration of the quality of life of individuals as a 

result of the situation described as "secondary damage", which is supposed to occur due to Covid-19, 

and the emergence of irreparable results as a result of delayed treatment. We conducted this study by 

aiming to investigate this situation in depth. In this study, in addition to 11 demographic questions, 10 

questions were asked to the participants regarding the determination of non-Covid-19 diseases or 

symptoms. Also, individuals' personal control, treatment control, disease consistency and emotional 

control have been evaluated during the Covid-19 pandemic by the Covid-19 Fear Scale and the 

Disease Perception Scale. According to the mean score obtained from the scale (17,30 ± 5,68), it was 

observed that the participants experienced a moderate level of fear against Covid-19. Besides, 72,9% 

(n = 94) of the patient participants stated that they were not afraid of going to health institutions for the 

diagnosis and / or treatment of the disease during the Covid-19 period. 55,0% of them (n = 71) stated 

that they thought that the diagnosis / treatment delayed due to Covid-19 would not affect their health 

status negatively. It is the good that patients in our country do not have trouble in accessing health 

services. However, we can say that with the end of the prolonged pandemic, cases that have not yet 

been diagnosed may increase, and in this case, the intensity of health services will continue for a long 

time. 

Keywords: Pandemic, Covid-19, SARS-Cov2, Medical care 
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ÖZET  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Covid-19 pandemisi ve karantina önlemlerinin ortodontik hastaların 

devam eden tedavi sürecine etkisini incelemektir.  

Materyal ve Metod: Türkiye’de Devlet Üniversitesi, Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı’na bağlı 

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde tedavisi devam eden, yaşları 

6 ve üzeri olan hastalara “Google” form anketi gönderilerek, katılımları istenmiştir. Hastalardan, 

karantina sürecinde devam eden tedavileri ile ilgili yaşadıkları sorunlara dayalı olarak sorulan 

sorulardan oluşan çevrimiçi bir formu cevaplamaları istenmiştir. Hastaların verdiği cevaplara göre 

yüzdelik tanımlayıcı istatistikler yapılmıştır. Yaşadıkları coğrafi bölgeye göre tedavi hizmetine ulaşım 

imkanları, tedavilerinde kullanılan aygıt türlerine göre ortodontiste başvuru ihtiyaçları ve nedenleri 

değerlendirilmiştir. Sonuçlar istatistiksel olarak analiz edilmiş, istatistiksel anlamlılık düzeyi p < 0.05 

olarak belirlenmiştir. 

Bulgular: Anket formu 1108 kişi (778 kadın,330 erkek) tarafından cevaplandırılmıştır. Hastaların 

%34.7’si 3 ay ve üzeri tedavi hizmeti alamamışlardır. Hastalar doktorlarıyla en fazla telefon 

aracılığıyla, en az videokonferans yoluyla iletişime geçmişlerdir. Hastaların %90.7’si ilk 3 aylık 

pandemi sürecinde acil bir tedavi amacıyla sağlık kuruluşuna başvurmamışlardır. En sık başvuru 

sebebi ise ortodontik telin yanağa batmasıdır. Hastaların %4’ü pandemi sürecinde kendi 

doktorlarından başka bir uzmana tedavi için başvurmuşlardır. Hastaların %20.7’si şehirlerarası ulaşım 

kapandığı için ortodontik tedavi hizmetinden yararlanamadıklarını bildirmiştir. Hastaların %48.8’inde 

braketlerde kopma ve kırılma yaşanmamıştır. Hastaların %39.7’sinin teli yumuşak doku travması 
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oluşturmuştur. Şeffaf plak tedavisi gören hastaların %26 sında aynı plağın kullanım süresi artmıştır. 

Coğrafi bölge ve şehirlerarası ulaşım kapandığı için hizmetten yararlanmada sorun yaşama arasında 

istatistiksel anlamlı farklılık vardır. Doğu Anadolu Bölgesinde yaşayanların sorun yaşama oranı daha 

yüksektir.  Bu oran Ege bölgesinde en düşüktür. Kullanılan aparey tipine göre acil bir durum 

nedeniyle sağlık kuruluşuna başvurma ihtiyacı arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. 

Sonuç: COVID-19 pandemisi nedeniyle önerilen karantina tedbirleri hastaların ortodonti 

randevularını aksatmıştır. En fazla Doğu Anadolu Bölgesinde yaşayan hastalar şehirlerarası ulaşım 

kapandığı için tedavi hizmetinden faydalanamadıklarını bildirmişlerdir. Kullanılan aparey tipi 

farketmeksizin tüm hastalar benzer olarak süreçten etkilenmiş ve tedavi hizmeti alamamışlardır. 

Türkiye’de 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle normalleşme sürecine geçilmiş ve rutin ortodontik hasta 

randevuları verilmeye başlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Covid-19, ortodonti, sağlık hizmeti 

 

 

EXAMINING THE IMPACT OF COVID 19 PANDEMIC AND QUARANTINE MEASURES 

ON THE ONGOING TREATMENT PROCESS OF ORTHODONTIC PATIENTS 

 

ABSTRACT 

Objective: The aim of this study is to examining the impact of Covid-19 pandemic and quarantine 

measures on the ongoing treatment process of orthodontic patients. 

Material and methods: Patients over 6 years old age from public universities, oral and dental health 

centers affiliated to the Ministry of Health, private universities and private dental clinics from all over 

the Turkey were asked to participate a “Google” survey. Patients were asked to answer an online form 

consisting of questions based on the problems they experienced regarding their ongoing treatment 

during the quarantine process. Descriptive statistics with percentages was performed based on the 

answers given by the patients. Transportation facility to the treatment service according to the 

geographical region they live in, the needs and reasons for applying to the orthodontist according to 

the types of appliances used in their treatment were evaluated. The results were analyzed statistically 

and the statistical significance level was determined as p <0.05. 

Results: The questionnaire was answered by 1108 people (778 women, 330 men). 34.7% of the 

patients could not receive treatment service for 3 months or more. Patients communicated with their 

physicians mostly by telephone and at least by videoconference. 90.7% of the patients did not apply to 

the health institution for an emergency treatment during the first 3 months of pandemic. The most 

common reason for application was the orthodontic wire injury. 4% of the patients applied to a 

specialist other than their own doctor for treatment during the pandemic process. 20.7% of the patients 

reported that they could not have orthodontic treatment service because of closed intercity 

transportation. In 48.8% of the patients, there was no dislodges in the brackets. The 39.7% of the 

patients exposed to soft tissue trauma with archwire. The duration of use of the same plate has 

increased in 26% of patients who treated with clear aligners. There was a statistically significant 

difference between having problems due to the closure of the geographical region and intercity 

transportation and getting orthodontic treatment service. People living in the Eastern Anatolia Region 

have a higher rate of problems. This rate is the lowest in the Aegean region. According to the type of 

appliance used, there was no significant difference between the need to apply to a health institution 

due to an emergency. 

Conclusion: The quarantine measures recommended due to the COVID-19 pandemic have disrupted 

the orthodontic appointments of the patients. Patients living mostly in the Eastern Anatolia Region 

stated that they could not have treatment service because of closed intercity transportation. Regardless 

of the type of appliance used, all patients were similarly affected by the process and could not receive 

treatment. As of June 1, 2020 with the Back to Work Policy, orthodontic appointments were started.  

Keywords: Covıd-19, orthodontics, treatment services. 
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ABSTRACT  

Clinical manifestations of COVID-19 caused by the new coronavirus SARS-CoV-2 are associated 

with several blood parameters.  In this report we investigate a link between COVID-19 susceptibility 

related to the gender, ABO blood and to the patient age.  Blood samples of 50 patients were analysed 

during five months to detect (ferritin, D- dimer, CR Protein, W. BCs count, COVID -19 IgM and 

COVID-19 IgG). Age (95% CI M=43.70, SD=10.04) was comparable between men and women in all 

data sets. Men's cases tended to be more serious than women. The results showed that number of male 

incidences is higher than female number (31case- 62% male) (19 case-38%) respectively. The 

incidence COVID-19 in age period 30-40 years showed the highest number while 10-20 age period 

represented the lowest incidence. However, in female the age period (10-30) and (20-30) showed the 

highest and similar incidence. The ABO blood group investigations showed people with blood group 

A+ are the higher rate and the lowest is the AB+ for both genders.   The ferritin (95% CI, 170.7 - 

329.8.). Higher levels of white blood cell (WBC, 95% CI, 10.28 to 11.70), D-dimer (95% CI, 0.5889 - 

1.107ug/mL), C-reactive protein (95% CI, 56.77 -85.60 mg/L).  In summary, our result showed that 

COVID-19 impact significantly on ferritin, D- dimer, CR Protein, W. BCs count, COVID -19 IgM 

and COVID-19 IgG). Furthermore, there is an important link between COVID-19 susceptibility and 

the ABO blood group. Specifically, people with blood group A have a higher risk whereas people 

with blood group AB have a lower risk for COVID-19 infection. Finally, there is a significant 

correlation between age, and immune response. This study may have potential clinical suggestions 

given the present COVID-19 crisis, that people with blood group A might need particularly 

strengthened personal protection to reduce the chance of infection 

Key words: COVID-19, susceptibility, COVID-19 IgG, IgM; C-reactive protein and COVID-19. 

 

Introduction  

On December 2019, the first novel coronavirus cases in the city of Wuhan in China was reported, the 

experienced of first major outburst of the COVID-19 pandemic. After this date the pandemic infection 

diffused to 200 other countries. to nearly 200 countries and areas and had infected nearly 7 million 

people by the end of May 2020.1 Approximately 400 000 people had died from coronavirus disease 

2019 (COVID-19) worldwide (Zhu, Zhang et al. 2020). According to a World Health Organization 

(WHO) report, in USA the beginning was in April 2020. The number of new cases had already 

exceeded 30,000 per day in the US while in China they dropped to negligible quantities. On January 

31, the first 2 novel coronavirus cases in the UK. In Iraq the first COVID-19 case was reported on 24 

February 2020, WHO coordinated with several important actions taken by the Ministry of Health at 

both central and regional level. International statistics reveal that there is a positive correlation 

between the number of tests and reported new cases. Since the number of tests varies across countries, 

there are different correlation 
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Some recent studies also suggested that there was a dynamic relation of several blood parameters  (D-

dimer, C-reactive protein, Ferritin,  level with prognosis  COVID-19 patients and a need to make 

attention (Wong, Setou et al. 2002, Bosevski, Krstevski et al. 2020). Other studies showed that, the 

ability infect with COVID-19 increase in people with blood group ( Jiao Zhao et al 2020;Laurys 

Boudin1 and Fabien Dutasta2020 )and aged between 40-50                                                                                                               

In this study we want to prove the linkage between all this factor with incidence via coronavirus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Methods 

In total, 50 patients with severe laboratory confirmed COVID-19 infection) admitted to the AL Sader  

Hospital, Najaf province in  Iraq, They all diagnosis of COVID-19 was confirmed by a positive real-

time reverse transcriptase polymerase-chain-reaction test of SARS-CoV-2 on nasal and pharyngeal 

swab specimens from patients. Then, all the biochemistry analysis and the   ABO-typed blood 

samples were conducted in a private laboratory. Statistical analyses of the data were analysed using 

Excel and GraphPad Prism Version 9.00 for window normally distributed data was analysed using   t-

test to compare two subjects or one-way analysis of variance (ANOVA test). 

Results and discussion  

All 50 cases were collected during four months since (July- October 2020).  The number of infected 

males was higher than female number  (31case- 62% male), while and the female were (31case- 62% 

male) (table 1 and fig1) this result showed the agreement with statistical  analysis of the WHO 

rescores and  (Jin, Bai et al. 2020)  

The cases were divided in to seven age groups (table 1 and fig1). The most interesting result, that the 

highest number of patients with coronaviruses was within  age group 30-40 in both gender this result 

showed different comparing to the other result (Palmieri, Vanacore et al. 2020) 

 

Figure1 showed the seven age groups, the higest number of infected patient with cororna virus in the 

age group of 30-40 old 

 

Table 1 Illustrated male and female number and percentage for each age group from 10-20 to 70-80   

AGE MALE NO. Male % FAMEL NO. Female % 

10 _20 1 3.2 1 5.3 

20-30 4 12.9 5 26.3 

30-40 9 41.9 5 26.3 

40-50 7 22.6 2 10.5 

50-60 5 16.1 3 15.8 

60-70 3 16.1 1 5.3 

70-80 2 6.5 2 10.5 
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  31  19      

 

Figure 1- Statistical analysis of age and gender.  A, showed the number of male is higher than female. 

B, all collected cases of 50 patients divided into seven age group. 

The proportion of blood group A among patients with COVID-19 was significantly higher. The 

proportion of blood group O I and B were equal percentage patients with COVID-19  , being 25.80% 

in the former vs 33.84% in the later (Table 2), whereas the lowest percentage was  group  AB in 

female and the lowest percentage  infected male were O group.. These findings are consistent with 

similar risk patterns of ABO blood groups for other coronavirus infection found in previous studies. 

For example, (Zhao, Yang et al. 2020), reported that the SARS-CoV infection susceptibility in Hong 

Kong was differentiated by the ABO blood group. The study conducted found the proportion of blood 

group O in patients with COVID-19 was significantly lower than other blood groups in both genders. 

However, this study showed that ABO blood group different infection with COVID-19 with femal 

figure 2 e.  

 

Table 2 Demonstrate  the differences of infected with SARS-CoV for the seven blood groups. 

 10 _20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80  

A 1 4 4 4 3 2 3 A 

         

B  2 3 3 3 2 1 B 

AB 0 1 3 1 1 1 1 AB 

         

O 1 2 3 2 1 0 0 O 
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Figure 2- Statistical analysis ABO groups  

Blood parameter  

The ferritin (95% CI, 170.7 - 329.8.). Higher levels of white blood cell (WBC, 95% CI, 10.28 to 

11.70), D-dimer (95% CI, 0.5889 - 1.107ug/mL), C-reactive protein (95% CI, 56.77 -85.60 mg/L).  In 

summary, our result showed that COVID-19 impact significantly on ferritin, D- dimer, CR Protein, 

W. BCs count, COVID -19 IgM and COVID-19 IgG). Furthermore, there is an important link 

between COVID-19 susceptibility and the ABO blood group. Specifically, people with blood group A 

have a higher risk whereas people with blood group AB have a lower risk for COVID-19 infection. 

Finally, there is a significant correlation between age, and immune response. This study may have 

potential clinical suggestions given the present COVID-19 crisis, that people with blood group A 

might need particularly strengthened personal protection to reduce the chance of infection. We found 

a significant correlation between CR protein and increasing the IgM, in the other hand there was no 

significant correlation between IgG and CR protein. 

Finally, there is a significant correlation between age, and immune response. This study may have 

potential clinical suggestions given the present COVID-19 crisis, that people with blood group A 

might need particularly strengthened personal protection to reduce the chance of infection figure 3. 
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 Figure -3 significant correlation between CR protein , and immune response 
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ÖZET 

2019 yılının Aralık ayında Çin’de kümelenmiş pnömoni vakaları görülmüştür ve bu vakalardan Sars-

Cov-2 olarak isimlendirilen yeni bir coronavirüs izole edilmiştir. Bu etkenin hastalığına COVID-19 

adı verilmiştir ve bu hastalık Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart 2020’de pandemi ilan 

edilmiştir. Aralık 2020’de, dünya üzerinde COVID-19 tanısı alan 65 milyondan fazla vaka ve bu 

hastalık nedenli 1.4 milyondan fazla ölüm gerçekleşmiştir. 

Enfeksiyon hastalığı ve ona bağlı ölümlerin önlenmesinde; bu hastalığa karşı güvenli ve etkili aşılar ile 

gerçekleşen toplum bağışıklığı önem kazanmaktadır. Klasik aşıların geliştirme aşamaları ile 

karşılaştırıldığında, pandemi ilan edilen bu durum sırasında aşı geliştirme aşamaları bazı farklar 

göstermektedir. Klasik aşı geliştirme çalışmalarında; preklinik hayvan çalışmaları ve klinik çalışmalar 

olarak ifade edilen faz çalışmalarının her bir aşaması yıllar alırken, aşamaların her birinin ayrı bir 

şekilde ilerlemesi gerekirken, pandemi döneminde geliştirilen aşıların çalışmalarında bu zorunluluk 

yoktur. Her bir aşama daha kısa süreler içerisinde tamamlanabilir ve özellikle faz çalışmaları birbirine 

paralel olarak ilerleyebilir. Faz çalışmaları sonlandığında aşının onay ve ruhsat aşamasından sorumlu 

olan; Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Avrupa İlaç Ajansı (EMA) gibi düzenleyici otoritelerin 

aşı değerlendirme süreçleri klasik aşı geliştirme aşamalarında 1-2 yıl sürerken, pandemi döneminde 

aylarla ifade edilmektedir. 

DSÖ, COVID-19 hastalığına karşı gelişmekte olan tüm bu aşıları takip etmekte ve düzenli aralıklarla 

bir özet tablo yayınlamaktadır. 26 Kasım tarihinde yayınlanan tabloya göre klinik aşamada DSÖ’nün 

takibinde olan 49 adet aşı bulunmakta ve bu aşıların 13 tanesi onay öncesi son aşama olan Faz 3 

aşamasında bulunmaktadır. Bu aşılardan ise FDA’ya ‘acil kullanım izni’ için başvuru yapan aşılar; 

BNT162b2 ve mRNA-1273 aşılarıdır. BNT162b2 ve mRNA-1273 aşılarının Faz 3 ara raporları henüz 

hakemli bir dergide yayın haline gelmemekle birlikte basın açıklaması şeklinde duyurulmuştur ve bu 

aşıların Covid19’a karşı etkinliği sırasıyla %95 ve %94.1 olarak ilan edilmiştir. BNT162b2 aşısı 2 

Aralık’ta İngiltere’nin düzenleyici otoritesi kabul edilen İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu 

(MHRA) tarafından onay almış ve aşının bu ülkeye dağıtımı başlamıştır. 

COVID-19 pandemisi ülkelerdeki etkisini arttırırken, aşıların gerekliliği ortaya çıkmıştır. Dünya 

nüfusu, ülkelerin gelişmişlik düzeyi, aşıya erişim imkânları göz önüne alındığında; pandeminin dünya 

üzerinde sonlanması için birden fazla ‘güvenli ve etkili’ aşının ruhsat alması gerekmektedir.   

Anahtar kelimeler: COVID19, aşı, pandemi  

GİRİŞ  

31 Aralık 2019’da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ülke Ofisi, Wuhan’daki sebebi bilinmeyen ve 

kümelenmiş pnömoni vakalarıyla ilgili Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu’ndan bir basın 

açıklaması ile bilgilendirilmiştir. 9 Ocak 2020’de DSÖ, Çinli yetkililerin salgına yeni bir koronavirüs 

tipinin neden olduğunu belirlediğini bildirmiştir. 11 Ocak 2020’de Çin’de yeni koronavirüs sebebiyle 

ilk ölüm gerçekleşmiştir. 13 Ocak 2020’de DSÖ, yeni koronavirüsü teşhis etmek için gerekli Real 

Time PCR laboratuar testi için ilk protokolü yayınlamıştır. Aynı tarihte Tayland Sağlık Bakanlığı, Çin 

dışında kaydedilen ilk vakanın kendi ülkelerinde olduğunu bildirmiştir. 30 Ocak 2020’de DSÖ 

direktörü, yeni koronavirüs salgınını, DSÖ'nün en yüksek alarm seviyesi olan uluslararası halk sağlığı 
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acili (PHEIC) ilan etmiştir. İlan edilen tarihte, Çin dışında 18 ülkede 98 vaka mevcut bulunmaktaydı 

ve Çin dışındaki ülkelerden ölüm bildirilmemişti. 11 Şubat 2020’de DSÖ bu hastalığı COVID-19 

olarak isimlendirmiştir. 11 Mart 2020’de DSÖ, bu hastalığın pandemi olarak nitelendirilebileceğini 

belirtmiştir(WHO,  Timeline,2020).Türkiye’deki ilk COVID-19 vakası 11 Mart 2020’de bildirilmiştir 

ve COVID-19 sebebiyle ilk ölüm ise 17 Mart 2020’de bildirilmiştir(Sağlık Bakanlığı, Genel 

Koronavirüs Tablosu,2020). 18 Aralık 2020 itibariyle Türkiye’deki COVID-19 toplam vaka sayısı 

1.982.090 ve toplam ölüm sayısı 17.610 olarak bildirilmiştir(Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Hasta 

Tablosu, 2020). COVID-19 hastalığının PHEIC ve pandemi olarak ilan edilmesiyle birlikte aşı 

çalışmaları da hızlandırılmıştır.  

Geleneksel bir aşının geliştirilmesi yıllar almaktadır. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi(FDA)’ne göre bir 

aşının geliştirilmesi için farklı aşamalardan başarı ile geçmesi gerekmektedir. Bu aşamalardan ilki 

“Araştırma ve Keşif” (Research&Discovery) aşamasıdır. Aslında bu aşama, aşının planlanma aşaması 

olarak değerlendirilmektedir. Bilim adamları, bulaşıcı organizmanın hastalığa nasıl neden olduğuna 

dayanarak aşı için bir mantık geliştirmektedir. Daha sonra aşı adayı için fikirlerini test etmek amacıyla 

laboratuvar araştırması yapılmaktadır. Bu aşamadan sonraki aşama preklinik aşama olarak 

bilinmektedir. Bu aşamada aşı adayı insanlarda test edilmeden önce; aşının nasıl çalıştığı, insanlarda 

güvenli olup olmayacağı ve immün yanıt oluşturup oluşturmayacağı hakkında bilgi edinmek için 

hayvanlarda ek laboratuvar araştırması ve testler yapılmaktadır. Preklinik aşamadan sonraki aşama, aşı 

adayının insanlarda test edildiği aşama olan klinik aşamalardır. Aşı adayını geliştiren araştırmacılar, 

klinik aşamalara geçmek için hazır olduğunda, laboratuar ve diğer klinik öncesi testlerin sonuçlarını, 

üretim teknolojisi ve aşı adayının kalitesi ile ilgili bilgileri derlemekte ve bunları düzenleyici 

otoritelere klinik aşamalara geçmek için sunmaktadır. Düzenleyici otoriteler, her ülkede değişiklik 

göstermekte ve yeni bir biyolojik ürünün (aşı, ilaç gibi) onay süreçlerini yöneten kurumlardır.  

Düzenleyici otoritelerin değerlendirmesi, klinik öncesi aşamalardaki verilerin değerlendirmesini ve bu 

testlerin “İyi Laboratuvar Uygulamaları” çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğinin belirlenmesini 

içermektedir. Düzenleyici otoriteler ayrıca, aşı adayının test edilmesinin insanlarda ilerlemesinin 

makul derecede güvenli olup olmadığını belirlemek için ürünün kalitesinin, güvenliğinin ve onu 

üretme teknolojisinin bir değerlendirmesini yapmaktadır. İnsanlarda yürütülen çalışmalar klinik 

aşamalar olarak bilinmektedir ve tipik olarak düzenleyici otoritelerin gözetimi altındaki üç aşamayı 

kapsamaktadır. Klinik aşamalar 3 fazdan oluşmaktadır. Faz 1 aşamasında temel nokta güvenlik 

olmaktadır ve genellikle üzerinde çalışılan hastalığa maruz kalmamış ve sağlıklı olan 20-100 

gönüllüyü içermektedir. Bu çalışmalar, artan dozlarda yan etkilerin olup olmadığını belirlemek ve 

mümkünse aşı adayının insanlarda bir immün yanıt oluşturmak için ne kadar iyi çalıştığı hakkında 

erken aşamada bilgi edinmek için kullanılmaktadır. Faz 2 çalışmaları, randomize kontrollü çalışmalar 

ile değişen sağlık durumları ve farklı demografik özelliklere sahip 100'lerce insan üzerinde çeşitli 

dozajların test edildiği çalışmaları içermektedir. Faz 2 çalışmaları, kısa vadeli yan etkiler ve riskler 

hakkında ek güvenlik bilgileri sağlamakta, uygulanan doz ile immün yanıt arasındaki ilişkiyi 

incelemekte ve aşının bir bağışıklık tepkisi oluşturma kabiliyetindeki etkinliği ile ilgili ilk bilgileri 

sağlamaktadır. Faz 2 çalışmaları, genellikle düzenleyici otoriteler tarafından onaylı bir aşı grubu ile 

birlikte bir plasebo veya başka bir ürün verilen kişilerden oluşan bir kontrol grubunu da içermektedir. 

İncelenen aşı adayını alan kişiler, kontrol grubundaki kişilerle karşılaştırılmaktadır. Faz 3 aşamasında; 

aşı adayı genellikle binlerce kişiye uygulanmaktadır. Çalışma, önceki fazlara ek olarak güvenlik 

verileri ve etkinlik verileri içermektedir. Faz 3 aşamasında da Faz 2 aşamasında olduğu gibi, aşı adayı 

alan bir grup ile plasebo veya başka bir ürün alan bir grup güvenlik ve etkinlik bakımından 

karşılaştırılmaktadır. Örneğin aşılanan gruptaki hastalık vakalarının sayısı, aşının hastalık insidansını 

azaltıp azaltmadığını görmek için kontrol grubundaki sayı ile karşılaştırılmaktadır. Faz 3 çalışmaları 

ayrıca az görülen yan etkilerin de tanımlandığı bir klinik aşama olarak değerlendirilmektedir. Faz 3 

aşamasından sonraki aşama onay ve ruhsat aşamasıdır. Aşı adayı insanlarda test edilirken, düzenleyici 

otoriteler, aşının üretimi ve yapılacağı tesis ile ilgili bilgileri de değerlendirmektedir. Aşının güvenilir 

ve tutarlı bir şekilde üretilebilmesini sağlayan bir üretim süreci geliştirilip preklinik ve klinik aşamalar 

başarıyla tamamlandıktan sonra, aşı üreticileri düzenleyici otoritelere onay başvurusu sunmaktadır. Bu 

başvuru içerisinde, preklinik-klinik aşamalardaki veri ve bilgilerin yanı sıra, üretim süreci ve üretim 

tesisleri ile ilgili ayrıntılar da yer almaktadır. Bu başvuru ile üretici, başvurduğu düzenleyici otoritenin 

ülkesinde veya birliğinde (AB) aşının dağıtılması ve pazarlanması için izin istemektedir. Düzenleyici 
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otoriteler, aşı adayının güvenliğinin ve etkinliğinin kanıtlanıp kanıtlanmadığını ve üretim tesis 

bilgilerinin ürün kalitesini ve tutarlılığını garanti edip etmediğini belirlemek için verileri 

değerlendirmektedir. Bu değerlendirme sürecinden onay kararı çıktığında, aşı adayının o ülkede 

ruhsatlanması ve pazarlanmasına izin verilmektedir. Aşı geliştirme süreci ve otoritelerin 

değerlendirmesi titiz ve kapsamlı olmasına rağmen, nadir advers olayları veya ortaya çıkabilecek uzun 

vadeli komplikasyonları belirlemek ve bazen etkinliği izlemek için onaydan sonra aşıların gözetimine 

ihtiyaç olabilmektedir. Bu durumlarda,  otoriteler üreticiden bilinen veya potansiyel ciddi riskleri daha 

fazla değerlendirmek için pazarlama sonrası çalışmalar yapmasını istemektedir. Bu çalışmalar Faz 4 

çalışmaları olarak bilinmektedir(FDA, Vaccine Development, 2020). 

Şekil 1. Pandemi süresince aşı geliştirme çalışmaları ile klasik aşı geliştirme çalışmalarının 

karşılaştırılması (Singh et al., 2020) 

Aşı adayı geliştirilirken özel bazı durumlar mevcuttur. Şekil 2’de görüldüğü gibi, pandemi gibi 

uluslararası halk sağlığı acili durumlarında, geliştirme süreci atipik veya hızlandırılmış 

olabilir(Örneğin, COVID-19 salgınına verilen yanıtın gösterdiği gibi). Bir halk sağlığı acili 

durumunda, etkinlik ve güvenlik unsurlarından taviz verilmeyerek aşı adaylarının geliştirme 

aşamalarını daha hızlı geçmesine veya bazı aşamaların birbirine paralel olarak devam etmesine 

otoriteler tarafından izin verilmektedir. Şekil 1’de görüldüğü gibi otoriteler, onay aşamalarını öne 

çekmekte ve yıllar süren aşı geliştirme aşamalarının, aylar içerisinde geçilmesine izin vermektedir. 

(Acil kullanım izni gibi erken onaylar verilmektedir). Bu erken onayın doğal sonucu olarak faz 4 

aşamasının öne çekildiği ve bu aşamanın öneminin arttığı Şekil 2’de görülmektedir(FDA, Vaccine 

Development, 2020). 
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Şekil 2. Pandemi döneminde hızlandırılmış aşı süreçleri ve Faz 4’ün önemi (WHO, 7 October 2020)  

AŞI TİPLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

İnaktive, atenüe virüs aşılarında virüs modifiye edilerek ağır hastalık oluşturmayacak şekilde 

zayıflatılmış veya tamamen inaktive edilmiş şekilde aşı yapılmaktadır(Callaway, 2020). Bu tip aşıların 

DSÖ tarafından kabul görmüş birçok örneği mevcut bulunmaktadır(hepatit A). İnaktive aşıların 

avantajlarından en önemlisi, antikor yanıtının güçlü olmasıdır. Bir diğer avantajı ise daha önceden 

denenmiş, güvenli aşılar olarak kabul edilmektedir. Yan etki düzeyleri ise nispeten diğer aşı tiplerine 

göre daha az kabul edilmektedir. Dezavantajı ise canlı virüs ile çalışıldığından dolayı, bu teknoloji 

konusunda altyapısı olan aşı üreticileri dışında bu tip aşıları üretmek zor kabul edilmektedir.  Canlı 

virüsle çalışıldığı için üretimi zor ve üretim kapasitesi sınırlıdır. Atenüe virüs aşılarının avantajı ise 

doğal enfeksiyonla aynı immün yanıtı oluşturmaktadır, dezavantajları ise gebe ve immün sistem 

zayıflamış kişilerde kullanımının kısıtlılık içermesidir. Nükleik asit aşılarında ise bir antijeni veya 

proteini ifade eden bir virüs yerine, antijeni kodlayan nükleik asit enjekte edilir. Enfeksiyon 

hastalıklarında kullanım için yeni bir teknolojidir, Tablo 1’de görüldüğü gibi insanlarda enfeksiyon 

hastalıklarında kullanılan herhangi bir nükleik asit aşısı yoktur(Callaway, 2020). Bu aşıların 

avantajları hücresel immüniteyi güçlü bir şekilde geliştirmesi ve aşıyı geliştirme aşamasının hızlı 

olmasıdır. Dezavantajlarından en önemlisi, antikor yanıtının nispeten düşük olmasıdır. Nükleik asitler 

labil ve kolay denatüre olan yapılar olduğu için, bu aşılar depolama ve taşınma konusunda farklı 

teknolojiler gerektirebilmektedir(Dong et al., 2020).Vektör aşılarda ise patojen proteinin geni, bir 

kişiyi hastalığa neden olmadan enfekte edebilen farklı bir virüse eklenir. Güvenli virüs, bir bağışıklık 

yanıtını tetikleyen proteini iletmek için bir platform veya vektör görevi görür. Bazıları 

replike(çoğalabilen), bazıları non-replike(çoğalamayan) olmaktadır(Callaway, 2020). Bu aşıların 

avantajlarından en önemlisi hızlı geliştirme fırsatının olmasıdır ve dezavantaj olarak kabul edilen 

durum, Tablo 1’de görüldüğü gibi vektör olarak kullanılan virüsle daha önceden karşılaşılmışsa 

immün cevabın nispeten düşük olmasıdır(WHO, 7 October 2020). Protein subunit aşılarda ise virüsten 

çıkarılan bir protein aşı olarak enjekte edilir. Coronavirüs için bu genellikle spike proteinidir. 

VLP(virüs-like-particles) tipindeki aşılar da bu gruba dahil edilebilmektedir(Callaway, 2020). Aşı tipi 

yan etki açısından güvenlidir ve üretimi inaktive aşılara göre daha kolay olmaktadır. Dezavantajı ise 

daha zayıf immün yanıt oluşturma kapasitesidir(WHO, 7 October 2020). 

Tablo 1. Aşı tipleri, avantaj ve dezavantajları (WHO, 7 October 2020)  
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COVID-19 İÇİN GELİŞTİRİLEN ADAY AŞILAR VE TİPLERİ 

17 Aralık’ta yayınlanan DSÖ listesine göre 56 aşı klinik aşamada olup, 166 aşı preklinik aşamadadır. 

Klinik aşamada olan aşılar, aşı geliştirme platformuna göre karşılaştırıldığında %30(17) oranında 

protein subunit aşılar, %16(9) oranında viral vektör non-replike aşılar, %13(7) oranında inaktive, 

RNA, DNA aşıları olarak dikkat çekmektedir(WHO, 17 December 2020). 

COVID-19 aşı adaylarından inaktive virüs aşısı olarak geliştirilen ve güncel tarih itibariyle Faz 3 

aşamasında olan aşılar; “BBIP-CorV”(Sinopharm), “CoronaVac”(Sinovac), “Covaxin”(Bharat 

Biotech)’dir (WHO, 17 December 2020). Bu aşı adaylarından BBIP-CorV ve Covaxin, sırasıyla Çin 

ve Hindistan menşeili aşı üreticilerinin geliştirmekte olduğu aşılardır ve henüz hakemli bir dergide 

yayınlanmış Faz 3 makaleleri mevcut bulunmamaktadır. Çin menşeili olan CoronaVac aşısı ise 

ülkemizde Faz 3 çalışması yapılan aşı adaylarından birisidir ve şu an itibariyle hakemli bir dergide 

yayınlanmış bir Faz 3 makalesi mevcut bulunmamaktadır. CoronaVac aşısının faz 2 çalışmalarında 

etkinlik oranı %92,4 olarak değerlendirilmiştir(Zhang et al., 2020). 

COVID-19 aşı adaylarından nükleik asit aşısı olarak geliştirilen ve güncel itibariyle faz 3 aşamasında 

olan aşılar “BNT162b2”(Biontech) ve “mRNA-1273”(Moderna) aşılarıdır. BNT162b2 aşısı 2 Aralık 

tarihinde Birleşik Krallık (UK) tarafından onay almış(MHRA,2020) ve 10 Aralık tarihinde ise 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından “acil kullanım onayı”(EUA) almıştır(FDA, 11 

December 2020). Bu aşının faz 3 aşaması hakemli bir dergide yayınlanmıştır ve sonuçları özetle şu 

şekildedir: İki dozluk bir BNT162b2 rejimi, 16 yaş ve üstü kişilerde Covid-19'a karşı %95 koruma 

sağlamıştır. Ortalama 2 ay boyunca güvenlik, diğer viral aşılar ile karşılaştırıldığında benzer olarak 

sonuçlanmıştır (Polack et al., 2020). Mrna-1273 aşısı ise FDA tarafından acil kullanım onayı alan 2.aşı 

olmuştur(FDA, 18 December 2020).  Hakemli bir dergide yayınlamış faz 3 çalışması 

bulunmamaktadır fakat aşı üreticisi basın açıklaması şeklinde faz 3 ön sonuçlarını duyurmuştur. 30000 

katılımcı ile yapılan ve 196 Covid pozitif vakanın bulunduğu ön sonuçlarda plasebo grubunda vaka 

sayısı 185, aşı grubunda vaka sayısı 11 olarak sonuçlanmıştır ve aşının etkinliği %94.1 olarak 

açıklanmıştır. Ciddi hastalık ise aşı grubunda hiç görülmemiştir ve açıklamada aşının ciddi hastalıktan 

%100 oranında koruduğu belirtilmiştir. Bu aşının öne çıkan yönlerinden birisi, %42 oranında ileri yaş 

veya ek hastalığı bulunan bireylerde faz 3 çalışmasının yapılmış olmasıdır(Moderna, 2020). DSÖ 

listesinde faz2/3 aşamasında olan nükleik asit aşılarından birisi DNA bazlı geliştirilen “INO-

4800”(İnovio) aşısıdır. Bu aşının faz çalışmaları devam etmektedir. 

Covid-19 aşı adaylarından vektör aşı olarak geliştirilen aşılar; “Ad5-nCOV”(Cansino), “Sputnik-

V”(Gamaleya), “Ad26.COV2.S”(Janssen) ve “AZD1222”(Oxford) aşılarıdır. Ad5-nCOV Çin menşeili 

bir aşı olup hakemli bir dergide yayınlanmış bir faz 3 yayını henüz yoktur. Bir diğer aşı adayı Rus 
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menşeili Sputnik-V aşısıdır. Faz 3 ile ilgili henüz bir yayını bulunmamaktadır. Ön sonuç raporu 11 

Kasım tarihinde basın açıklaması şeklinde yayınlanmış olup bu raporda bildirilen etkinlik %92 olarak 

belirtilmiştir(Sputnikvaccine, 2020). Bir diğer aşı İsrail menşeili Ad26.COV2.S aşısı olup faz 3 

çalışması devam etmektedir(Janssen, 2020). Bir diğer aşı ise AZD1222 aşısıdır. İngiltere menşeili olan 

bu aşının faz 3 çalışması devam etmekte ve henüz hakemli bir dergide Faz 3 yayını bulunmamaktadır. 

23 Kasım tarihinde faz 3 ön sonuçları basın açıklamasıyla yayınlanmıştır, bu sonuçlara göre aşı 

uygulaması 1.doz yarım 2.doz tam şeklinde yapıldığında %90 etkinlik, 2 doz da tam yapıldığında %62 

etkinlik bildirilmiştir(Astrazeneca,2020) 

Covid-19 aşı adaylarından protein subunit aşı olarak geliştirilmekte olan aşılar; “NVX-

CoV2373”(Novavax),”ZF2001”(Anhui),”CoVLP”(Medicago) aşılarıdır. Bu aşıların faz 3 çalışmaları 

devam etmektedir ve henüz faz 3 çalışmalarının ön sonuçları hakemli bir dergide veya basın 

açıklaması şeklinde yayınlanmamıştır.  

SONUÇ  

Bir enfeksiyon hastalığının salgınlar ve pandemiler oluşturmasını engelleyecek ve hastalıktan 

korunmayı sağlayacak temel faktör, o hastalığa karşı geliştirilen aşılardır. Aşılar ile toplum bağışıklığı 

belli bir düzeye ulaşmakta ve o enfeksiyon hastalığının, belli oranda aşı yapılan bölge, ülke, kıta, 

dünyada salgınlar yapması engellenebilmektedir. Covid-19 pandemisinde de, doğru zamanlama ile 

geliştirilen etkinliği yüksek ve güvenli aşılarla, toplumları hızlı bir şekilde aşılama gereksinimi net bir 

şekilde ortaya çıkmaktadır. 
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ABSTRACT 

CIM and CIN are the most common causes of neuromuscular weakness in patients with Covid-19 

infection who are followed up and treated in intensive care. Since these diseases are a common cause 

of failure to wean from the mechanical ventilator, it is very important to consider the etiology of 

neuromuscular weakness. In this respect, we wanted to present two cases of Covid-19 infection in our 

hospital who were followed up and treated in the intensive care unit and were diagnosed with CIM and 

CIN. 

Keywords: Critical illness myopathy (CIM), Critical illness neuropathy (CIN), Covid-19 

 

 

 

COVID-19 PANDEMİSİNDE KRİTİK HASTALIK MİYOPATİSİ (KHM) VE KRİTİK 

HASTALIK NÖROPATİSİ (KHN) FARKINDALIĞININ ÖNEMİ 

 

 

ÖZET 

Covid-19 enfeksiyonu olup yoğun bakımda takip ve tedavi yapılan hastalarda nöromusküler zayıflığın 

en yaygın nedenleri olarak  KHM ve KHN göze çarpmaktadır. Bu hastalıklar mekanik ventilatörden 

ayrılma başarısızlığının yaygın bir nedeni olduğu için nöromusküler güçsüzlüğün etyolojisinde 

düşünmek oldukça önemlidir.Bu açıdan hastanemizde  Covid-19 enfeksiyonu olup yoğun bakımda 

takip ve tedavi yapılan , KHM ve KHN tanıları alan iki vakayı sunmak istedik. 

Anahtar kelimeler: Kritik hastalık miyopatisi (KHM),  Kritik hastalık nöropatisi ( KHN), 

Covid-19 

 

Giriş: Dünya’yı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19  (SARS-CoV-2) pandemisinde Akut 

Respiratuar Distres Sendromu (ARDS) ile beraber şiddetli viral pnömonisi olan, yoğun bakımda takip 
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ve tadavisi yapılan hastaların her geçen gün sayıları giderek artmaktadır. Mekanik ventilasyon 

uygulanan bu hastalarda mortalite yüksek olduğu gibi, sağ kalımlarda Miyokardit, Kalp Yetmezliği, 

Solumun Yetmezliği gibi hayati tehtit eden komplikasyonların yanında Kritik hastalık miyopatisi 

(KHM) ve kritik hastalık nöropatisi (KHN) gibi morbidite ve mortalite oranları arttıran nörolojik 

hastalıklar da  son zamanlarda görülmeye başlanmıştır.  

Yoğun bakım hastalarında nöromusküler zayıflığın en yaygın nedenleri olarak  KHM ve KHN göze 

çarpmaktadır.  KHN ve KHM’nin en göze çarpan klinik bulguları kas güçsüzlüğü, hiporefleksi, 

mekanik ventilatörden ayrılamamadır. 

Amaç: Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde Covid yoğun bakım servisinde takip ve tedavi edilen ve 

sonrasında  KHN ve KHM gelişen iki hasta sunmayı amaçladık.  

 

Olgular: 

Vaka 1: 40 yaşında bayan hasta; Akut gelişen bilinç bozukluğu etyolojisi ile Nöroloji yoğun bakıma 

yatırılan hastaya otoimmun ensefalit tanısı konulmuş  olup, intravenöz immunglobulin (İVİG ) 

tedavisi, plazmeferez ve steroid tedavisi uygulandı. Tedavi sonrası  hastanın bilincinde ve kraniyal 

Manyetik rezonans (MR) görüntülemesinde belirgin düzelme saptandı. Ancak yatışının 26.gününde 

ateş ve CRP değerinde yükseklik saptanması üzerine Covid-19 enfeksiyonuna yönelik kombine 

nazofarenjial ve orofaranjial sürüntü alınarak PCR çalışması yapıldı. PCR + sapatanan hasta Covid 

yoğun bakım ünitesine devir edildi.Yatışının 65.gününde her iki kol ve bacakta uyuşukluk ve 

güçsüzlük yakınması olması üzerine Nöroloji konsültasyonu istenen hastanın yapılan Nörolojik 

muayenesinde; distal kaslarda  daha belirgin olmak üzere her 4 ekstremitede kas güçsüzlüğü ( 

tetraparezi ) ve hiporefleksi saptandı.Yapılan Elektronöromiyografi ( ENMG ) incelemesinde  bilateral 

alt ve sağ üst extremitede incelenen kaslarda yer yer spontan patolojik faaliyetler saptandı.Ayrıca 

bilateral peroneal sinirin motor liflerinden yanıt alınamazken,bilateral tibial, sağ median sinirin motor 

liflerinden düşük amplitüdlü ve ileti hızı hafif yavaşlamış bileşik kas aksiyon potansiyeli  (BKAP) elde 

edildi. Duysal incelemede ise bilateral sural sinirin duysal liflerinden yanıt alınmazken, sağ median 

sinirin duysal liflerinden düşük amplitüdlü ve ileti hızı hafif yavaşlamış duysal sinir aksiyon 

potansiyel (DSAP ) elde edildi. Sonuç olarak nörofizyolojik bulgular aksonal tutulumun olduğu 

simetrik sensorimotor polinöropati ile uyumlu gelmesi üzerine hastada KHN düşünüldü ve aktif fizik 

tedavi ve rehabilitasyon programına alındı.Ancak ilerleyen günlerde septik şok tablosuna giren hasta 

yatışının 91gününde exitus oldu. 

Vaka 2: 59 yaşında erkek hasta, Covid 19 enfeksiyonu nedeni ile yoğun bakımda takip ve tedavi 

edilen hasta 58 gün mekanik ventilatör desteği almış olup, ektübasyon sonrası her iki kol ve bacakta 

tama yakın güçsüzlük olması üzerine Nöroloji konsültasyonu istenmiştir. Yapılan Nörolojik 

muayenesinde tetrapleji ve arefleksi saptandı. Yapılan Elektronöromiyografi ( ENMG ) incelemesinde 

bilateral alt ve sağ üst extremitede incelenen bütün kaslarda küçük amplitüdlü ve polifazik motor ünit 

potansiyeller (MÜP ) elde edilirken, interferansın  hafif artmış olduğu saptandı. Ayrıca bilateral 

peroneal sinirin motor liflerinden yanıt alınmadı. Bilateral tibial sinirin motor liflerinden  düşük 

amplitüdlü BKAP elde edilirken, bilateral medial planter ve sural sinirin duysal liflerinden ise yanıt 

alınmadı. 

Nörofizyolojik bulgular aksonal tutulumun daha belirgin olduğu sensorimotor polinöropati ile ve 

ayrıca primer kas tutuluşu ile uyumlu gelmesi üzerine hastaya KHN ve KHM tanısı konuldu.Takip ve 

tedavisi için Nöroloji tarafından devir alınan hastaya fizik tedavi programı planlandı. 

 

Tartışma: Modern  yoğun bakım ünitelerinin gelişmesi, takip ve tedavideki ilerlemeler; kritik 

hastaların sağ kalım oranlarını arttırdığı gibi, yoğun bakımda takip ve tedavi sırasında  gelişen 

nöromusküler güçsüzlükler konusunda farkındalığın artmasına yol açmıştır. KHN ve KHM  yoğun 

bakım ortamında nöromüsküler zayıflığın en yaygın nedenidir ve mekanik ventilatörden ayrılma 

başarısızlığının yaygın bir nedenidir (1). Ventilatörden ayrılamama yaşayan hastaların% 62'sinde bir 

çeşit nöromüsküler zayıflık vardır (2). Yoğun bakım ünitelerinde güçsüzlüğün yaygınlığı göz önüne 

alındığında, bu hastalar için en iyi potansiyel fonksiyonel sonucu sağlamak için, zayıflığın 
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nöromüsküler etiyolojileri içerisinde KHM ve KHM’nin tanınması oldukça önemlidir. Bununla 

birlikte, erken mobilizasyon ve erken fizik tedaviye başlanılması, iyi fonksiyonel bir sonucun işaret 

edildiği çok sayıda çalışmada doğrulanmıştır. Covid 19 pandemisinde yoğun bakım doluluk 

oranlarının artması nedeniyle, KHN ve KHM’nin sıklığının artacağını tahmin etmek zor değildir. Bu 

nedenle  erken tanınması ve ardından bakımın özelleştirilmesi, en önemli tedavi stratejisini ortaya 

koyması açısından önemlidir. 
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ABSTRACT 

An outbreak of a new type of coronavirus, called SARS-CoV-2 (2019), which suddenly appeared at 

the end of 2019 in Wuhan, China, has reached a global dimension that affects the entire world. The 

most typical symptoms of COVID-19, so far known as clear, are high fever, dry cough, weakness and 

fatigue. Pandemic processes negatively affect community mental health. The COVID-19 pandemic 

also affected individuals ' mental health. People perceive infectious and deadly disease as a threat from 

anxiety, fear and an unknown cause. Stress and traumatic experiences caused by an epidemic cause 

many negative situations in individuals, both in people who experience COVID-19  infection and in 

people who do not experience  COVID-19, it is very important to combat the negative effects of the 

epidemic and rehabilitate individuals. Rehabilitation services, which are among the community mental 

health services, provide support for individuals in need of help to increase their functionality and 

maintain their independence through interventions that experts apply with their professional 

competence and skills. 

Key words: COVID-19, Pandemic, Psychosocial Rehabilitation 

 

 

 

COVID-19 PANDEMİSİ SONRASI PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON 

 

ÖZET 

Çin'in Wuhan şehrinde 2019 yılının sonunda aniden ortaya çıkan ve SARS-CoV-2 (2019) olarak 

adlandırılan yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alan küresel bir boyuta ulaşmıştır. 

Covid-19’un şu ana kadar net olarak bilinen en tipik belirtileri; yüksek ateş, kuru öksürük, halsizlik ve 

yorgunluktur. Hastalıkla temasta bulunan her beş kişiden biri, hastalığı ağır geçirmektedir. Özellikle 

şeker hastalığı, yüksek tansiyon, akciğer ve kalp hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkları bulunan 

bireyler ve yaşlı insanlar, riskli grupta yer almaktadır. Pandemi süreçleri toplum ruh sağlığını olumsuz 

etkilemektedir. COVID-19 pandemisi de bireylerin ruh sağlığını olmsuz yönde etkilemiştir. İnsanlar 

bulaşıcı ve öldürücü hastalığı anksiyete, korku ve bilinmeyen bir nedenden tehdit olarak 

algılamaktadır. Salgın nedeniyle oluşan stres ve travmatik deneyimler bireylerde  bir çok olumsuz 

durumlara neden olmaktadır Gerek COVID-19  enfeksiyonu yaşayan gerekse COVID-19  yaşamayan 

bireylerde salgının olumsuz etkileriyle mücadele edip bireyleri rehabilite etmek oldukça önemlidir. 

Psikososyal rehabilitasyon, zihinsel veya duygusal bozukluğu tanısı konan bir bireyin refahını 

iyileştirme sürecidir. Toplum ruh sağlığı hizmetleri arasında yer alan rehabilitasyon hizmetleri 

uzmanların mesleki yeterlilik ve becerileriyle uyguladığı müdahaleler ile yardıma ihtiyacı olan 

bireylerin işlevselliklerini artırmalarına ve bağımsızlıklarını sürdürmelerine destek sağlar. COVID-19 

salgınının yarattığı şok, inkâr, kaygı, endişe ve stres gibi psikolojik sonuçları temel alarak çocuklar, 

yaşlılar, kadınlar, psikiyatrik tedavi alanlar ve göçmenler gibi yüksek riskli grupların öncelikli 

tutularak toplumdaki bireylerin geneli için kriz ve stres yönetimi, farkındalık ve şefkat temelli 
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çalışmalar, baş etme ve sosyal destek kaynaklarının güçlendirilmesi yönünde çalışmalar önem arz 

etmektedir. İçerisinde psikiyatri uzmanı, psikolog, hemşire, sosyal çalışmacı, ergoterapist, uğraş 

terapisti ve diğer yardımcı personelin de olduğu sağlık ekibinin bireylerin psikososyal 

rehabilitasyonunda etkin rol alması sağlanmalıdır 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Pandemi, Psikosoyal Rehabilitasyon 

GİRİŞ 

Pandemi köken olarak eski Yunanca’dan gelen pan (tüm) ve demos (insan) kelimelerinin bir araya 

gelmesiyle oluşmuştur. Bir şehir, bir ülke veya bir kıtadan dünyaya yayılan ve etkisini gösteren salgın 

hastalıkların geneline pandemi adı verilmektedir (TÜBA Covid-19 Pandemi Değerlendirme Raporu, 

2020; Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve Afet Çalışma Birimi, 2020). 

Pandemiler dünya tarihinde önemli değişimlere sebep olan ve etkileri büyük olan sağlık olaylarıdır. 

Tarihteki salgınlara baktığımızda Avrupa, Avrasya ve Kuzey Amerika kıtalarında 1300’lü yıllarda 

İtalya’da görülen Kara Veba ortalama 75-125 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştır. 20. 

Yüzyılda yaşanan influenza pandemileri milyonlarca kişinin ölümüne, psikososyal ve ekonomik 

sorunlara yol açmıştır (Sezen, 2009;Yıldız, 2014; TÜBA Covid-19 Pandemi Değerlendirme Raporu, 

2020). 

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak adlandırdığı kolera, grip, menenjit, sıtma gibi hastalıklar 

dünyanın farklı yerlerinde hala etkisini sürdürmektedir. Sadece koleradan bir yıl içerisinde dünyanın 

40 farklı bölgesinde salgınlar oluşmakta ve bir çok insan hayatını kaybetmektedir. Çoğu zaman 

önlemler alınsa da virüslerin hızlı yayılım kabiliyeti, aşıların yeteri miktarda üretilmemesi ve 

ülkelerdeki sağlık sistemlerinin zayıflığı, bu pandemilerin devam etmesine neden olmaktadır (Schwetz 

and Fauci, 2019; WHO, 2018; Aslan, 2020). 

Covid-19 Pandemisi ile İlgili Genel Bilgiler 

2019 yılının Aralık ayına kadar, koronavirüs ailesinin 6 farklı bireyinden bahsedilmektedir. SARS-

CoV ve MERS-CoV dışındaki diğer koronavirüsler (HCoV-OC43, HCoV-HKU1, HCoV-229E, 

HCoVNL63) normalde yaşlı ve çocuklarda orta şiddetli üst solunum yolları enfeksiyonuna neden 

olurken, bebeklerde ise bazen şiddetli enfeksiyonlara sebep olabilmektedir. (Hasöksüz vd., 2020). 

2019 yılında ortaya çıkan ve ilk olarak Çin’in Hubei eyaleti Vuhan şehrinde görülen koronavirüs 

vakalarının Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirilmesiyle  5 Ocak 2020’de Dünya Sağlık Örgütü bu yeni 

hastalığı pandemi olarak adlandırdı. Koronovirüsle temasta bulunan kişilerde, tedavi edilemeyen 

zatürre benzeri belirtiler göstermiştir. Önceki bilinen koronavirüslerden farklı olarak, bu virüs; SARS-

CoV-2 olarak adlandırılmıştır (Aslan, 2020; Xu vd., 2020). Virüsün sebebiyet verdiği hastalığın adı ise 

ilk olarak 2019 Novel Coronavirus, daha sonra ise Covid-19 olarak isimlendirilmiştir (WHO, 2020c). 

COVID-19’un şu ana kadar net olarak bilinen en tipik belirtileri; yüksek ateş, kuru öksürük, halsizlik 

ve yorgunluktur. Bu belirtilerin genellikle hastalığın beş ila altıncı günlerinde ortaya çıktığı; ancak 

farklı vakalarda, ikinci günden on dördüncü güne kadar da farklılıklar gösterebildiği saptanmıştır 

(WHO, 2020b; Johns Hopkins, 2020). Bazı hastalarda ise baş ağrısı, burun tıkanıklığı, genel vücut 

ağrısı, eklem ağrıları, tat ve koku kaybı, bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi bulgular 

görülebilmektedir (WHO, 2020b). Yapılan araştırmalarda; vakaların %80’lik kısmının ciddi bir tıbbi 

müdahale gerektirmeyecek şekilde hastalığı atlattığı tespit edilmiştir.  Fakat ciddi vakalarda hastalığın 

zatürreye dönüşebildiği ve bireylerde solunum yetmezliğinin geliştiği belirlenmiştir. Hastalığı hafif 

geçirenler için evlerinde istirahat, düzenli ve dengeli beslenme, ateş düşürücü önlemler ve sıvı 

alımının desteklenmesi önem kazanmaktadır. Hastalıkla temasta bulunan her beş kişiden biri, hastalığı 

ağır geçirmektedir. Özellikle şeker hastalığı, yüksek tansiyon, akciğer ve kalp hastalıkları gibi kronik 

rahatsızlıkları bulunan bireyler ve yaşlı insanlar, riskli grupta yer almaktadır. 

COVID-19  Pandemisinin Toplum Ruh Sağlığına Etkileri 

Toplum ruh sağlığı “hastadan” önce “insanı” temel alan, toplumun ihtiyaçlarını halk sağlığı perspektifi 

açısından değerlendiren, etik olarak insan haklarına dayalı ve tedavinin her bir aşamasında hasta 

katılımını temel alan bir sistemdir (Artukoğlu ve Kılıç., 2019). 
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Pandemi süreçleri toplum ruh sağlığını olumsuz etkilemektedir. COVID-19 pandemisi de bireylerin 

ruh sağlığını olmsuz yönde etkilemiştir. İnsanlar bulaşıcı ve öldürücü hastalığı anksiyete, korku ve 

bilinmeyen bir nedenden tehdit olarak algılamaktadır. Ayrıca bulaşıcılığı önlemek amacıyla uygulanan 

sosyal mesafe, izolasyon ve karantina uygulamaları insanların seçeneklerini azaltmakta ve bireyleri 

fiziksel olarak sınırlamaktadır. Yapılan çalışmalarda pandemi sürecinde yapılan karantina uygulaması 

sırasında ve sonrasında konsantrasyonda bozulma, korku, öfke, suçluluk, tükenmişlik ve yas hisleri, 

uyuşukluk gibi ruhsal yakınmalarla birlikte akut travma sonrası stres ve anksiyete bozukluğu, majör 

depresyon gibi ruhsal bozukluklar ile toplum ruh sağlığı olumsuz yönde etkilenmektedir (Maunder 

2003;Hawryluck 2004;DiGiovanni 2004; Lee 2005; Marjanovic 2007; Reynolds 2008; Mihashi 2009; 

Yoon, 2016; Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve Afet Çalışma Birimi, 2020). 

Öte yandan Tian ve arkadaşları (2020) salgın sürecinde Çin’de gerçekleştirdikleri araştırmada 18 yaş 

altı ve 50 yaş üzeri kişilerin, yükseköğrenimden daha düşük eğitim seviyesine sahip bireylerin, 

boşanmış bireylerin ve azınlık konumunda olanların bu süreçte daha fazla obsessif kompulsif 

belirtiler, kişilerarası hassasiyet, fobik anksiyete ve psikotik semptomlara sahip olduğunu saptamıştır. 

Yine genel olarak daha fazla enfekte olma ve ölme kaygısı yaşayan yaşlı bireyler daha ciddi ve 

odaklanılması gereken psikolojik semptomlar geliştirmektedir (Chen et al.,2020). 

Covid 19 Pandemisi  Sonrası Psikososyal Rehabilitasyon 

Rehabilitasyon, hastanın ilgilenebileceği ve yetenekli olduğu en yüksek aktivite aralığına ulaşmasını 

mümkün kılacak en iyi toplumsal rolünü sağlama girişimidir. Psikososyal rehabilitasyon, zihinsel veya 

duygusal bozukluğu tanısı konan bir bireyin refahını iyileştirme sürecidir (Akgül, 2017). Toplum ruh 

sağlığı hizmetleri arasında yer alan rehabilitasyon hizmetleri uzmanların mesleki yeterlilik ve 

becerileriyle uyguladığı müdahaleler ile yardıma ihtiyacı olan bireylerin işlevselliklerini artırmalarına 

ve bağımsızlıklarını sürdürmelerine destek sağlar (Bag, 2012). Ekipte yer alan psikiyatri uzmanı, 

psikolog, hemşire, sosyal çalışmacı,  uğraş terapisti ve diğer yardımcı personelin işlev görmek 

hoşgörü, sabır, anlayış gibi kişilerarası iletişim becerileri; kabullenici, empatik, içtenlik ve eleştirel 

olmayan tutum; ruhsal bozukluklar ve davranış konularında bilgi; tutarlılık, atılganlık, problem çözme 

becerileri gibi bireysel niteliklere sahip olması beklenmektedir (Yıldırım ve Hacıhasanoğlu., 2019). 

Salgın nedeniyle oluşan stres ve travmatik deneyimler bireylerde  bir çok olumsuz durumlara neden 

olmaktadır Gerek COVID-19 enfeksiyonu yaşayan gerekse COVID-19 yaşamayan bireylerde salgının 

olumsuz etkileriyle mücadele edip bireyleri rehabilite etmek oldukça önemlidir (Bozkurt ve ark., 

2020). Anksiyete ve korku gibi duygudurumları  COVID-19  hastalarının sıklıkla yaşadığı ve bu 

nedenle psikolojik kriz için ruhsal değerlendirmeye ihtiyaç duyulan durumlardır (Xu et al., 2020). 

Yapılan bir çalışmada bireylerde, travmatik stresin yaygınlık oranının % 73,4, depresyon oranının % 

50,7, genel anksiyete oranının % 44,7, uykusuzluk oranın % 36.1 olduğu belirlenmiştir (Liu ve et al., 

2020). Bireylerde pandemi sebebiyle oluşan yalnızlığı azaltmak ve bilişsel yönden rahatlamayı 

sağlamak  için ruh sağlığı uzmanları tarafından bilişsel davranışçı terapiler çevrimiçi olarak sunulabilir 

(Armitage and Nellums 2020). Yapılan diğer yaygın müdahaleler arasında toplum ruh sağlığı ekibi 

tarafından yapılacak  psikolojik ilk yardım, kriz danışmanlığı, psikoeğitim, aile sosyal yardımları, 

sosyal destek ve kaygı azaltma teknikleri yer almaktadır (Liu ve Liu, 2020). 

Ruh sağlığı uzmanları tarafından yapılacak davranışsal terapiler, kabul temelli terapi, farkındalık 

pratikleri gibi yöntemlerin öğretilmesi bireylerin psikososyal rehabilitasyonunda kullanılabilecek 

teknikler arasında yer almaktadır. Özellikle bireylerin yaşanılan salgın sürecine anlam katma, strese 

toleranslarını artırma, sosyal destek kaynaklarını güçlendirme oldukça önemlidir. Yapılacak 

psikososyal müdahaleler sürecin getirdiği belirsizlik, ekonomik sorunlar, yalnızlık, izolasyon, 

umutsuzluk gibi problemlerle baş etmeyi kolaylaştıracaktır (Polizzi et al., 2020). 

Bir diğer önemli konu ise bilişsel, duygusal, fiziksel ve psikolojik gelişimlerini henüz 

tamamlayamamış, COVID-19  salgını ile sosyal ve fiziksel izolasyon sonucunda günlük yaşamları, 

aktiviteleri, erişimleri kısıtlanan çocukların, bu süreçte yaşadıkları sorunlarla baş etmelerini sağlamak 

ve psikolojik dayanıklılıklarını güçlendirmek için ruhsal destek sunulmalı ve etkin stratejiler 

izlenmelidir. Çocuğun psikososyal rehabilitasyonunda  aktif baş etme ve sorun çözme yöntemlerini 

öğretmek, bilgilendirme ve sosyal destek oldukça önemlidir  (Çaykuş ve Çaykuş, 2020). 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Pandemi sürecinde insanlar bulaşıcı ve öldürücü hastalığı anksiyete, korku ve bilinmeyen bir 

nedenden tehdit olarak algılamaktadır. Ayrıca bulaşıcılığı önlemek amacıyla uygulanan sosyal mesafe, 

izolasyon ve karantina uygulamaları insanların seçeneklerini azaltmakta ve bireyleri fiziksel olarak 

sınırlamaktadır. Salgın nedeniyle oluşan stres ve travmatik deneyimler bireylerde  bir çok olumsuz 

durumlara sebep olmaktadır. Gerek COVID-19  enfeksiyonu geçiren gerekse COVID-19 enfeksiyonu 

yaşamayan bireylerde salgının olumsuz etkileriyle mücadele edip bireyleri rehabilite etmek oldukça 

önemlidir. COVID-19  salgınının yarattığı şok, inkâr, kaygı, endişe ve stres gibi psikolojik sonuçları 

temel alarak çocuklar, yaşlılar, kadınlar, psikiyatrik tedavi alanlar ve göçmenler gibi yüksek riskli 

grupların öncelikli tutularak toplumdaki bireylerin geneli için kriz ve stres yönetimi, farkındalık ve 

şefkat temelli çalışmalar, baş etme ve sosyal destek kaynaklarının güçlendirilmesi yönünde çalışmalar 

önem arz etmektedir. İçerisinde psikiyatri uzmanı, psikolog, hemşire, sosyal çalışmacı, ergoterapist, 

uğraş terapisti ve diğer yardımcı personelin de olduğu sağlık ekibinin bireylerin psikososyal 

rehabilitasyonunda etkin rol alması sağlanmalıdır 
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ÖZET   

Amaç: Bu araştırma, Covid -19 pandemi sürecinde   diyabetli bireylerin sağlık ve sosyal yaşamlarını    

etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.  Yöntem: Nitel bir araştırmadır. Araştırmanın 

örneklemini, İstanbul ilinde yaşayan, Tip 1 gönüllü 14 diyabetli birey oluşturmuştur. Araştırmanın 

nicel verileri “Kişisel Bilgi Formu” kullanılarak, nitel veriler ise iki adet açık uçlu soru sorularak 

toplanmıştır. Nitel verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların 

yaş ortalaması 36.1, %57.1 (n=9) kadın, %42.8(n=4) yüksek lisans mezunu olup %54.2 (n=9) evlidir. 

Katılımcıların %71.4’ü (n=10) ailesi ile birlikte yaşadığını %42.8 ’i ise bir veya iki çocuğu sahip 

olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların diyabet tanısı alma yaş ortalaması 11.7’dir. Katılımcılar ortalama 

olarak 25.6 yıldır diyabetle yaşamaktadır. Katılımcıların %54.2 (n=9) başka bir kronik hastalığa daha 

sahiptir. Katılımcıların %54.2(n=9) insülin tedavisini doktorunun önerdiği şekilde insülin kalemi ile 

yaptığını, %78.5’inin (n=11) ise düzenli doktor kontrolüne gittiğini belirtmiştir. İçerik analizi 

sonucunda ise iki ana tema sekiz alt tema belirlenmiştir. Buna göre temalar; pandemi sürecinde 

hastalığa yönelik olumsuz duygular (virüse yakalanma korkusu, aile üyelerini kaybetme korkusu, 

iyileşememe korkusu, tedaviye erişememe korkusu), sağlığı koruyamama korkusu (kilo kontrolünü 

sağlayamama, egzersiz yapmada yetersizlik, sosyal izolasyon yaşamak, belirsizlik yaşamak) olarak 

belirlenmiştir. Sonuçlar: Bu araştırmada, Tip I diyabetle yaşayan katılımcıların pandemi   sürecinden 

hastalığa bağlı olarak olumsuz düşünceler yaşadıkları ve sağlıkları konusunda endişe duydukları 

görülmüştür. Pandemi sürecinin uzaması durumunda başta egzersiz yapamama ve sosyal 

iletişimlerinin azalması gibi durumların ruh sağlıkları üzerinde olumsuz etki oluşturacağı 

düşünülmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda Pandemi sürecinde dezavantajlı bir grubu oluşturan 

diyabet hastalarının ruhsal ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği ortaya konulmuştur. 

Keywords:  tip I diyabet, covid 19, pandemi, niteliksel  araştırma  

 

 

THE FACTORS AFFECTING THE HEALTH AND SOCIAL LIVES OF TYPE 1 DIABETES 

IN THE PANDEMIA PROCESS 

 

 

 

ABSTARCT 

Aim:This research was conducted to determine the factors affecting the health and social lives of 

individuals with diabetes during the Covid-19 pandemic process.Method:It is a qualitative research. 

The sample of the study consisted of 14 Type I volunteers with diabetes living in Istanbul. The 

quantitative data of the study were collected using the "Personal Information Form", and the 

qualitative data were collected by asking two open-ended questions. Content analysis was used to 

evaluate qualitative data.Findings:The average age of the participants was 36.1% 57.1%(n =9) were 
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female, 42.8%(n =4) were graduate and 54.2%(n=9) were married. 71.4%(n=10) of the participants 

stated that they lived with their families and %42.8 had one or two children. The average age of the 

participants to be diagnosed with diabetes is 11.7. Participants have been living with diabetes for an 

average of 25.6 years. 54.2% of the participants(n=9) have another chronic disease. 54.2%(n=9) of the 

participants stated that they performed insulin treatment with an insulin pen as recommended by their 

doctor, and 78.5%(n= 11) went to regular doctor control.As a result of the content analysis, two main 

themes and eight sub-themes were determined. Accordingly themes; During the pandemic process, 

negative emotions (fear of catching the virus, fear of losing family members, fear of not being able to 

recover, fear of not being able to access treatment), fear of not maintaining health (inability to 

maintain weight control, inability to exercise, social isolation, experiencing uncertainty).Results:In 

this study, it was observed that participants living with Type I diabetes experienced negative thoughts 

due to the pandemic process and worried about their health.In case of prolongation of the pandemic 

process, it is thought that situations such as inability to exercise and decreased social communication 

will have a negative effect on mental health.In line with these results, it was revealed that the 

psychological and physical needs of diabetic patients, who constitute a disadvantaged group, should be 

met during the pandemic process. 

Keywords:  type I diabet, covid-19, pandemic, qualitative research 
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ÖZET 
 

Bu çalışmada, Covid-19 pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu veya maruz kaldığı bazı 

durumlara göre algılanan stres ve tükenmişlik düzeylerinin tespit edilmesi ve karşılaştırılması 

amaçlanmaktadır. 

Bu çalışma, Gaziantep ilinde faaliyet gösteren kamu, özel ve üniversite hastanelerinde görev yapmakta olan 

tüm sağlık çalışanlarını kapsamaktadır. Araştırmada uygulanacak anket sayısı 378 olarak hesaplanmıştır. 

Google Formlar üzerinden hazırlanan, 22.04.2020-02.09.2020 tarihleri arasında sosyal medya araçları ve 

ağlar (Facebook, WhatsApp vb.) üzerinden paylaşılan ve 458 sağlık çalışanı tarafından doldurulan online 

anket formu analizlerde kullanılmıştır.Çalışmada kullanılan anket formu; pandemi sürecinde sağlık 

çalışanlarının içinde bulunduğu durumları ve sosyo-demografik özellikleri içeren ifadeler, Algılanan Stres 

Ölçeği (Eskin vd., 2013), Tükenmişlik Ölçeği Kısa Versiyonu (Tümkaya vd., 2009)’ndan oluşmaktadır. Elde 

edilen veriler frekans dağılımı, faktör analizi, bağımsız örneklem t-testi ve f testi (anova)  kullanılarak 

incelenmiştir. Yapılan incelemede Algılanan Stres Ölçeği; iki alt boyut ve 8 ifadeden oluşmaktadır. 

Tükenmişlik Ölçeği Kısa Versiyonu ise tek boyuttan oluşan bir yapıya sahiptir. 

Analiz sonuçlarına göre; çalışanların en çok her şeyin üstesinden gelemediğini hissettikleri (2,76), kontrolü 

dışında gelişen olaylardan dolayı öfkelendikleri (3,33) ve yorgunluk hissettikleri (3,04) tespit edilmiştir. 

Ayrıca, Ülke genelinde sağlık çalışanlarına yönelik tutum ve davranışların olumsuz olduğuna inananlarda, 

sağlık kuruluşunda Covid-19 teşhisi konarak tedavi gören hasta bulunan ve bu hastalara bizzat sağlık hizmeti 

veren çalışanlarda algılanan stres ve tükenmişlik düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Tıbbi ve koruyucu 

ekipman konusunda problem yaşamayanların, Ülke çapında ve çalıştığı sağlık kuruluşunda Covid-19 salgını 

nedeniyle alınan önlemlerin yeterli olduğuna inanan çalışanların, diğer gruplara göre stres ve tükenmişlik 

düzeyleri daha düşüktür. Kronik bir hastalığı olup olmadığını bilmeyenler daha fazla stres yaşarken, hastalığı 

olanlar olmayanlara göre daha fazla tükenmişlik algısı yaşamaktadır. Çalışma arkadaşları veya yakın 

çevresinden Covid-19 testi yaptırıp sonucu pozitif çıkanlar, diğer gruplara göre daha fazla stres ve 

tükenmişlik yaşamaktadır. Ülke genelinde Covid-19 salgını nedeniyle belirlenen kriter ve kurallara yeteri 

kadar uyulmadığını ve ailesinin de (Anne, baba eş veya çocuk) kısmen uyduğunu düşünenlerin tamamen 

uyulduğunu düşünenlere göre stres algısı daha yüksek bulunmuştur.  

Sonuç olarak bu dönemde korona virüse yakalanan veya şüpheli durumdaki insanlara farklı tür ve şekillerde 

sağlık hizmeti sunmakta olan sağlık çalışanları stres ve tükenmişlik algısını orta düzeyde yaşamaktadır. 

Sağlık çalışanlarının stres ve tükenmişlik düzeyi; ülkenin durumu, işyeri ve çalışma koşulları, çalışma 

arkadaşları, yakın çevresi ve kişisel bazı durumlara göre farklılık göstermektedir. Bu dönemde ortaya çıkan 

tüm olumsuzlukların yanında stres ve tükenmişlik algısının da insanlar üzerinde oluşturacağı olumsuz 

sonuçlar göz önüne alınarak, moral motivasyonlarının yüksek tutulması ve olumsuz etkilere yol açan 

etmenlerin en aza indirilmesi büyük önem arz etmektedir.     

Anahtar kelimeler: Covid-19 Pandemisi, Stres, Tükenmişlik, İstatistiksel Veri Analizi, Faktör Analizi 
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INVESTIGATION OF PERCEIVED STRESS AND BURNOUT LEVEL OF HEALTH WORKERS 

IN THE PANDEMIC PROCESS IN TERMS OF SOME FACTORS (GAZIANTEP EXAMPLE) 

 

 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to determine and compare the perceived stress and burnout levels that healthcare 

workers are in or exposed to during the Covid-19 pandemic process according to some situations. 

This study covers all healthcare professionals working in public, private and university hospitals operating in 

Gaziantep. The number of questionnaires to be applied in the study was calculated as 378. The online 

questionnaire that prepared with Google Forms, shared over social media tools and networks (Facebook, and 

WhatsApp etc.) through 22.04.2020 - 02.09.2020 and filled out by 458 healthcare workers, was analyzed. 

The questionnaire form used in the study consists of expressions containing the situations of healthcare 

workers during the pandemic process and their socio-demographic characteristics, Perceived Stress Scale, 

and Short Version of the Burnout Scale. The data obtained were analyzed using frequency distribution, factor 

analysis, independent sample t-test, and f test (Anova). In the research, Perceived Stress Scale consists of 

two sub-dimensions and 8 statements. The Short Version of the Burnout Scale has a structure consisting of 

one dimension. 

According to the analysis results; it was determined that employees mostly felt that they could not cope with 

everything (2.76), and they were angry (3.33) and feel tired (3.04) due to events that occurred out of their 

control. In addition, perceived stress and burnout levels were found to be higher in those who believe that 

attitudes and behaviors towards healthcare professionals across the country are negative, those are working at 

the healthcare institution treating Covid-19 patients, and those who personally provide healthcare services to 

COVID-19 patients. Employees who do not have problems medical and protective equipment, and who 

believe that the measures are taken due to the Covid-19 epidemic are sufficient throughout the country and in 

the health institution they work for, have lower levels of stress and burnout compared to the other groups. 

While those who do not know whether they have a chronic disease or not, experience more stress, those who 

have a chronic disease experience more burnout than those who do not.  Those who have a positive Covid-19 

test from their colleagues or close relatives experience more stress and burnout than other groups. The stress 

perception of those who think that the rules imposed due to the COVID-19 pandemic are not followed 

sufficiently across the country and that their family (mother, father, spouse or child) are partially followed 

the rules is higher than those who think that the rules are completely followed.  

As a result, healthcare workers who provide healthcare services to people who are infected with corona virus 

or in suspicious situations experience a mid-level perception of stress and burnout during this period. The 

level of stress and burnout of healthcare professionals varies according to their workplace and working 

conditions, colleagues, close environment, and some personal situations. Considering the negative 

consequences of the perception of stress and burnout on people in addition to all the negativities that 

emerged in this period, it significantly has great importance to keep morale motivation high and to minimize 

the factors that cause negative effects. 

Keywords: COVID-19 Pandemic, Burnout, Stress, Statistical Data Analysis, Factor Analysis  
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ABSTRACT 

The new coronavirus, which was first detected in Wuhan, China in December 2019, posed a major 

threat to public health with its widespread contagiousness and strong pathogenicity. The disease 

caused by this virus has been named COVID-19 (coronavirus disease 2019), and the whole world has 

turned to seek treatment against this virus. Since the current treatment method against the disease is 

treatment for symptoms, antiviral drugs, plasma therapy and vaccination studies continue rapidly. 

Traditional and complementary medicine practices alone or in combination with medical treatment for 

the prevention and treatment of Covid-19 in many countries is trying. The World Health Organization 

(WHO) encourages the inclusion, recognition and use of traditional, complementary and integrative 

medicine products and practitioners that it has determined as quality, safe and effective in line with the 

WHO Traditional Medicine Strategy: 2014 2023. Non-pharmacological interventions include healthy 

lifestyle changes, adequate physical activity and sleep, stress management, avoidance of infected 

people, and social isolation. Many countries, especially China and India, are conducting studies to 

evaluate the effectiveness of traditional and complementary treatments in the prevention and treatment 

of infectious diseases. However, there is no conclusive evidence to support its usefulness in reducing 

viral load and / or symptoms. Therefore, in general; Traditional and complementary practices for the 

prevention and treatment of infectious diseases, particularly COVID-19, need to be presented with 

reliable evidence supported by research. In addition, the awareness of healthcare professionals who 

care for individuals with the disease in the COVID-19 pandemic about the possible risks and benefits 

of traditional and complementary practices should be increased. 

Keywords: COVID-19, Pandemic, Traditional and alternative therapy 

 

 

COVID-19 PANDEMİSİNDE GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TEDAVİ KULLANIMI 

 

ÖZET 

Aralık 2019’da ilk olarak Çin'in Wuhan şehrinde tespit edilen yeni koronavirüs yaygın bulaşıcılığı ve 

güçlü patojenitesi ile halk sağlığı için büyük bir tehdit oluşturmuştur. Bu virüsün neden olduğu 

hastalık, COVID-19 (koronavirüs hastalığı 2019) olarak adlandırılmış ve tüm dünya bu virüse karşı 

tedavi arayışına yönelmiştir. Hatalığa karşı mevcut tedavi yöntemi, semptomlara yönelik tedavi 

olduğu için antiviral ilaçlar, plazma tedavisi ve aşı çalışmaları hızlıca devam etmektedir. Pekçok 

ülkede Covid-19’un önlenmesi ve tedavisi için tek başına ya da tıbbi tedavi ile birlikte geleneksel ve 

tamamlayıcı tıp uygulamaları denenmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),  yayınlamış olduğu DSÖ-

Geleneksel Tıp Stratejisi:2014-2023 doğrultusunda kaliteli, güvenli ve etkili olarak belirlediği 

geleneksel, tamamlayıcı ve bütünleştirici tıp ürünlerinin ve uygulayıcılarının sağlık sistemine dahil 

edilmesi, tanınması ve kullanımını teşvik etmektedir. Farmakolojik olmayan müdahaleler sağlıklı 

yaşam tarzı değişiklikleri, yeterli fiziksel aktivite, düzenli uyku, stres yönetimi,  enfekte kişilerden 
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kaçınma ve sosyal izolasyonu içermektedir. Çin ve Hindistan başta olmak üzere birçok ülke, 

geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve tedavisindeki 

etkinliğini değerlendirmek için çalışmalar yapmaktadır. Bununla birlikte viral yükü ve/veya 

semptomları azaltmadaki yararlılığını destekleyen kesin bir kanıtlar bulunmamaktadır. Bu nedenle 

genel olarak;  bulaşıcı hastalıkların özellikle de COVID-19'un önlenmesi ve tedavisi için geleneksel ve 

tamamlayıcı tıp uygulamaların araştırmalarla desteklenen güvenilir kanıtlarla sunulması 

gerekmektedir. Ayrıca COVID-19 pandemisinde hastalığı olan bireylere bakım veren sağlık 

çalışanlarının, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının olası riskleri ve yararları konusunda 

farkındalıkları arttırılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Geleneksel ve alternatif tedavi, Pandemi 

 

GİRİŞ 

Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Wuhan Eyaleti’nde Aralık 2020 sonlarında solunum 

yolu belirtileri gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda tanımlanmıştır (Nemati ve ark., 

2020). Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit 

edilmiştir (Huang ve Zhao 2020) . Daha sonra insandan insana bulaşarak Çin Halk Cumhuriyeti’nin 

diğer eyaletlerine ve tüm dünya ülkelerine yayılmıştır (Liu ve ark., 2020; Wang ve ark., 2020). Dünya 

Sağlık Örgütü (DSO) yeni koronavirüsü uluslararası pandemi olarak ilan etmiş ve yeni koronavirüsün 

sebep olduğu hastalığın “Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19)” olarak adlandırıldığını 

duyurmuştur (WHO, 2020). Klinik belirtileri arasında ateş, öksürük, kas ağrısı, yorgunluk, baş ağrısı, 

ishal ve hemoptizi görülebilmekte; vakaların klinik seyri ağır derecede solunum yetmezliğinden, 

ölüme kadar gidebilmektedir (Chaolin et al, 2020). Günümüzde COVID-19 için klinik olarak 

onaylanmış hiçbir antiviral ilaç bulunmamaktadır (Zheng, 2020). Bu belirsizlikten dolayı birçok insan 

tarafından COVID-19'un önlenmesi veya tedavisi için bir seçenek olarak tek başına veya standart ilaç 

tedavisi ile birlikte bitkisel tedavi de dahil olmak üzere geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) 

uygulamaları denenmektedir. Ancak bu yöntemlerin viral yükü ve/veya semptomları azaltmadaki 

yararlılığını destekleyen kesin kanıtlar bulunmamaktadır. 

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP  

Dünya Sağlık Örgütü, günümüz tıp yaklaşımını “Batı tıbbı, biyotıp, bilimsel tıp, modern tıp” şeklinde 

tanımladığı “allopatik tıp” olarak adlandırmıştır. Geleneksel tıbbı “açıklanabilir olsun ya da olmasın 

sağlığı korumak için olduğu kadar, fiziksel ve mental hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisinde de 

kullanılan; farklı kültürlere özgü, kuram, inanç ve tecrübeye dayanan bilgi, yetenek ve uygulamaların 

toplamı” olarak tanımlamıştır. Tamamlayıcı/alternatif tıbbı ise “allopatik tıbbın destekleyicisi” olarak 

tanımlamıştır (DSÖ, 2001). Dünya nüfusunun %80'inden fazlası GETAT uygulamalarını 

kullanmaktadır. ABD sağlık hizmetleri sisteminde, GETAT giderek artan bir yöntem haline 

gelmektedir. ABD nüfusunun %70'i hayatları boyunca en az bir kez GETAT kullanmıştır (Mainardi, 

2009). Bitkisel ürünler ve hammaddeler dahil olmak üzere dünya çapında bitkisel ilaç pazarının 

önümüzdeki yıllarda %5-%15 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. Bitkisel ürünler birçok 

ülkede sağlığı iyileştirmek, bağışıklığı güçlendirmek, vücudun bulaşıcı hastalıklara karşı direncini 

artırmak ve çeşitli hastalıkları tedavi etmek için kullanıldığı bildirilmektedir (Devasagayam ve Sainis 

2002). Ülkemizde de sağlığın yönetiminde GETAT önemli bir yere sahiptir.  Türkiye’de yapılan 

çalışmalarda GETAT kullanım oranının %56-65 arasında olduğu belirlenmiştir (Altın ve Avcı, 2016; 

Çetin, 2007; Oral ve ark., 2018; Yılmaz ve ark., 2017).  

GELENEKSEL TAMAMLAYICI TIP VE COVID-19 

Çin hükümeti, COVID-19'da geleneksel Çin tıbbının kullanımını teşvik etmektedir. Çin’deki COVID-

19 hastaların yaklaşık %85'inin hastalıkları süresince Çin tıbbı uygulamasını standart ilaç tedavi ile 

birlikte kullandığı bildirilmiştir. (Cyranoski, 2020; Yang ve ark. 2020). Yapılan bir sistematik 

derlemede geleneksel Çin tıbbının pnömoni benzeri semptomları olan COVID-19’un önlenmesinde 

etkisi vurgulanmaktadır (Zhang ve ark., 2004). Çin’de COVID-19’ un tanı ve tedavisinde Çin tıbbı 

uygulaması için hastalığın farklı evrelerinde, farklı dozlarda olacak şekilde bir protokol yayınlandığı 

bildirilmiştir (Li ve ark., 2020). Çin'de yapılan başka bir çalışmada ise medikal tedavi ile uygulanan 
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Çin tıbbının SARS hastalarının pulmoner infiltrasyon semptomlarını ve yaşam kalitesini iyileştirdiği 

belirtilmektedir (Liu ve ark., 2006). Çin ve Hindistan’da homoeopati ve ayurveda gibi bağışıklığı 

güçlendirici uygulamalara sıklıkla başvurulmaktadır. 2009'da H1N1 gribi sırasında ateş, öksürük, 

burun akıntısı, baş ağrısı gibi semptomları tedavi etmek için homeopatik ilaçların etkili bir şekilde 

kullanıldığı belirtilmektedir (Chakraborty, 2013; Mathie, 2009). Bu uygulamaların yanı sıra 

pandemiye bağlı stres ve anksiyetenin giderilmesinde yoga ve ayurvedik ilaçların uygulanmasının 

etkili olabileceği savunulmaktadır (Tillu, 2020). 

Virüsün etki mekanizmasını ve bağışıklık sistemi ile etkileşimini belirlemek hastalığın önlenmesine ve 

tedavisine yardımcı olacaktır.  Vücudu enfeksiyona karşı koruyan bağışıklık sistemi, enfeksiyon 

ajanlarının antijenlerine bağlanan antikor adı verilen protein molekülleri üreterek hastalıklara karşı 

mücadele etmektedir (Deem, 2005; Perelson ve Weisbuch, 1997). COVID-19’da virüs hücrelere 

girdikten sonra virüsün antijeni, antiviral bağışıklığının hücreleri tarafından tanınmaktadır ( Li, 2020). 

Bazı GETAT uygulamalarının hastalıklara karşı bağışıklık tepkisini artırmada etkili olduğu 

bulunmuştur (Richart, 2018; Dai, 2018). Diyetin zenginleştirilmesi için mineraller, vitaminler, amino 

asitler, bazı otlar ve besin takviyeleri alınmaktadır. Besin takviyelerinden C vitamini (Hemila, 2017), 

D vitamini (Cannel, 2006) ve çinkonun (Shankar ve Prasad, 1998) virüslere karşı bağışıklık sistemini 

güçlendirdiği çalışmalarla kanıtlanmıştır.  COVID-19’da vücutta virüsün indüklediği sitokin artışı 

nedeniyle gerçekleşen akut solunum sıkıntısı sendromu ve septik şok tablosunda birçok organın 

işlevini yapması engellenmektedir (Erol, 2020). Bağışıklık sistemi COVID-19 gibi birçok bulaşıcı 

hastalığa karşı temel bir koruyucu işleve sahiptir. GETAT uygulamalarının enfeksiyon hastalıklarına 

karşı bağışıklık tepkisini artırmadaki etkinliği kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Genel olarak,  

bulaşıcı hastalıkların ve özellikle de COVID-19 enfeksiyonun erken evresinde önlenmesi ve tedavisi 

için GETAT uygulamaları, özellikle vitaminlerin faydalarını daha fazla araştırmak yararlı olacaktır.  

Günümüzde COVID-19’u önlemek veya tedavi etmek için zakkum / oleandrin gibi bitkisel tedavileri, 

çayları, uçucu yağları, tentürleri ve kolloidal gümüş gibi alternatif ürünler önerilmektedir. Bu alternatif 

çözümlerden herhangi birinin COVID-19'u önleyebileceğine veya iyileştirebileceğine dair hiçbir 

bilimsel kanıt yoktur (U.S. Food and Drug Administration, 2020). Yüksek kaliteli veri eksikliği, 

iddiaları destekleyecek çok az ya da hiç veri olmaması, istatistiksel olarak anlamlı katılımcı sayısının 

olmaması, uzun vadeli etkililik, uygun takip, karşılaştırmalı kontrol gruplarının olmaması ve klinik 

araştırmalar yürütülürken kalite normlarına uyulmaması gibi nedenler uzmanların geleneksel ve 

tamamlayıcı tıp uygulamalarına şüpheyle yaklaşmasına neden olmaktadır.  

SONUÇ 

Sonuç olarak, bulaşıcı hastalıkların ve özellikle de COVID-19'un enfeksiyonun erken evresinde 

önlenmesi ve tedavisi için geleneksel ve tamamlayıcı tıp araştırmalarının standart protokollere göre 

yapılması önerilmektedir. 
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ÖZET 

COVID-19, yeni korona virüs hastalığı olarak bilinmekte olup, Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019 

sonlarında ortaya çıkmıştır. Daha çok ateş, öksürük, nefes darlığı gibi solunum yolu belirtileri gösteren 

hastalarda yaplan çalışmalar sonucunda Çinli yetkililer basın açıklaması yapmış, salgının 7 Ocak 

2020’de yeni bir korona virüsten kaynaklandığını belirtmişlerdir. 2019-nCoV  hastalığının  adı, Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 olarak önerilmiş,  SARS CoV ile benzerliklerinden dolayı, 

SARS-CoV-2 olarak adlandıılmıştır (1). 30 ocak 2020’de Dünya Sağlık Örgütü  COVID-19 salgını, 

uluslararası acil durum olarak sınıflandırmıştır. Hızlı yayılması ve şiddeti  nedeniyle COVID-19’u, 11 

mart 2020’ de bir Pandemi olarak değerlendirme kararı vermiştir. Aynı tarihte Türkiye’de ilk COVID-

19 vakası Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. Vaka sayısı ve hastalığa bağlı ölüm oranları 

2020’nin başlarından itibaren artış göstermeye başlamıştır. Bugün için tüm Dünyayı etkilemiş 

durumdadır. 4 aralık 2020 itibariyle Dünyada 65 milyonun üzerinde vaka olduğu bildirilmektedir. 

Özellikle sağlık çalışanları, kalp hastaları, Hipertansiyonu olanlar , diyabet , kronik solunum yolu 

hastalığı olanlar,kanser hastaları hastalıktan daha fazla etkilenmektedir. 

COVID-19’un bireylerdeki etkileri değişkenlik göstermektedir. Çoğunlukla hafif veya orta düzeyde 

semptomlar görülmekte ve hastaneye yatmadan iyileşme olmaktadır. Az bir kısım hastada, yoğun 

bakım ve entübasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü açıklamalarına göre; en yaygın 

semptomlar ateş, kuru öksürük, yorgunluk, daha az görülen semptomlar, boğaz ağrısı, ishal, 

konjonktivit, baş ağrısı, tat ve koku duyusu kaybı, ciltte döküntü olarak bildirilmekte, ciddi 

semptomlar, solunum güçlüğü, nefes darlığı, göğüs ağrısı, konuşma ve hareket kaybı  olarak 

belirtilmektedir. Enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün semptom göstermeyebilir. Bu süre 14 günü 

bulabilir. Bir kişinin bir çok kişiyi enfekte ettiği bilinmektedir. Enfekte bireyin kısa bir süre içinde  

çok sayıda kişilerle yakın temas kurabileceği büyük mağazalar, kilise etkinlikleri, sağlık bakımı 

ortamları,  toplantı alanları gibi yerlerde bulaş ihtimali yüksektir (2). Toplu bulaşmada önemli etken 

semptomları yaşamayan enfekte bireylerin Covıd-19’u bulaştırabilmesidir (3). 

Covıd-19, Dünya genelinde kısa sürede hızla yayılarak sağlık sisteminde değişiklikler yapmayı 

zorunlu hale getirmiştir. Hastanelerde, yataklı servis, yoğun bakım, ameliyathane gibi yerlerde rutin 

uygulamalarda değişikliğe gidilmesini gerekli kılmıştır. Buda doğal olarak sağlık çalışanları üzerinde 

ve tıbbi kaynaklarda büyük bir yük oluşturmuştur.    

Bu çalışmada ilk olarak Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkileyen 

COVID-19 salgını ile ilgili uygulamalarımız sunulmuştur.    

Ülkemizde ilk COVID-19 vakalarının Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanması ve hastalığın  pandemi 

olarak kabül edilmesi süreci başlaması ile Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde COVID-19 

ile ilgili bir komite oluşturulmuştur. Bu komitede alınan kararlarla hekim ve diğer sağlık çalışanlarının 

görev tanımları yapılmış, iki bloktan oluşan hastanenin bir bloğu COVID-19 servis ve yoğun bakımı 

gibi bölümlere ayrılmıştır. Hastalık belirtisi gösteren kişiler oluşturulan Covid-19 polikliniğinde 
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hastaneye başvuran diğer bireylerden ayrı biçimde değerlendirilmiştir. COVID-19 pandemisinin ilk 

dönemlerinde Sağlık Bakanlığı ve ilgili branş derneklerinin de tavsiyeleriyle hastanemizde elektif 

ameliyatlara ara verilmiştir. Bu dönemde sadece onkolojik vakalar ve acil işlemler için hastalar opere 

edilmiştir. Sağlık çalışanlarının korunması amacı ile esnek çalışma saatleri uygulanmış ve böylece 

hastane çalışanlarının enfeksiyona maruziyetinin azaltılması hedeflenmiştir. Hastane içerisinde rutin 

temizlik sıklığı artırılmış, sağlık personelinin toplu halde bulunmalarına sınırlandırılma getirilmiştir. 

Her sağlık çalışanı için kişisel koruyucu ekipman temin edilmiş ve hastalıkla ilgili bilgilendirme 

toplantıları yapılmıştır. Acil durumlar dışında servislere yatırılacak tüm hastalara PCR testi yapılmış, 

sonucu pozitif olan hastalar covid birimine yönlendirilmiştir. Haziran ayı itibari ile sokağa çıkma 

yasaklarının sona ermesi ve hastanelerde elektif vakalara da izin verilmesini takiben hastanemizde 

gerekli tedbirler alınarak bu operasyonlara başlanmıştır. Bu tedbirler arasında hastane girişlerinde 

termal kameralarla ateş ölçülmesi, operasyona alınacak tüm hastalara işlemden önceki 24 saat 

içerisinde PCR testi uygulaması ve sonuç çıkana kadar hasta izolasyonu, aerosol yoluyla bulaş riskinin 

azaltılması amacıyla operasyonların laparoskopi yerine açık yöntemle yapılması, ziyaret süreleri ve 

ziyaretçi sayılarının sınırlandırılması yer almaktadır.  Hastane yatışı ya da operasyon planlanan tüm 

hastalara COVID-19 bulaşma riski açısından bilgilendirme yapılmış ve onam formu alınmıştır. 

Hastanemizde COVID-19 tanısı olan ancak operasyona alınması gereken hastalar için ayrı bir 

ameliyathane bölümü hazırlanmıştır. Opere edilmesi gereken hastalar özel sedyelerle bu bölüme 

nakledilmiş, operasyona katılacak anestezi ve cerrahi ekipleri için gerekli kişisel koruyucu ekipmanlar 

temin edilmiştir. İşlem sonrası ameliyathane temizliği ve havalandırılması gerekli kurallara uyularak 

yapılmıştır. Operasyon sonrası hastalar yine özel sedyelerle COVID servis ya da yoğun bakımlarına 

nakledilmiş ve tedavileri yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Pandemi, Önlemler 
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 COVID-19 APPLICATIONS: THE CASE OF SANKO UNIVERSITY MEDICAL FACULTY 

HOSPITAL  

 

 

ABSTRACT 

COVID-19 is known as the novel corona virus disease, which originated in Wuhan, China in late 

December 2019. As a result of studies conducted in patients with respiratory symptoms such as fever, 

cough, shortness of breath, the Chinese authorities issued a press release stating that the outbreak was 

caused by a novel coronavirus on January 7, 2020. The name of the 2019-nCoV disease was proposed 

by the World Health Organization as COVID-19, and due to its similarities with SARS CoV, it was 

named SARS-CoV-2. (1). On 30 January 2020, the World Health Organization classified the COVID-

19 outbreak as an international emergency. Due to its rapid spread and severity, the decision was made 

to consider COVID-19 as a pandemic on 11 March 2020. On the same date, the first case of COVID-

19 in Turkey was announced by the Ministry of Health. The number of cases and disease-related 

mortality rates began to increase as of the beginning of 2020. It has not affected the entire world. As of 

December 4, 2020, it is reported that there are over 65 million cases worldwide. Health workers, heart 

patients, those with hypertension, diabetes, those with chronic respiratory disease, cancer patients in 

particular are more affected by the disease. 

The effects of COVID-19 on individuals vary. Mostly mild or moderate symptoms are observed and 

recovery without the need for hospitalization occurs. A small number of patients require intensive care 
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treatment and intubation. According to the statements of the World Health Organization; the most 

common symptoms are fever, dry cough, tiredness, with less common symptoms of sore throat, 

diarrhoea, conjunctivitis, headache, loss of taste and smell, skin rash, and severe symptoms of 

difficulty breathing, shortness of breath, chest pain, loss of speech and movement. People who are 

infected may not show symptoms for an average of 5-6 days. This period can last up to 14 days. One 

person is known to infect many. In places such as large stores, church events, health care 

environments, meeting areas, where an infected individual may have close contact with a large number 

of people in a short period of time, the probability of transmission is high (2). An important factor in 

mass transmission is that infected individuals who do not experience symptoms can transmit Covid-19 

(3). 

Covid-19 has spread rapidly throughout the world in a short time, making changes to the health system 

a necessity. It has necessitated changes in routine practices in hospitals such as inpatient services, 

intensive care units and operating theatres. This, in turn, naturally placed a great burden on healthcare 

workers and on medical resources.    

In this study, our applications related to the COVID-19 outbreak, which first appeared in Vuhan, 

China and affected the whole world in a short time, were presented.    

A committee on COVID-19 was established at Sanko University Medical School Hospital with the 

announcement of the first cases of COVID-19 in our country by the Ministry of Health and the 

beginning of the process of accepting the disease as a pandemic. With the decisions taken in this 

committee, definitions of the duties of Physicians and other health workers were prepared, and one 

block of the two hospital blocks was divided into departments such as COVID-19 service and 

intensive care. Individuals who showed signs of the disease were assessed separately from other 

individuals admitted to the hospital in the Covid-19 outpatient clinic. In the early stages of the 

COVID-19 pandemic, elective surgeries were suspended in our hospital with the recommendations of 

the Ministry of Health and related branch associations. During this period, only oncological and 

emergent cases were accepted for surgery. In order to protect health workers, flexible working hours 

were introduced with the intention of reducing the exposure of hospital employees to infection. The 

frequency of routine cleaning in the hospital was increased, and limitations introduced on the 

gathering of healthcare personnel. Personal protective equipment was provided for each healthcare 

personnel and informative meetings were held regarding the disease. Except for emergencies, all 

patients admitted to the wards were given a PCR test, patients with positive results were referred to the 

covid unit. As of June, following the end of the curfews and the lifting of restrictions regarding 

elective cases in hospitals, these surgical cases were reinitiated following necessary measures being 

taken at our hospital. These measures include measuring temperature with thermal cameras at hospital 

entrances, applying PCR tests to all patients to be operated on within 24 hours of the procedure and 

isolating patients until the result is obtained, performing operations with an open method instead of 

laparoscopy to reduce the risk of aerosol transmission, limiting visit times and the number of visitors.  

All patients who were scheduled for hospital admission or surgery were informed of the risk of Covid-

19 transmission and a consent form obtained. A separate operating theatre section has been prepared in 

our hospital for patients diagnosed with COVID-19 requiring surgical intervention. Patients requiring 

surgery were transferred to this section on special stretchers, and personal protective equipment was 

provided for the anesthesia and surgical teams that will take part in the surgery. Following procedures, 

cleaning and ventilation of the operating theatre was performed in accordance with the necessary rules. 

After surgery, patients were again transferred to the COVID ward or intensive care on special 

stretchers and treated. 

Keywords: COVID-19, Pandemic, Precautions 
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ABSTRACT 

SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2) is a novel coronavirus that causes 

respiratory infections and is defined as the etiological agent of the disease called COVID-19. The 

epidemic related to the detection of pneumonia cases of unknown cause in Wuhan of China has been 

defined as a 'pandemic' by the World Health Organization (WHO) with the infection of someone else. 

In Turkey, quick and decisive steps have been taken to reduce the risk of transmission of the virus. On 

March 16, 2020, face-to-face education was suspended and distance education was initiated. In this 

process, there have been changes in the teaching style of both undergraduate and graduate levels in 

nursing education. Distance learning in nursing education has been seen as a viable alternative to 

traditional learning to provide quality education. By integrating technology into nursing education 

through digital platforms in the distance learning process, a system that supports student self-learning 

has been established. In distance learning, a virtual classroom environment was created on the internet 

via computers, enabling students to view the lessons and participate in their activities as in a physical 

classroom. For this system to be successful and meaningful, educational resources must be well 

structured and learning experiences must be engaging and interactive for learners. However, nursing 

education includes both theoretical and clinical practice components. Students need experiential 

learning in a clinical setting to prepare them for their professional roles. Distance learning can be 

challenging for students who need face-to-face training and experiential learning. Difficulties in 

establishing basic infrastructures in distance learning and in integrating them into nursing education, 

disruptions in clinical experiences, social and physical distance limitations can cause psychological 

problems such as stress, fear and anxiety in students and affect learning. Student opinions in this 

process; It is important to determine the quality, limitations, advantages and disadvantages of distance 

education more easily. New teaching strategies based on the basic values of professional nursing 

adopted in line with epidemic prevention measures at universities will contribute to the development 

of nursing education. In addition, it should be aimed to create a learning-teaching environment where 

nursing science and art is at the center of the nursing curriculum, regardless of the teaching style. 

Keywords: Covid-19, Distance Learning, Nursing Education 

 

 

COVID-19 SÜRECİNDE HEMŞİRELİK EĞİTİMİ VE UZAKTAN ÖĞRENME 

 

ÖZET 

SARS-CoV-2 (Şiddetli Akut Solunum Sendromu/Koronavirus-2), solunum yolu enfeksiyonlarına 

neden olan ve COVID-19 olarak adlandırılan hastalığın etiyolojik ajanı olarak tanımlanan yeni bir 

koronavirüstür.  Çin’in Wuhan şehrinde nedeni belirlenemeyen pnömoni vakalarının tespiti ile 

başlayan salgın binlerce insanın enfekte olması ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ‘pandemi’ 

olarak tanımlanmıştır. Türkiye’de ise virüsün bulaşma riskini azaltmak için hızlı ve kararlı adımlar 

atılmıştır. 16 Mart 2020’de yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmiştir. Bu süreçte 
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hemşirelik eğitiminde hem lisans hem de lisansüstü düzeylerinin öğretim şeklinde değişiklikler 

meydana gelmiştir. Hemşirelik eğitiminde uzaktan öğrenme, kaliteli eğitim sunmak için geleneksel 

öğrenmeye uygun bir alternatif olarak görülmüştür. Uzaktan öğrenme sürecinde dijital platformlar 

aracılığıyla hemşirelik eğitimine teknoloji entegre edilerek öğrencinin kendi kendine öğrenmesini 

destekleyen bir sistem oluşturulmuştur. Uzaktan öğrenmede, bilgisayar aracılığıyla internet üzerinden 

sanal sınıf ortamı oluşturularak öğrencilerin dersleri görüntülemeleri ve fiziksel bir sınıfta olduğu gibi 

etkinliklerine katılmaları sağlanmıştır. Bu sistemin başarılı ve anlamlı olması için, eğitim 

kaynaklarının iyi yapılandırılmış olması ve öğrenme deneyimlerinin öğrenenler için ilgi çekici ve 

etkileşimli olması gerekmektedir. Bununla birlikte hemşirelik eğitimi hem teorik hem de klinik 

uygulama bileşenlerini içermektedir. Öğrencilerin, onları mesleki rollerine hazırlamak için klinik bir 

ortamda deneyimsel öğrenmeye ihtiyaçları vardır. Uzaktan öğrenme, yüz yüze eğitime ve deneyimsel 

öğrenmeye ihtiyaç duyan öğrenciler için zorlayıcı olabilmektedir. Uzaktan öğrenmede temel 

altyapıların oluşturulması ve hemşirelik eğitime entegre edilmesinde zorluklar yaşanması, klinik 

deneyimlerde aksaklıklar, sosyal ve fiziksel mesafe kısıtlamaları öğrencilerde stres, korku ve anksiyete 

gibi psikolojik sorunlara neden olabilmekte ve öğrenmeyi etkileyebilmektedir. Bu süreçte öğrenci 

görüşleri; uzaktan eğitimin kalitesini, sınırlıklarını, avantajlarını ve dezavantajlarını daha rahat tespit 

edebilmek için önemlidir. Üniversitelerde salgını önleme tedbirleri doğrultusunda benimsenen 

profesyonel hemşireliğin temel değerlerine dayanarak oluşturulan yeni öğretim stratejileri, hemşirelik 

eğitiminin gelişimine katkı sağlayacaktır. Ayrıca öğretim şekline bakılmaksızın hemşirelik bilimi ve 

sanatının hemşirelik müfredatının merkezinde olduğu bir öğrenme-öğretme ortamının oluşturulması 

hedeflenmelidir. 

Anahtar kelimeler: COVID-19, Hemşirelik Eğitimi, Uzaktan Öğrenme 

GİRİŞ 

Koronavirüsler, 1960'lardan beri bilinen geniş bir virüs ailesidir. Bugüne kadar, insanları enfekte ettiği 

tespit edilen koronavirüsler; 229E, NL63, OC43, HKU1; MERS-CoV (Orta Doğu Solunum 

Sendromu) ve SARS-CoV-1 (Şiddetli Akut Solunum Sendromu) olarak bilinmektedir. Yeni 

koronavirüs; maruziyetten sonra 2-14 gün içinde ateş, öksürük ve nefes darlığı şeklinde kendini 

gösteren ve COVID-19 olarak bilinen bir hastalığa neden olmaktadır. Günümüzde COVID-19 için aşı 

çalışmaları devam etmekle birlikte insanlar arasında bulaşı önlemek için; ellerin sabun ve suyla 

yıkanması, en az % 60 alkol içeren bir el dezenfektanı kullanılması ve ellerin gözlere, buruna ve ağza 

temas ettirilmemesi önerilmektedir. Diğer bir öneri ise, insanlar arasında 1-2 metrelik sosyal 

mesafesinin korunmasıdır (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 2020). Yeni koronavirüs 

pandemisi başta sağlık, ekonomi ve eğitim olmak üzere dünyadaki yaşamın neredeyse her alanını 

etkilemiştir.  Dünyada okulların ve üniversitelerin büyük bir hızla kapandığı ve 191 ülkede birbuçuk 

milyondan fazla öğrencinin etkilediği bildirilmiştir. Türkiye’de ise eğitim öğretime 16 Mart 2020’de 

ara verilmiş ilköğretim, lise ve üniversite düzeyinde tüm okullarda eğitimin bahar döneminde 

tamamen uzaktan eğitim ile gerçekleştirileceği açıklanmıştır (YÖK, 2020). 

UZAKTAN EĞİTİM 

Dünyadaki birçok ülkede üniversiteler yüz yüze eğitimi sürdürmedeki riskden dolayı uzaktan eğitim 

yolunu seçmekte, devletler de bu tarz öğrenmeyi zorunluluk haline getirerek bu yolun daha da aktif 

kullanılmasını teşvik etmektedir. Harmanlanmış eğitim (yani uzaktan ve kampüs içi) farklı dünya 

ülkelerinde iyi benimsenmiş olsa bile, uzaktan öğrenmenin etkisi özellikle düşük-orta gelirli ülkelerde 

muhtemelen devrim niteliğinde olmaktadır. Uzaktan öğrenme; ‘teknoloji destekli yöntemlerin 

çevrimiçi, çevrimdışı veya her ikisini birden içerecek şekilde bilgisayar aracılığıyla eğitim vermek için 

kullanılması’ olarak tanımlanmaktadır (Moore JL, Dickson-Deane C, Galyen K., 2011). Bu yöntemde 

öğrencilerin bireysel bilgi, deneyim ve uygulama yolu ile öğrenmeleri amaçlanmaktadır. (Shanahan 

MC. 2008.) 

Çevrimiçi ve uzaktan öğrenmede kullanılan büyük veri analizi, bulut bilişim, simülasyonlar, sanal 

gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi yeni teknolojilerle de öğretim ortamları zenginleştirilmektedir. 

Bu teknolojik yöntemlerle risk içeren birçok uygulamanın öğrenilmesi için tehlike arz etmeyen bir 

ortam sunulmaktadır. Çevrimiçi ve uzaktan öğrenmenin her ikisi de internet'i kullansa da, iki farklı 

format olarak tanımlanmaktadır. Çevrimiçi öğrenme, genellikle önceden kaydedilmiş derslerin 
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eşzamanlı veya eşzamansız tartışmaları içeren modüllerin yer aldığı bir uygulamadır. Çevrimiçi 

öğrenmede başarılı olmak için öğrenciler kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenmektedir. 

Çevrimiçi öğrenme esnektir, öğrenme için belirlenen tarihler ve saatler yerine öğrencinin bireysel 

ihtiyaçlara uygun bir hızda çalışmasına olanak tanıyan bir program sunmaktadır. Uzaktan öğrenme 

genellikle internet üzerinden gerçekleşse de, çevrimiçi öğrenmeden oldukça farklıdır. Üniversitelerin 

sunduğu uzaktan eğitim ortamında öğrencilerin bilgisayar/akıllı telefon ile katılımlarıyla bir sınıf 

ortamı oluşturulmaya çalışır. Öğrenciler dersleri görüntülemek için belirlenen zamanda sanal sınıfa 

giriş yapar ve sanki diğer öğrencilerle fiziksel bir sınıf varmış gibi öğrenme etkinliklerine katılırlar. 

Öğrencilerin sanal olarak da olsa sınıfta bulunmaları dersleri izlemeleri ve etkinliklere katılmaları 

gerekmektedir. Uzaktan öğrenmeyi çevrimiçi öğrenmeyle karşılaştırmanın en büyük dezavantajı, 

esnekliğin olmamasıdır (Yancey, 2020) .  

Anderson ve ark. uzaktan eğitim sürecinde üç pedagojik yöntem tanımlamıştır. Bunlar Bilişsel 

davranışçılık, Yapılandırmacılık ve Bağlantıcılıktır. Bu yöntemlerin her biri, kullanılan teknolojiyi, 

öğrenme etkinliklerini, öğrenci ve içerik düzeyini, değerlendirme yöntemini, ölçeklenebilirliği ve 

eğitmen rolünü belirlemektedir. Bu yöntemler, mevcut teknolojilere uygun olarak gelişmiştir. Tek bir 

yöntemin tüm yanıtları sağlamadığını ve bu yöntemlerin her birinin önceki yöntemin başarıları üzerine 

inşa edildiğini belirtmişlerdir. (Anderson & Dron 2011). 

Literatürde uzaktan öğrenmenin etkili bir öğrenme yöntemi olduğunu gösteren çalışmalar yer 

almaktadır. (Letterie GS.2003; Bernard ve ark., 2004;  Rotimi, 2017). Literatürde, öğretim sürecinde 

elektronik kitaplar ve çevrimiçi makaleler gibi çeşitli yöntemler uygulandığında öğrencilerin 

öğrenmede daha aktif bir tutum sergilediklerini gösterilmiştir (Letterie GS.,2003; Bernard ve ark., 

2004;  Rotimi, 2017; Aikawa, Zornoff & Matsubara, 2004 ). Uzaktan öğrenmede daha geniş 

çeşitlilikte ve daha fazla miktarda bilgiye daha kolay ve etkili erişim sağlandığı ve öğrenmede 

kişiselleştirilmiş bir yaklaşıma izin verdiği, böylece öğrencilerin eğitim içeriği ve zaman üzerinde daha 

fazla kontrole sahip olduğu belirtilmektedir (Mooney & Bligh, 1997; Chu & Chan, 1998; Ghanizadeh 

ve ark. 2018). Uzaktan öğrenmenin diğer bir avantajı, eğitim içeriğinin basılı referanslara göre daha 

kolay ve daha hızlı güncellenmesi ve dağıtılmasıdır. Al-Balas ve ark. (2020) çalışmalarında, uzaktan 

öğrenmenin en önemli avantajlarını (% 79) zaman tasarrufu ve (% 63.8) esneklik olarak 

bildirilmektedir. 

Bunun yanısıra eğitim kurumlarının bir sınıf ortamından uzak, sanal veya çevrimiçi ortamlara 

geçilmesiyle önemli zorluklarla karşı karşıya kalınmıştır (Inside Higher Ed & Hanover Research, 

2020). Uzaktan öğrenmeyi benimsemenin önündeki engeller; (1) teknoloji / altyapı engelleri (2) 

kurumsal / eğitimcilerin engelleri ve (3) öğrenci engelleri olarak sınıflandırılmaktadır. Altyapı 

eksikliği, teknoloji, internet erişimi ve internet hizmetlerinin kalitesizliği hem öğrenicileri hem de 

öğretim üyelerini etkileyen faktörlerdir (Bediang ve ark. 2013; Lakbala, 2015). Yapılan bir 

çalışmalarda uzaktan eğitim sürecinde yaşanan zorluklar; öğrenci katılımını sağlamak (%81), 

öğrencinin erişim sağlayabilmesi (%69),  teknoloji araçlarının ve kaynaklarının hazır ve kullanılabilir 

olmasını sağlamak (% 54), akademik standartların yüksek kalmasını sağlamak 8%59) ve teknoloji 

desteğinin mevcut olması (% 50) olarak belirtilmiştir (Inside Higher Ed & Hanover Research, 2020). 

Uzaktan öğrenmeye karşı bir diğer önemli zorluk, eğitimcilerin sınırlı bilgileri veya bu alanlarda 

uygun eğitimden yoksun olmaları nedeniyle yeni teknolojiler ve uygulamalara girme konusundaki 

isteksizlikleri ve kaçınmalarıdır ( O'Doherty ve ark., 2018).  

HEMŞİRELİK EĞİTİMİ, UZAKTAN ÖĞRENME VE COVID-19 

Salgın döneminde hemşire yönetici ve akademisyenler öğrencilerin teorik bilgi ve klinik uygulama 

becerilerini geliştirmek için alternatifler uygulamalar aramaktadır. (Panah & Borna, 2014). Sağlık 

eğitiminde klinik taleplerdeki artış ve öğretim elemanı yetersizliği gibi nedenlerle (Moberg & 

Whitcomb,1999 ) son yıllarda geleneksel eğitim (yüz yüze) yerine uzaktan öğrenmeye geçiş 

yapılmaya başlanmıştır. (Shachar M, Neumann Y. 2003). COVID-19 salgını nedeniyle uzaktan 

öğrenme süreci giderek hızlanmıştır. Pakistan’da ilk kez deneyimlenen uzaktan eğitim sürecinin 

anlatıldığı çalışmada, uzaktan eğitimin başarılı bir deneyim olmasına rağmen çok sayıda zorluklarla 

karşılaşıldığı bildirilmiştir (Cassum ve ark. 2020). Koşullar kısıtlı bile olsa sağlık eğitiminde uzaktan 

öğrenme uygulamaları günümüzde kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmektedir. 
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Geleneksel sınıfların didaktiği hakkında bilgi sahibi olan akademisyen ve öğrenciler, kendilerini bir 

anda e-öğrenme ortamında bulsalar bile (Inside Higher Ed & Hanover Research, 2020) pandemi 

dönemi uzaktan eğitimin imkânlarının keşfedilmesi ve anlaşılması için de büyük fırsatlar sunmaktadır. 

Hemşirelik eğitimini desteklemek için teknolojinin kullanılması iyi bir seçenek olarak ortaya çıkmıştır. 

COVID-19 salgını hemşirelik mesleğine tüm uygulama, araştırma ve eğitim alanlarında önemli 

zorluklar ve fırsatlar sunmuştur. Hızla ilerleyen bu küresel pandemi döneminde hemşirelere olan 

ihtiyaç daha da belirgin hale gelmiştir (Jackson ve diğerleri, 2020). Hemşireliğin ortaya çıkan 

ihtiyaçlara cevap verme kapasitesinin yetersiz olacağına dair bir endişeyi dile getiren Jackson ve ark. 

(2020), bazı devletlerin yeni emekli olmuş hemşireleri hastanelere geri çağırdıklarını veya 

‘programlarının bitmesine son altı ay kalan öğrencileri hemşire olarak çalıştırılmalarına izin 

verdiklerini bildirmiştir. Bu tür uygulamalar umut verici olsa da akademik programın bütünlüğünü 

korumak ve bu pandemi dönemi için hemşirelik öğrencilerinin deneyimlerini sorgulatmaktadır.  

Akademisyen ve hemşirelik öğrencilerin eğitim sürecinde karşılaştıkları bu zorluklara ek olarak 

koranavirüs ile enfekte olma gibi stres faktörlerine de maruz kalmaktadırlar. Hong Kong'da SARS 

salgını sırasında hemşirelik öğrencileri arasında yapılan bir araştırmada, hemşirelik öğrencilerinin 

kendilerini daha yüksek enfeksiyon riski altında algıladıklarını gösterilmektedir (Wong ve ark., 2004 ). 

Benzer şekilde, MERS salgını sırasında Suudi Arabistan'dan yapılan bir çalışmada, sağlık hizmeti 

öğrencileri, yeterli önlemlerin alınmadığı hastanelerde çalışmak istemediklerini ifade etmişlerdir ( 

Elrggal ve diğerleri, 2018 ). Savitsky, Findling, Ereli ve Hendel (2020) çalışmalarında, İsrail’deki 

hemşirelik öğrencileri ekonomik belirsizlik, enfeksiyon korkusu ve uzaktan eğitim zorlukları ile 

karşılaştıklarını belirlemişlerdir. Parse’nin "hiçbir şeyin aynı olmayacağı’ düşüncesi; kurumsal 

uygulanabilirliği ve akademik kurumların öğretme-öğrenme misyonunu sürdürmek, öğrenci katılımı 

ve yüksek akademik standartlar sağlamada eksiklikler olabileceği gerçeğiyle örtüşmektedir (Parse, 

2020).  

SONUÇ 

Son aylarda da görüldüğü gibi herşey hızla değişebilmektedir. Bu belirsizliğe rağmen uzaktan eğitim 

gibi yüz yüze eğitime alternatif yöntemlerin geliştirilmesi için kurumsal destek gerekliliği 

vurgulanmaktadır. Gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek amacıyla 

geliştirilen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)’na göre, özellikle düşük ve orta gelirli 

ülkelerde etkili ve karşılanabilir eğitim stratejilerinin eleştirel bir şekilde ele alınması gerekmektedir 

(Al-Shorbaji ve ark., 2015). Ayrıca öğretimde kullanılacak yöntemler temel beceri uygulanmalarını 

kolaylaştıracak şekilde tasarlanmalıdır (Bediang ve ark. 2013). Kullanılacak yöntemler ne olursa olsun 

öğrencilerden gelen geri bildirimlere göre yapılandırılarak önümüzdeki yıllarda kullanıma 

sunulmalıdır.  
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ABSTRACT 

Objective: In this case report, it is aimed to emphasize the importance of rapid diagnosis and 

treatment in rhabdomyolysis, which is one of the atypical and emergency clinical presentations of 

COVID-19 

İntroduction: Coronavirus disease (COVID-19) was detected in Wuhan, China in December and 

caused a pandemic all over the world. COVID-19 caused by Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus (SARS-Cov-2) has a fatal course and has become an important public health problem 

worldwide. The most common symptoms were fever, cough, myalgia, and malaise. Rhabdomyolysis is 

very rare, at 0.2% in patients with COVID-19. Rhabdomyolysis is a life-threatening disease that 

develops due to musculoskeletal damage that can occur traumatically or non-traumatically.Among 

viral infections, Influenza virus, Coxsackievirus, parainfluenza, adenovirus, echovirus, Epstein-Barr 

virus, varicella-zoster virus, cytomegalovirus, herpes simplex and human immunodeficiency virus 

have been reported to cause rhabdomyolysis.A COVID-19 case was presented to our hospital with the 

rare presentation of COVID-19 in the form of rhabdomyolysis 

Case: 59-year-old male patient was admitted to the emergency unit with complaints of muscle pain 

and fever for 10 days.The patient with known coronary artery disease has rales compatible with 

pneumonia.Creatine Kinase level was found 7 times higher, consistent with mild rhabdomyolysis.The 

corona virus PCR test was positive. Computed tomography of the thorax showed bilateral peripheral 

multifocal patch-like ground-glass infiltration areas in the bilateral lung parenchyma.The appearance 

is compatible with acute viral pneumonia (COVID-19). Fluid support was started in the treatment of 

the patient with 4-5 liters per day. Plaquanil treatment was started. The patient who did not progress to 

acute renal failure and whose clinical findings regressed under fluid support was discharged. 

Discussion:In rhabdomyolysis, creatine kinase values increase at least 5 times and above (5). In our 

case, creatine kinase was 7 times higher in relation to rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis in viral 

infections is associated with viral invasion and muscle toxicity. Cases of insufficiency have been 

reported. Intensive fluid therapy is recommended under close monitoring for fluid overload and acute 

respiratory failure 

Result:Clinicians should be careful in terms of rhabdomyolysis, which can occur with elevated liver 

enzymes and muscle pain in COVID-19 patients. Early diagnosis and balanced fluid therapy will 

reduce the development of acute renal failure due to rhabdomyolysis. 
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Laboratuar Sonuç Referans 

Aralıkları 

Urea 44 26-45 

Creatinin 1.08 0.6-1.3 

Ast 95 15-45 

Alt 53 20-40 

Crp 10 0-5 

Ldh 369 100-200 

Creatin kinase 2152 100-300 

Ferritin 855 20-200 

D-dimer 1670 0-500 

Troponin 4.3 0-18 

Leukocyte 2800 3000-10000 

Lymphocyte 800 1000-3000 

Eosinophil 0 0.2-1 

Hemoglobin 13 14-16 

Platelet 138000 150000-

450000 

İnf-A-B Negatif Negatif 

Rose Bengal Negatif Negatif 
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ABSTRACT 

In this study, the effect of COVID-19 on vulnerable groups was examined were made. The virus, 

which emerged in Wuhan, China in December 2019 and was transmitted from person to person, 

started to spread rapidly all over the world. Vulnerable groups experience the effects of the epidemic 

heavily and face more problems. With the epidemic process, cases of domestic violence have started to 

increase. Women are exposed to violence in many ways, and children face neglect and abuse. People 

with disabilities are at increased risk of being subjected to violence compared to their non-disabled 

peers, and are exposed to stigma and discrimination. Throughout the pandemic, these individuals meet 

their needs, while the barriers they face in accessing healthcare services are increasing. Community 

support for the disabled should be expanded and continuity of support services should be ensured. The 

probability of getting the disease increases depending on the aging of the elderly and their immunity, 

and they face many problems while performing their physical functions. During this period, the elderly 

are more vulnerable to struggle with the difficult conditions of life. Increasing probability of getting 

sick, losing power of body and mind, weakening of the position in society, exclusion and loneliness 

are the main problems. Elderly people who struggle with many problems experience a feeling of 

loneliness due to the feeling of loneliness due to social distance. While some of the elderly population 

stay with their family members, some of them live alone. Some citizens have difficulties in meeting 

their own needs, elderly people who are restricted / banned from going out. The curfew applied in 

efforts to combat pandemics minimizes the possibility of getting the disease. Disabled people with 

health problems and elderly people with high addiction levels are more exposed to the harmful effects 

of the epidemic and need social support and protection. In this context, we see that vulnerable groups 

are in the risky group. This challenging situation faced by vulnerable groups in our society due to the 

COVID-19 outbreak is an important issue that needs to be addressed.  

Keywords:  COVID-19,  Epidemic, Vulnerable Groups 

 

 

COVID-19 SALGINI VE HASSAS GRUPLARA ETKİSİ 

 

ÖZET 

Bu çalışmada COVID-19’un hassas gruplara etkisi irdelenmiştir. Aralık 2019 yılında Çin’in Wuhan 

kentinde ortaya çıkan, insandan insana bulaşan virüs, dünyada hızla yayılmaya başlamıştır. Hassas 

gruplar salgının meydana getirdiği etkileri ağır bir şekilde geçirmekte ve daha fazla problemle 

karşılaşmaktadır. Salgın süreci ile birlikte aile içi şiddet olguları artmaya başlamıştır. Kadınlar birçok 

yönden şiddete maruz kalmakta ve çocuklarda ihmal ve istismar olayları ile karşı karşıya gelmektedir. 

Engelli bireyler, engelli olmayan yaşıtlarına göre şiddete uğrama riskleri artarak, damgalanmaya ve 

ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. Salgın süresince, bu bireyler ihtiyaçlarını karşılarken, sağlık 
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hizmetlerine erişim sağlarken karşılaştıkları engeller de artmaktadır. Engelliler için toplum desteği 

genişletilerek, destek hizmetlerin sürekliliği sağlanmalıdır. Yaşlı kesimin yaşlarının ilerlemesi ve 

bağışıklıklarına dayalı olarak hastalığa yakalanma ihtimalleri artmakta, fiziksel fonksiyonlarını yerine 

getirirken birçok problemle karşı karşıya gelmektedir. Yaşlılar bu dönemde hayatın zor koşullarıyla 

mücadelede daha savunmasız bir duruma düşmektedir. Hastalıklara yakalanma ihtimalinin artması, 

bedenin ve zihnin gücünü kaybetmesi, toplum içindeki konumun zayıflaması, dışlanma ve yalnızlık bu 

sorunların başında gelmektedir. Birçok problemle mücadele eden yaşlı kesimler sosyal mesafe 

sebebiyle de tek kalmışlık hissine kapılarak yoğun yalnızlık duygusu yaşamaktadırlar. Yaşlı nüfusun 

bir kısmı aile bireyleriyle birlikte kalırken, bir kısmı da yalnız yaşamaktadır. Sokağa çıkmaları 

sınırlandırılan/yasaklanan yaşlı vatandaşlardan bazıları ise kendi ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük 

çekmektedir. Pandemi ile mücadele çalışmalarında uygulanan sokağa çıkma yasağı hastalığa 

yakalanma ihtimalini minimum düzeye indirmektedir. Sağlık problemi olan engellilerin ve bağımlılık 

düzeyi yüksek olan yaşlı kesimlerin salgının zararlı etkilerine daha fazla maruz kalarak sosyal desteğe 

ve korunmaya gereksinim duymaktadırlar. Bu bağlamda hassas grupların riskli grupta yer aldığını 

görmekteyiz. Toplumumuzda hassas grupların COVID-19 salgını nedeniyle karşı karşıya kaldıkları bu 

zorlu durum ele alınması gereken önemli bir konudur.  

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Salgın, Hassas Gruplar 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the coronavirus pandemic process from a gender equality 

perspective, to raise awareness in terms of the inequalities caused by the pandemic, and to discuss its impacts 

on women’s health. This study is a review and has been prepared within the scope of the current literature on 

the subject. The new Coronavirus infection, which first appeared in China at the end of 2019, causes various 

health consequences ranging from respiratory diseases to death. This new Coronavirus, which causes the 

disease called coronavirus (COVID-19) disease by the World Health Organization (WHO), has exercised 

impact on the whole world. As of the beginning of December 2020, approximately 62 million cases have 

occurred worldwide and 1.5 million people have died due to the COVID-19. In Turkey, approximately 578 

thousand cases were observed and 13 thousand people have lost their lives. COVID-19 has been declared a 

pandemic by the WHO Emergency Committee as an international emergency and important public health 

problem. The pandemic affects all aspects of daily life in many aspects, particularly physical, social, spiritual 

and mental health. Loss of employment, isolation measures such as remote education, flexible working 

hours, curfews and lockdowns have changed and adversely affected living conditions. The measures taken 

against the COVID-19 pandemic have led to the reinforcement of gender norms, inequality and 

discriminatory practices. Crisis situations such as a pandemic affect both men and women in different ways, 

make women more vulnerable and increase the existing inequalities against women. Economic and social 

impacts of the pandemic lead to worsening the already disadvantaged position of women. Measures such as 

quarantines and lockdowns have increased women’s unpaid care efforts and housework burden, and working 

at home practices have led to difficulties, job losses and economic difficulties as well as increase in domestic 

violence against women in women’s process of both household chores and childcare and working at home. 

Women have been deprived of their basic human rights due difficulties in accessing hygiene products and 

healthcare services, and being deprived of education. The majority of healthcare professionals who are at the 

forefront of the fight against the pandemic are women. Therefore, effective management of the pandemic 

process is only possible with a gender-sensitive perspective. Especially, in countries where gender inequality 

is deep-rooted, supporting the pandemic process with gender-sensitive policies and procedures will 

strengthen the response to the crisis and positively affect the secondary outcomes of the pandemic.  

Key words: Gender equality, COVID-19, Pandemic, Women's health, Nursing. 

INTRODUCTION 

It has been announced that a new virus belonging to the coronavirus (CoV) family was detected, which 

appeared for the first time on December 31, 2019, in the Wuhan city in Hubei province of China. WHO 

named the disease caused by this novel coronavirus “COVID-19 disease”, which stands for “coronavirus 

disease 2019” on 11 February 2020 (Cascella et al., 2020). COVID-19 disease was accepted as an 

international public health problem by WHO and declared a global epidemic on January 30, 2020 (Aysan et 

al., 2020). In this pandemic, approximately 72.2 million cases occurred and 1.7 million people died as of 

mid-December 2020 (WHO, 2020). The first case of COVID-19 in Turkey was declared by Ministry of 

Heath on March 10, 2020. The first death occurred on March 15, 2020. A total of 1.8 million cases were seen 

in Turkey as of December 13, 2020 and 16 thousand people lost their lives (Republic of Turkey Ministry of 

Health, 2020). 
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The COVID-19 pandemic and developments followed it have affected the world in many aspects, especially 

health. The ongoing COVID-19 pandemic has serious effects on physical, social, psychological, and mental 

health (Khan et al., 2020). In contrast, COVID-19 disease has exceeded the level of being just a health 

problem, it has affected areas including social, cultural, political, economic, etc. All states encouraged people 

to stay home to prevent the spread of the virus; and made it mandatory to implement measures in all areas of 

life in order to reduce the transmission rate and stop the pandemic (Engle et al., 2020). All aspects of daily 

life have been affected by the pandemic due to measures such as carrying out education activities on web-

based platforms, limiting and imposing restrictions on social interaction, stopping or slowing down economic 

activities, having to work despite unemployment or isolation measures, postponing non-urgent surgeries, 

imposing curfews (Gausman and Langer, 2020; Malay, 2020) 

The new life dynamics created by the measures taken due to the pandemic do not affect women and men at 

the same level. Previous epidemics and crisis situations such as smallpox, the plague, cholera, and flu have 

shown that, in such periods, the loss of rights regarding basic human rights especially the right to life, health, 

nutrition, shelter, work, education, transportation, etc., increases incomparably to ordinary periods in 

vulnerable groups such as the poor, refugees, elderly, women and children (ILO, 2020; UN, 2020a; UNICEF, 

2020). Problems that emerge and measures that are taken during epidemic periods in which all kinds of 

social and class inequalities increase, deepen the problems stemming from the existing gender inequality. 

The COVID-19 pandemic, which affects the whole world, is a problem with devastating effects especially in 

the context of gender inequality. For this reason, it is important to share concerns about the impact of gender 

inequality on women’s life and health, and to evaluate problems and solution suggestions (Gausman and 

Langer, 2020; Malik and Naeem, 2020; UNDP, 2020a). This study aims to examine the coronavirus 

pandemic process from a gender equality perspective, to raise awareness of the inequalities caused by the 

pandemic, and to examine its effects on women’s health. 

GENDER-BASED INEQUALITIES DURING COVID-19 PANDEMIC 

The society the individual is in reveals the expectations that determine the roles and responsibilities of men 

and women. As a result of these expectations and teachings, women are faced with more risk factors 

compared to men and experience more discrimination in areas such as education, health, political 

representation and employment starting from intrauterine life throughout their lives. This situation creates an 

obstacle for them to make free choices and develop their skills. Obligations, responsibilities and inequalities 

related to gender roles that we encounter in all areas of life affect women’s health and form the basis of an 

unhealthy society and generation (Malik and Naeem, 2020; UN, 2020; UNDP, 2020a). 

Although gender inequality is not a new issue, as in previous epidemics and crises, the COVID-19 outbreak 

has reinforced, and even worsened women’s already disadvantaged position in society. COVID-19 

pandemic, which has affected the whole world, is not only a health crisis, but has also brought many 

restrictions. In this process, the problems experienced in gender inequality related to the role of women in the 

family, work life and society become more visible and the difficulties experienced by women increase 

exponentially. Due to the pandemic, women face difficulties in various areas such as work, education, access 

to health services, domestic roles, increased demand for care labor, and they deeply experience gender 

inequality in all areas of life (Schalatek, 2020; UN, 2020b; UN, 2020c, UNFPA, 2020). 

Business Life: In this period, where the importance of staying at home is emphasized, the burden of 

domestic work has increased exponentially with the work-at-home system and the bringing of outside jobs to 

the home, on top of the routine chores and care services conducted at home. Although women were already 

doing most of the unpaid care work in the world before the COVID-19 pandemic, studies have shown that 

the pandemic and “stay at home” measures taken against the pandemic increased women’s unpaid domestic 

and care work (OECD, 2020; UN, 2020b). Before the COVID-19 crisis, more than two-thirds of the 16.4 

billion hours worldwide were performed by women each day, while the time spent on unpaid care work 

increased during the pandemic (ILO, 2020). During the pandemic, a mother working or not working in a paid 

job spends 6 hours on average every day for childcare and education, while a father spends 4 hours on 

average (TÜSİAD, 2020). 

While women represent less than 40% of total employment worldwide, they account for 57% of those 

working in part-time jobs (ILO, 2020). The fact that most of the temporary or day-to-day workers are women 

has caused women to be the first to lose their jobs due to the pandemic. Due to their gender roles, they 

mainly work in women’s care and service industries. Of the 136 million workers in the health and service 

industry worldwide, 96 million are women (ILO, 2020). In the process of combating the pandemic, women 
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make up 70 percent of the healthcare workforce, 95 percent of the worldwide long-term care workforce and 

two-thirds of the grocery store workers (UN, 2020b). Women working in the healthcare field, especially 

nurses, have to cope with problems such as low wages, increased workload, long working hours, insufficient 

number of personal protective equipment and personnel, limited use of resources, exposure to infection risk, 

forced isolation away from their families and children (Schalatek, 2020; UNDP, 2020a; UN, 2020b). The 

average time female healthcare workers spend on wearing their personal protective equipment reaches 45 

minutes. Because personal protective equipment is produced in accordance with men’s size standards. This 

situation causes women to postpone even their lavatory needs, causing difficulties in moving and carrying 

out patient care initiatives while wearing them (SKD, 2020). 

The pandemic did not only affect the domestic workload, unpaid care work, job and income losses, but also 

disrupted women’s career processes. In a study conducted, it has been reported that article production of 

female academicians decreased by 50 percent during the pandemic period, while the rate of article 

submissions of male academicians increased by 50 percent (Malisch et al., 2020). The negative economic 

effects of the pandemic differing by gender, and the unpaid care workload of women increase, women’s 

labor is ignored, women’s career processes are interrupted and their workforce is exploited. During and after 

the pandemic, gender equality-sensitive and human rights-centered policies and economic recovery measures 

need to be designed and implemented to overcome them, rather than reproducing the basic structural gender 

inequalities in the economic system (UN, 2020a; UN, 2020b; ILO, 2020). 

Education: The transition to distance education and the increase in the use of web-based education 

techniques and online platforms have disrupted girls’ access to education and learning process and caused 

inequality of opportunity. With the introduction of distance education, education-based gender inequality has 

become even more visible; the current gap in the educational acquisitions of boys and girls has increased 

(TESEV, 2020; UNICEF, 2020; UNESCO, 2020a; UNESCO, 2020b). 

UNESCO reports that a total of 1.54 billion children enrolled in education, including 743 million girls, are 

currently out of school worldwide. More than 111 million girls are reported to live in countries that are 

underdeveloped, poor and where gender inequalities are most evident (UNESCO, 2020a). Data obtained 

from the Ebola epidemic reveal that in these countries where schools were closed during the epidemic, girls 

could not return to school even after the epidemic, and that adolescent pregnancies increased by 65% due to 

the early marriage of these girls who were deprived of education (UNESCO, 2020a; UN, 2020b). 

Girls who continue their education face various difficulties. In access to online distance education, where 

multiple family members need access to limited online resources at home, girls are pushed aside because of 

gender inequality. Priority is given to boys in the use of the Internet, tablets, PCs and smartphones, and girls 

have to deal with domestic work due to their gender roles during the period when schools are closed. For this 

reason, it is important to ensure the continuity of education of disadvantaged girls, to develop gender 

sensitive strategies and to find alternative solutions (UNICEF, 2020; UNESCO, 2020a; UNESCO, 2020b). 

Health and Access to Healthcare Services: Available data on the outbreak show that older people and 

individuals with chronic diseases are more susceptible to COVID-19, individuals of male sex are at higher 

risk in terms of both virus infection and virus-related deaths (UNFPA, 2020). In contrast, the psychosocial 

effects of the pandemic have more devastating consequences for women. In a study conducted in Turkey, 

49% of women and 54% men are reported to have problems such as stress and anxiety because of the 

pandemic (UN, 2020c). Quarantine measures and staying at home have increased the incidence of violence 

and abuse against women and girls. It has been reported that 90 thousand women and girls were subjected to 

violence during the one-week quarantine in South Africa (Schalatek, 2020). In a study conducted in Turkey, 

69% of women were reported to state exposure to violence (UN, 2020c). 

Access to sexual and reproductive health services needed by women has been limited due to the focus of 

healthcare services, staff and resources on combating the COVID-19 pandemic. This situation causes an 

increase in maternal and infant morbidity and mortality, inability to meet the need for planned parenthood 

and perinatal care services, late-stage diagnosis of female cancers, an increase in deaths due to chronic 

diseases and a decrease in quality of life (Malik and Naeem, 2020; UNFPA, 2020). In low and middle-

income countries, due to restrictions, 47 million women are predicted to be unable to access modern 

contraceptive methods during the COVID-19 outbreak (UNDP, 2020b). Elimination of all obstacles to 

women’s access to preventive and curative health services, to legal services in violence against women and 

girls and sexual crimes, and to abortion rights are the basic practices that must be provided in maintaining 

women’s health during the course of the pandemic (UNFPA, 2020). 

 
 III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES                           DECEMBER 25-27, 2020 

 

                 www.covid19conference.org                               Ankara/Turkey 456



 

 

Participation in Decision Making Mechanisms: In the fight against the COVID-19 pandemic, strong 

women leaders are needed to manage the process effectively and to ensure that the decisions taken are 

inclusive of the whole society. However, during the course of the pandemic, it is seen that women are far 

from being represented on an equal basis with men in political, scientific and social terms. While the 

contribution of women to practices in combating the COVID-19 pandemic is very important, women cannot 

be in a decision-making position due to obstacles such as gender inequality and glass ceiling syndrome. 

Worldwide, less than 10 percent of heads of state and only a quarter of members of parliament are women. In 

the healthcare system, it is reported that 80 percent of health institutions do not have women on their boards 

and only 25 percent of women undertake executive positions (ILO, 2020). The inclusion of women in 

organizations and their participation in decisions must be encouraged to prevent initiatives and responses to 

the pandemic from excluding women who are more affected by the outbreak of from gender-based 

discrimination. 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

The COVID-19 global epidemic and the measures taken against this pandemic jeopardize the struggle for 

gender equality. While the pandemic affects both women and men, women and girls are at a disadvantage 

due to deep-rooted gender norms and unequal power relations. Therefore, when managing the course of 

pandemic, it is imperative to understand the gender-differentiating effects of the COVID-19 crisis, to design 

policies to reduce women’s vulnerability and strengthen their agency. It is recommended to design a “new 

and better normal” sensitive to gender equality, to include women in the management of the process and to 

increase and support scientific studies evaluating the pandemic from a gender equality perspective in order 

for women to come out of this crisis stronger. 
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ÖZET 

Akut apandisit çocukluk yaş grubunda daha sık görülür. Çocuklarda pek çok sebeple teşhis konulması 

zor olduğu için çocuklardaki perfore apandisit oranı da erişkinlere oranla daha yüksektir. Covid-19 

pandemi döneminde hastaların hastaneye başvuruları çeşitli nedenlerle geciktiğinden bu oran daha da 

yükselmiştir. Biz burada Covid-19 PCR testi pozitif akut karın nedeni ile acil operasyona aldığımız 

çocuk hastalar özelinde; Covid-19 enfeksiyonlu akut karın çocuk hastaların yönetiminin nasıl olması 

gerektiği konusuna değinmek istedik. 

İlk hastamız perfore retroçekal/subseröz apandisit nedeni ile ikinci hastamız ise akut apandisit nedeni 

ile opere edilerek Covid-19 PCR testi pozitif olduğu için sırasıyla 4 gün ve 2 gün süreyle pandemi 

servisinde takip edilerek sorunsuz taburcu edildiler. 

Çocuklarda Covid-19 enfeksiyonu; genellikle akciğer ve solunum yolu tutulumu olmadan (solunum 

yollarındaki ACE reseptör sayısının az olması nedeniyle) ve çoğunlukla da asemptomatik olarak 

geçirilmektedir. Bu durum ise bizim artık operasyon öncesi rutin bir test olarak kullanılan Covid-19 

PCR testinin, elektif operasyon randevusu için gelen ve hiçbir şikayeti yada temas öyküsü olmayan 

çocuk hastalar içerisinde her hafta en az birisinde neden PCR pozitifliğini olduğunu açıklıyor. PCR 

testi pozitif gelen hastalarımızın elektif operasyonlarını en az 3-4 hafta erteledik. 

Uluslararası yazılarda geçen çocuklarda Covid-19 enfeksiyonu sırasında görülebilen Multi Sistemik 

İnflamatuar Yanıt Sendromu (MIS-C) hastalarımızın hiçbirisinde görülmedi, laboratuvar değerlerinde 

sadece CRP yüksekliği mevcut idi. 

Akut karın nedeniyle acil operasyona alınan ve Covid-19 ile ilgili herhangi bir ek şikayeti yada temas 

öyküsü olmamasına rağmen Covid-19 PCR testleri pozitif çıkan 2 hastamız yada hiçbir şikayeti yada 

temas öyküsü olmayıp ve elektif ameliyatları için preoperatif rutin tetkik olarak istenen Covid-19 PCR 

testleri pozitif çıkan diğer hastalarımız; ameliyathane öncesi Covid-19 önlemleri kapsamında 

güncellenen uygulamaların gerekliliğini doğruluyor. Ayrıca bizlere, bu hastalığın ne denli 

yaygınlaştığını da gösteriyor. 

Anahtar Kelimeler: Akut karın, Covid-19, Çocukluk çağı 

 

 

MANAGEMENT OF ACUTE ABDOMEN CHILDREN WITH COVID-19 INFECTION 

 

ABSTRACT 

Acute appendicitis is more common in childhood. Since it is difficult to diagnose in children for many 

reasons, the rate of perforated appendicitis in children is also higher than in adults. During the Covid-

19 pandemic period, this rate has increased even more, as the hospital admissions of patients were 

delayed for various reasons. Here, for pediatric patients who underwent emergency operation for acute 

abdomen with Covid-19 PCR test positive; we wanted to touch on the issue of how to manage acute 

abdominal pediatric patients with Covid-19 infection. 
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Our first patient was operated due to perforated retrocecal / subserous appendicitis, and our second 

patient was operated for acute appendicitis, and the Covid-19 PCR test was positive, followed by the 

pandemic ward for 4 days and 2 days, respectively, and discharged without any problem. 

Covid-19 infection in children; It is usually passed without pulmonary and respiratory tract 

involvement (due to the low number of ACE receptors in the airways) and mostly asymptomatically. 

This explains why the Covid-19 PCR test, which is now used as a routine test before the operation, has 

PCR positivity at least one patient within a 1-week period of the pediatric patients who come for an 

elective surgery appointment and have no complaints or contact history. We postponed the elective 

operations of our patients whose PCR test was positive for at least 3-4 weeks. 

Multi-Systemic Inflammatory Response Syndrome (MIS-C), which can be seen during Covid-19 

infection in children mentioned in international articles, was not seen in any of our patients, only CRP 

elevation was present in laboratory values. 

Our 2 patients who were taken into emergency operation due to acute abdomen and who had positive 

Covid-19 PCR tests although there was no additional complaint or contact history regarding Covid-19 

and our other patients who have positive or no complaints or contact history and who have positive 

Covid-19 PCR tests requested during preoperative routine examination for elective surgeries All of 

these patients confirm the necessity of updated practices within the scope of pre-operating room 

Covid-19 measures. It also shows us how common this disease has become. 

Keywords: Acute abdomen, Covid-19, Childhood 

GİRİŞ 

Akut apandisit çocukluk yaş grubunda daha sık görülür. Çocuklarda pek çok sebeple teşhis konulması 

zor olduğu için çocuklardaki perfore apandisit oranı da erişkinlere oranla daha yüksektir. Covid-19 

pandemi döneminde hastaların hastaneye başvuruları çeşitli nedenlerle geciktiğinden bu oran daha da 

yükselmiştir (Snapiri et al., 2020). Biz burada Covid-19 PCR testi pozitif akut karın nedeni ile acil 

operasyona aldığımız çocuk hastalar özelinde; Covid-19 enfeksiyonlu akut karın çocuk hastaların 

yönetiminin nasıl olması gerektiği konusuna değinmek istedik. 

YÖNTEM 

Tüm hastaların ayrıntılı klinik, laboratuvar ve görüntüleme analizleri yapılarak değerlendirildi. 

HASTALAR 

İlk hasta; 11 yaş erkek hasta. 2-3 gün önce karın ağrısı şikayeti başlamış. Bulantı-kusmaları olmuş. 

Hasta hastanemiz acil polikliniğinde değerlendirildi. Özgeçmişinde bebek aspirini allerjisi var, Dikkat 

Eksikliği ve Hiperaktivite (DİHA) için Concerta kullanıyor ve obezite nedeniyle Çocuk Endokrin 

takipli hasta. Hastanın fizik muayenesinde batında yaygın hassasiyet(+), defans(+), Sağ alt kadranda 

rebaund(+), barsak sesleri hipoaktif. 02/11/20 tarihinde akut karın ety(?)/apandisit ön tanısıyla çocuk 

hasta olduğu için refakatçi eşliğinde yatırıldı. Oral alımı kesilerek (iv)sıvı ve kombine antibiyotik 

tedavisi başlandı. Preoperatif hazırlık sonrası operasyona alınarak appendektomi operasyonu yapıldı. 

Appendiks retroçekal ve subseröz anatomideydi. Apendiks uç kısmından perfore idi ve içerisinde 

fekalit mevcutdu. Operasyon sırasında monitörize izleme alındı. Postoperatif erken dönemde problem 

olmadı. Çıkarılan parça Patoloji AD.’na gönderildi. Yapılan Covid-19 PCR testi pozitif geldiği için 

postoperatif Pandemi servisine alındı. Postoperatif 1.günde genel durumu iyi olan hastanın ateşleri 

stabil seyretti. Hasta bol-bol mobilize edildi. Pansumanı yapıldı. Rejim 1 oral başlandı. Postoperatif 

2.günde genel durumu iyi olan hastanın ateşleri stabil seyretti. Hasta bol-bol mobilize edildi. Hastanın 

problemi olmadı. Genel durumu iyi olan hasta 04/11/20 tarihinde önerilerle taburcu edildi. 

İkinci hastamız; 15 yaş erkek hasta. Dün karın ağrısı şikayeti başlamış. Bulantı-kusmaları olmuş. 

Hasta hastanemiz acil polikliniğinde değerlendirildi. Özgeçmişinde özellik yoktu. Hastanın fizik 

muayenesinde batında yaygın hassasiyet(+), defans(+), Sağ alt kadranda rebaund(+), barsak sesleri 

hipoaktif. 29/11/20 tarihinde akut karın ety(?)/apandisit ön tanısıyla çocuk hasta olduğu için refakatçi 

eşliğinde yatırıldı. Oral alımı kesilerek (iv)sıvı ve kombine antibiyotik tedavisi başlandı. Preoperatif 

hazırlık sonrası 30/11/20 tarihinde acil operasyona alınarak appendektomi operasyonu yapıldı. 

Operasyon sırasında monitörize izleme alındı. Postoperatif erken dönemde problem olmadı. Çıkarılan 
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parça Patoloji AD.’na gönderildi. Yapılan Covid-19 PCR testi pozitif geldiği için postoperatif pandemi 

servisine alındı. Postoperatif 1.günde genel durumu iyi olan hastanın ateşleri stabil seyretti. Hasta bol-

bol mobilize edildi. Pansumanı yapıldı. Rejim 1-2 oral başlandı. Genel durumu iyi olan hasta 01/12/20 

tarihinde önerilerle taburcu edildi. 

TARTIŞMA 

Akut apandisit çocukluk yaş grubunda daha sık görülür. Çocuklarda pek çok sebeple teşhis konulması 

zor olduğu için çocuklardaki perfore apandisit oranı da erişkinlere oranla daha yüksektir. Covid-19 

pandemi döneminde hastaların hastaneye başvuruları çeşitli nedenlerle geciktiğinden bu oran daha da 

yükselmiştir (Alsuwailem et al., 2020; Fisher et al., 2020). 

Covid-19 pandemisi döneminin başlangıcında Mart-Mayıs 2020 tarihleri arasında hastanemizde; tüm 

ülke genelinde olduğu gibi; pandemi hastanesi olmamız dolayısı ile sadece acil operasyonlar 

yapılabildi ve elektif cerrahi operasyonlar ise ertelendi. Mayıs 2020 sonu itibarı ile de elektif 

operasyonlara yeniden başlandı. 

Bu yeni normal döneminde ise ameliyathane kuralları güncellendi; 

1- Aktif çalışan operasyon oda sayısı azaltıldı. 

2- Her vakadan sonra bir sonraki vaka gelmeden önce en az 30 dk ara verilerek odanın temizliği 

yapıldı. 

3- Cerrahi bölümlerin haftalık oda ve operasyon sayıları azaltıldı. 

4- Covid-19 PCR testi operasyon öncesi rutin bir tetkik olarak uygulanmaya başlandı ve PCR testi 

negatif gelmeyen hiçbir hasta ameliyathaneye alınmadı. 

5- PCR testi elektif operasyonu olan hastalarda operasyondan önceki en az 48 saat önce alınıp ve testin 

geçerlik süresi de 1 hafta olarak uygulandı. 

6- PCR testi acil operasyon hastalarında da yapılıyor, eğer hasta hastanın test sonucunu 

beklenemeyecek kadar aciliyeti varsa bile kesinlikle ameliyathaneye alınmadı; acil servis içeresindeki 

acil operasyon odasında operasyona alındı. 

Bizim hastalarımızın ilkinde akut karın ön tanısı ile çocuk acil serviste görülüp operasyon için yatış 

verildikten sonra hastaların preoperatif dönemde istenen Covid-19 PCR testi pozitif geldi ve hastalar 

acil servis içerisindeki acil operasyon odasında ameliyata alındı. İlk hasta ameliyatı sırasında yapılan 

eksplorasyonda; retroçekal subseröz perfore apandisit ile uyumlu idi. Appendektomisi yapılıp hasta 

postoperatif dönemde Çocuk Cerrahi servisine değil, pandemi servisine alındı. Hastaneye yatışının 3. 

gününde ise genel durumu iyi olan ve oral tolerasyonu iyi olan hasta önerilerle taburcu edildi. 

Hastanın hikayesinde bilinen Covid-19 pozitif birisiyle temas öyküsü yoktu, acil serviste çekilen 

BT’de akciğer parankimi normaldi ve akciğer tutulumu yoktu. İkinci hastamız da acil appendektomi 

yapıldıktan sonra postoperatif dönemde Çocuk Cerrahi servisine değil, pandemi servisine alındı. 

Postoperatif 1.gün oral başlanan ve oral tolerasyonu ve genel durumu iyi olan hasta önerilerle taburcu 

edildi. Bu hastanın da hikayesinde bilinen Covid-19 pozitif birisiyle temas öyküsü yoktu. 

Çocuklarda Covid-19 enfeksiyonu; genellikle akciğer ve solunum yolu tutulumu olmadan (solunum 

yollarındaki ACE reseptör sayısının az olması nedeniyle) ve çoğunlukla da asemptomatik olarak 

geçirilmektedir (Turgay Yıldırım, 2020). Bu durum ise bizim artık operasyon öncesi rutin bir test 

olarak kullanılan Covid-19 PCR testinin, elektif operasyon randevusu için gelen ve hiçbir şikayeti 

yada temas öyküsü olmayan çocuk hastalar içerisinde neredeyse haftada en az birisinde neden PCR 

pozitifliğini olduğunu açıklıyor. PCR testi pozitif gelen hastalarımızın elektif elektif operasyonlarını 

en az 3-4 hafta erteledik. 

Uluslararası yazılarda geçen çocuklarda Covid-19 enfeksiyonu sırasında görülebilen Multi Sistemik 

İnflamatuar Yanıt Sendromu (MIS-C) hastalarımızın hiçbirisinde görülmedi, laboratuvar değerlerinde 

sadece CRP yüksekliği mevcut idi (Lishman et al., 2020; Jackson et al., 2020; Polites et al., 2020). 

Hastalarımızın postoperatif pandemi servisindeki takibi sırasında herhangi bir dolaşım yada solunum 

yolu problemi yaşanmadı, oksijen desteğine ihtiyaç göstermediler. Covid-19 enfeksiyonu ilgili özel bir 

tedavi görmediler (Hassoun et al., 2020; Tankel et al., 2020; Kvasnovsky et al., 2020; Montalva et al., 
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2020). Perfore apandisit ve akut apandisit nedeni ile kombine antibiyotik ve analjezik tedavisi aldılar. 

Hastalardan perfore apandisit olan ilki postoperatif 3.gün, akut apandisit ikincisi ise postoperatif 

1.günde önerilerle taburcu edildiler. 

SONUÇ 

Yaklaşık 3 hafta ara ile akut karın nedeniyle acil operasyona alınan ve Covid-19 ile ilgili herhangi bir 

ek şikayeti yada temas öyküsü olmamasına rağmen Covid-19 PCR testleri pozitif çıkan yukardaki 2 

hasta örneği yada hiçbir şikayeti yada temas öyküsü olmayıp ve elektif ameliyatları için preoperatif 

rutin tetkik olarak istenen Covid-19 PCR testleri pozitif çıkan diğer hasta örneklerimiz; ameliyathane 

öncesi Covid-19 önlemleri kapsamında güncellenen uygulamaların gerekliliğini doğruluyor. Ayrıca 

bizlere, bu hastalığın ne denli yaygınlaştığını da gösteriyor. 
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ABSTRACT 

Introduction:  On March 1, WHO officially announced that COVID-19 has become a global 

pandemic. However, there is currently limited data on pregnant women with COVID-19 pneumonia 

and their babies. I n this article, the clinical prognosis of a pregnant woman and her baby infected with 

COVID-19 pneumonia was reported. The aim of this study is ,to contribute to studies on this subject 

by presenting a case that progressed from pregnant women infected with COVID-19 to a poor 

prognosis. 

Methods: Data of 38 weeks pregnant patient who applied to our gynecology and obstetrics clinic on 

21.9.2020 with complaints of fever and pain, hospital records were obtained by scanning 

retrospectively. The clinical prognosis of the patient was systematically examined, and the situation 

assessment and data were reflected in the one-to-one presentation. 

Results: The expectant mother, who applied with complaints of fever and pain, was treated in the 

hospital for about 1 month after the birth by cesarean section and was discharged with her baby with 

recovery.In pregnant women at risk for COVID-19 infection, the prognosis of the infection may 

unexpectedly worsen but even in this case, no evidence of vertical transmission from mother to baby 

has been found. 

Conclusions: This case showed that the prognosis of the group will worsen after the pregnant woman 

is infected with COVID-19, and which group will have benign infection, and the diagnosis is difficult. 

Until now, sufficient evidence has not been established to determine the prognosis of pregnant women 

infected with COVID-19. To better understand the overall impact of COVID-19 on maternal and birth 

outcomes and its clinical course in poor prognosis situations, more comprehensive data are needed 

from pregnant women infected with COVID-19 and received intensive care support. 

Keywords: COVID-19, Intensive Care, Pregnancy, Third Trimester 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the effect of the COVID-19 pandemic and the measures against it on 

the development of postpartum depression in mothers, to guide and raise awareness of healthcare 

professionals working in perinatal field in their practices for maternal mental health in the postpartum period. 

This study is a review and has been prepared within the scope of the current literature on the subject. A 

pandemic was declared by the World Health Organization (WHO) when the Coronavirus (COVID-19) 

infection quickly took over the whole world upon being emerged for the first time in Hubei Province of 

China in December 2019. The increasing number of cases has required governments to implement measures 

in all areas in order to take the number of new cases under control. Social restrictions and isolation measures 

have begun to be implemented in many countries. Emergence of post-traumatic stress symptoms associated 

with quarantines imposed during the pandemic, financial difficulties, fear of infection, social isolation, 

inadequate information and inability to access resources has led to psychological consequences such as 

anxiety, depression, confusion and anger. It is known from previous epidemic experiences that limitations 

and uncertainty emerging due to the epidemic process cause psychosocial problems in women who are 

considered particularly vulnerable. Women are highly likely to suffer from mental disorders in the 

postpartum period. Pregnancy and childbirth are life-changing periods characterized by intense emotions and 

high sensitivity to emotional problems. It is frequently emphasized in the literature that stressful life events 

such as epidemics during pregnancy or early postpartum are associated with postpartum depression. It is 

supported by studies that fear and uncertainty caused by the COVID-19 epidemic increase the risk of 

developing depression among women in the postpartum period. Mothers in quarantine can experience a wide 

variety of emotions, including fear, anger, sadness, irritability and guilt, and may sometimes be deprived of 

social support resources, which can have a deep impact on the psychosocial health of the mother. Since 

depressive symptoms and anxiety in the postpartum period are associated with negative maternal, neonatal 

and neonatal health consequences, the psychological impact of the COVID-19 pandemic and associated 

quarantine measures are becoming a concern for mothers’ mental health. Untreated postpartum depression 

can have devastating consequences. It is important to monitor women for signs and symptoms of depression 

in the postpartum period and to provide training and counseling when necessary. 

Key words: COVID-19, Pandemic, Postpartum Depression, Nursing. 

 

INTRODUCTION 

A pandemic was declared by the World Health Organization, with the coronavirus (COVID-19) infection, 

which emerged in Hubei Province of China for the first time in December 2019, rapidly taking effect all over 

the world (WHO, 2020; Wu et al., 2020). According to the data published on December 15, 2020, 

49.378.910 people in the world have been infected by this disease and 1.244.613 people died due to this 

disease (Woldometer, 2020). The increasing number of cases has required governments to take action in all 

areas in order to control the number of new cases. Due to lack of effective treatment protocols and vaccines 

for the disease, mandatory social distance between people in addition to masks and hygiene rules have been 

seen as the only way to slow the spread of the virus in many countries around the world (WHO, 2020). In 

order to mitigate the devastating effects of the virus, various levels of “staying at home” measures have come 
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to the fore in many countries of the world. Social restrictions and isolations have been introduced in many 

countries (APA, 2020; Brooks et al, 2020; Jungari, 2020; Suzuki, 2020). 

The first case in Turkey was reported on March 11, 2020 and the Government and the Ministry of Health has 

taken urgent measures for social restrictions. Formal education was suspended, primary and secondary 

school, high school, undergraduate and graduate education started to be carried out with online and distance 

web-based courses. Home-based working system has been introduced in public institutions and many 

workplaces, social areas such as parks, shopping malls, cinemas, cafes and restaurants have been closed or 

their use were restricted, travel has been banned and a curfew has been declared on weekends, national and 

religious holidays and certain holidays (Er and Ünal, 2020; https://covid19.saglik.gov.tr/). 

The rapid spread of COVID-19 has affected many aspects of human life and activities. Reasons such as the 

declaration of curfew, rotational work schedule, loss of workforce due to the effects of the disease caused the 

restriction of economic activities, decrease in income levels and losses of livelihood. The emergence of post-

traumatic stress symptoms associated with quarantine during the pandemic, financial difficulties, fear of 

infection, social isolation, inadequate information and resources, has led to psychological consequences such 

as worry, anxiety, depression, confusion and anger. As a result, all these factors have become a concern in 

terms of protecting and maintaining the mental health of the society (Akbaş & Dursun, 2020; Alpago & 

Alpago, 2020; Asmundson & Taylor, 2020; Suzuki, 2020). 

Individuals have been having increased worries about getting sick, how long the pandemic will last, and 

what the future will bring. In addition, rumors about the pandemic, distorted information and misinformation 

shared in the media made individuals feel that their lives were uncontrollable (Asmundson & Taylor, 2020; 

Bao et al., 2020; Suzuki, 2020). COVID-19 pandemic and the high death rates associated with it have 

inevitably caused mental health problems. In a study, it has been reported that the psychological effect of 

quarantine causes various mental health problems such as stress, anxiety, anger, sleep disorders, depression 

and post-traumatic stress disorder (PTSD) (Brooks et al, 2020). Intense fears of COVID-19 infection can 

increase the severity of pre-existing mental disorders and the risk of suicide (Brooks et al., 2020; Jungari, 

2020). 

Information obtained from past epidemic and crisis situations reveals that limitations and uncertainty due to 

the course of the pandemic cause psychosocial problems, especially in women who are considered 

vulnerable. Since the first months of 2020, pregnant and breastfeeding women in the world and in our 

country have had to face the COVID-19 pandemic, including unconventional quarantine measures that 

disrupt private and professional life. Mothers in quarantine can experience a wide variety of emotions, 

including fear, anger, sadness, irritability, and guilt, and sometimes they may be deprived of social support 

resources, which can deeply affect the psychosocial health of the mother (Koyuncu et al., 2020). Pregnancy 

and childbirth are life-changing periods, characterized by intense emotions and high sensitivity to emotional 

problems. Women are highly likely to have mental disorders in the postpartum period. Stressful life events 

such as epidemics during pregnancy or early postpartum increase the prevalence of postpartum depression 

(Suzuki, 2020; Chen et al., 2020; Koyuncu et al., 2020; Jungari, 2020). Therefore, it is aimed by this study to 

examine the effect of the COVID-19 pandemic and the measures taken to fight the pandemic on the 

development of postpartum depression in mothers, to guide health professionals working in the perinatal 

field in their practices for maternal mental health in the postpartum period, and to raise awareness. 

THE EFFECT OF COVID-19 OUTBREAK ON POSTPARTUM DEPRESSION 

Unlike all the other crises we have seen so far, COVID-19 pandemic deeply affects daily life, and being 

infected with COVID-19 worries people even as much as a cancer diagnosis. Being a mother in the middle of 

the pandemic has made this process even more difficult. Postpartum period is a period of crisis with intense 

physiological, psychological and social changes. Measures to prevent the virus from spreading rapidly, the 

process of learning to live with the virus and the process of adapting to the “New Normal” cause mothers to 

experience difficulties twice, with the effort to adapt to the changes already happen in the postpartum period 

(Almeida et al., 2020). 

Many mothers in the postpartum period are dealing with childcare and household chores if they have other 

children at home, cannot help their elderly due to the increased risk of them contracting COVID-19, or even 

visit their families. In the postpartum period, women may find it difficult to care for themselves and their 

babies because their families and relatives do not come to help them. In addition to these, they may suffer to 

inability to meet needs such as diapers and food, etc. due to stocking, economic difficulties, and partner 
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violence (Doshi et al., 2020; Hiba and Tabbaah, 2020; Chen et al., 2020; Chrzan-Dętkoś et al., 2020; Suzuki, 

2020). 

In the postpartum period, mothers’ risks of stress, anxiety and depression increase due to insufficient use of 

healthcare services, early postpartum discharge to prevent transmission of infection, increased home births, 

lack of sufficient and reliable evidence regarding the risk of transmission of COVID-19 infection from 

mother to baby and the continuation of breastfeeding (Bao et al., 2020; Doshi et al., 2020; Hiba and Tabbaah, 

2020; Chen et al., 2020; Koyuncu et al., 2020). Zenardo et al. (2020) studied the effects of quarantine 

measures taken in Italy on the psychological health of mothers in the postpartum period, and they evaluated 

the depression risks with the Edinburgh Postpartum Depression Scale (EPDS) in mothers who gave birth 

during the quarantine period and gave birth before quarantine. As a result of the study, it has been found that 

the EPDS scores of the mothers who gave birth during the quarantine period were higher than the mothers 

who gave birth before the quarantine (Zenardo et al., 2020). In a study in Turkey where 223 women were 

evaluated for postpartum depression with EPDS 48 hours after birth, 14.7% of women were reported to be at 

risk of depression (Oskov of Kaplan et al., 2020). In another study conducted in Israel evaluating the 

observation of depression in mothers in the postpartum period; while the risk of depression was 16.7% 

before the COVID-19 pandemic, it has been reported that the risk of depression was 31.3% in mothers who 

gave birth during the pandemic (Pariente et al., 2020). In a meta-analysis study including 23 studies 

evaluating postpartum depression in mothers during the course of the pandemic, it has been proven that the 

prevalence of postpartum depression is 22% and the pandemic increases the risks of anxiety and depression 

by 1.65 and 1.08 times, respectively (Yan et al., 2020). 

Postpartum depression has severe health consequences for both the mother and the baby. It causes problems 

such as sleep disorders in the mother, problems in mother-baby attachment, interruption of breastfeeding, 

depression in fathers, sleep disorders in the baby, child mental health disorders, and decreased quality of life. 

In addition, the risk of suicide is high in depressed mothers, and these suicides account for 20% of maternal 

deaths (Dagher et al., 2020). Since untreated postpartum depression can have devastating consequences, it is 

very important to evaluate women in the postpartum period for depression and diagnose existing depression 

at an early stage (Chen et al., 2020). 

PREVENTION AND MANAGEMENT OF POSTPARTUM DEPRESSION DURING AND AFTER 

COVID-19 OUTBREAK 

Primary healthcare institutions that closely monitor the mother and the baby after birth are the most 

important source of support for mothers in developing skills of getting used to motherhood and coping with 

problems. However, it is thought that assigning the treatment and follow-up process of the COVID-19 

infections to the Family Health Center staff involved in the provision of preventive health care makes it 

difficult to perform postpartum follow-ups and for mothers to receive the necessary treatment, care, 

education and counseling after birth. Lack of access to services and practices that improve maternal and 

infant health, and lack of face-to-face interaction with healthcare providers make it difficult to detect 

postpartum depression (Chen et al., 2020; Chrzan-Dętkoś et al., 2020; Koyuncu et al., 2020; Suzuki, 2020; 

Bingöl and Tel, 2007). In this process, technology can be used to facilitate interaction between healthcare 

professionals and mothers. Through tele-health services, postpartum care, education, and counseling can be 

given and early diagnosis of problems and detection of depression can be achieved (Chen et al., 2020). 

Tele-health is a convenient alternative to face-to-face health monitoring during infectious disease outbreaks 

such as COVID-19 infection; because, it can provide real-time conversations reducing the risk of infection 

by video-conferencing, mobile phone applications, videos, phone calls, SMS, mobile-health (m-health) , etc. 

(ACOG, 2020). It is known that tele-health is effective in enhancing positive health behaviors and 

conducting remote monitoring and consequently significantly reduces face-to-face medical visits. Thus, tele-

health can be recommended for use in order to improve maternal mental health and in the provision of 

preventive health services in the “new normal” process (ACOG, 2020; Chen et al., 2020). Postpartum 

depression can be diagnosed at an early stage by performing postpartum depression screening remotely via 

tele-health by forms such as online EPDS and Patient Health Questionnaire, etc. Increased screening rates 

and early diagnosis of postpartum depression prevents suicide by providing early intervention, ensures 

timely referral of the woman, and increases the likelihood of treatment (Chen et al., 2020). 

Recommended treatment for postpartum depression must be individually planned, considering the severity of 

the current depressive episode, risk assessment, comorbidities, psychiatric history (e.g. severity of previous 

depressive episodes), social stressors, social support and patient’s preference. In addition to pharmacological 
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treatment, information and training, psychotherapy, and cognitive behavioral therapies can be used through 

methods such as online, web-based and videoconferencing (Dennis and Dowswell, 2013). Psychological 

therapy alone may not be effective in treatment of depression. For reasons such as time constraints, childcare 

and family responsibilities, etc., mothers may not be able to participate in psychological treatments. In 

addition to pharmacological and psychological interventions, non-pharmacological interventions are also 

available for the treatment of depression. These include mind and body applications (e.g. bright light therapy, 

physical exercises or yoga that can be exercised at home), nutraceuticals (e.g. Omega-3 fatty acids) and 

herbal supplements (Lee Dennis et al., 2019). 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

The “new normal” lifestyle that was brought to agenda with the COVID-19 outbreak, has the potential to 

greatly increase the level of anxiety and stress in postpartum mothers. Mothers are more vulnerable to 

external stressors such as a large-scale epidemic. Therefore, the risk of developing postpartum depression is 

higher compared to normal circumstances. In a crisis situation such as the current pandemic, healthcare 

professionals must pay attention to women in the postpartum period for possible depression symptoms, 

identify risk factors and evaluate women in terms of depression. Early detection and treatment of depression 

can prevent harmful long-term effects on maternal and infant health. 

Appropriate information about COVID-19 and counseling must be provided to postpartum women in order 

to reduce stress (Chrzan-Dętkoś et al., 2020; Koyuncu et al., 2020). Women who are seen at risk for 

depression in the postpartum period must be supported and encouraged to exercise and stay active to 

improve their mental health. Postnatal health care services, tele-health, etc. must continue to be provided 

remotely and with technological applications. For this purpose, the current health service delivery style can 

be reshaped. 

Ensuring the health and well-being of mothers in the postpartum period and making necessary effort to 

minimize uncertainty, which is the main cause of depression, is one of the fundamental steps in protecting 

and maintaining the health of mothers and babies (Chen et al., 2020; Chrzan-Dętkoś et al., 2020; Sharma et 

al., 2020). In this regard, early detection and early treatment of postpartum depression emerges as a priority 

issue. It is recommended that all institutions providing services in the perinatal area assess depression in 

mothers in the postpartum period using technologically available methods and record the results in a secure 

local database. 
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ÖZET 

COVID-19 üzerine bugüne kadar yapılan çalışmalar hastalıktan korunma üzerine yapılmış olup 

hastalığı kolayca atlatma konusunda yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.  

Corona virüsler insan ve hayvanda basit soğuk algınlığından ciddi akut solunum yolu hastalığına kadar 

rahatsızlık yapabilen bir gruptur. COVID-19 ise bu ailenin yeni keşfedilen bir üyesinin yaptığı 

hastalığa verilen isimdir. En yaygın semptomları artralji, yorgunluk, diaredir. Daha nadir olarak kuru 

öksürük, nazal konjesyon yapar. Hastalık COVID-19'lu bir kişi öksürdüğü veya nefes verdiğinde ağız 

ve burundan yayılan küçük damlacıklar ile bulaşır. Bu damlacıklar kişinin etrafındaki objelere ve 

yüzeylere düşer. Diğer insanlar daha sonra bu nesnelere veya yüzeylere dokunarak, ardından 

gözlerine, burunlarına veya ağızlarına dokunarak COVID-19'a yakalanırlar. İnsanlar, damlacıkları 

öksüren veya dışarı atan COVID-19'lu bir kişiden damlacıkları soluduklarında da COVID-19’a 

yakalanabilir. Hastalığın yayılma yolu hava yolundan ziyade direk temas iledir. virüs feçeste var olsa 

da ana yayılma yolu bu değildir. yalnızca WHO'nun önergesine göre göre yalnızca COVID-19 

semptomları (özellikle öksürük) ile hasta olanlar veya COVID-19 olabilecek birine bakanlar maske 

takmalıdır. Eğer hasta değilseniz veya hasta olan birine bakmıyorsanız maske kullanmanız tavsiye 

edilmez. 

Peki maskeler daima avantajlı mı? Maskeyi ne kadar uzun süre takarsak o kadar iyi midir? Daima 

maske takmanın her anlamda iyi olacağına dair bir anlayış bilimsel temelden öte inanışa evrilmiş bir 

algının sonucudur. Bu bağlamda maskelerin öngörülen dezavantajları, solunum kaslarının yorgunluğu, 

kronik kullanımda hemokonsantrasyon potansiyeli, hamile kadınlar tarafından kullanıldığında fetusu 

etkileme olasılığı, yorgunluğa bağlı hareketi kısıtlaması, viral yükün solunumla dışarı atılamamasıdır. 

Hasta olduklarını bilmeyen hasta insanlar, enfeksiyonun hasta kişinin kendi virüsünün akciğerlere 

yayılmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, maske, korunma, mortalite. 

 

GİRİŞ: Bilimsel bir bilgi veya kuram mantıksız olabilir. Mesela maske taktıkça COVID-19’un 

artması veya önlenememesi bilimsel ama mantıksız bir bilgidir. Gerçekten de Türkiye’de açık alanda 

bile maske kullanımı zorunlu olmasına rağmen korona virüs enfeksiyonu 29 kasım 2020’ye kadar 

logaritmik olarak artmıştır.  

COVID-19 hastalığın kendisine verilen isimken corona virüs etkenin ismidir.  

Bu yazı maskeye karşı olmak amacıyla veya maskenin COVID-19’dan korumadığını anlatmak 

amacıyla yazılmamıştır. Ancak zorunlu maske uygulamasına rağmen hastane yatış sayılarının ve vaka 
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sayılarının artması gerçekten de insanları öngörüldüğü şekilde koruyup korumadığı sorusunu 

sormamıza neden olmaktadır.  

TEORİK BAKIŞ: Bildiğimiz en ciddi grip salgını 1918 tarihinde başlamıştır. Bu derece mortal grip 

salgını ilk defa 20. yüzyılda görülmüştür.  

Türkiye'de ilk kez maske takmanın zorunlu hale gelmesi 3 Nisan 2020 tarihinde İstanbul ve Ankara'da 

toplu taşıma araçlarında kullanılması oldu. 19 aralık 2020 tarihinde ise dışarıdaki herkes maske 

takmak zorundadır.  

Maske pandemide kullanılması kuvvetle önerilen bir argümandır. Maske dış ortamdaki virüsün nefes 

alan kişi tarafından aspire edilmemesi amacıyla kullanılır. Ancak standart maskeler virüsü öldürmez. 

Dış ortamdan kullanıcının içine çekmemesi için bariyer oluşturur. Yani hem içeri hem dışarı doğru 

hava geçişine müsaade ederler. Üzerlerine gelen nem yapışır ve maskeleri ıslatır. 

Ve bu maskeler 2 yönlü çalışır. COVID-19 makro aerosollerle bulaşmaktadır. Maske kullanan kişiler 

daha zor enfekte olmaktadırlar. Ancak hasta kişilerin verdiği nefesteki partiküller maskelere asılı 

kalmaktadır. Bu maskeler zamanla kullanıcının nefesi ile ıslanmakta ve ağırlaşmaktadırlar. Bu 

durumda maskede asılı kalan partiküllerin kişi tarafından nefes alırken içeri solunması muhtemeldir. 

Bu durum kişiyi kendi patojeni ile reenfekte etmektedir. Bu teori hastaların tam iyileşmeye başladıktan 

sonra tekrar kötüleşmelerini açıklar vaziyettedir. Viral yüküne bağlı olarak hastanın 20 m
3
’lük bir 

odayı 20 dakikada enfekte ettiğini düşünelim. Varsayıma göre hasta 20 dakikada dakikada 15 kez ve 

500 cc havadan 150000 cc= 150 decimetreküp= 0.15 m
3 
hava soluyarak ortamı kirletecektir. Bu derece 

bulaştırıcılığı olan bir viral enfeksiyondan bahsetmekteyiz. .15/20= .0075. Bu varsayıma göre enfekte 

kişi verdiği nefesten  100 kat daha fazla miktarda havayı kirletebiliyor. Tabii ki bu formülde solunan 

havadaki nem nedeniyle viral yapının maskeye yapışması ve orda asılı kalması nedeniyle kişi 

tarafından tekrar içeri çekilememesi gözardı edilmiştir. Bu nedenle maskenin enfektif hale gelmesi 

biraz daha uzun zaman alacaktır. Her halukarda hasta kişinin kullandığı maske bir süre sonra kişiye 

zararlı olmaya başlayacaktır. Şahıslara, hasta bir kişiye ait maskeyi takar mısınız dediğimizde hayır 

diyeceklerdir. Bu bağlamda toplum sağlığını koruma amaçlı hasta bireylerin maske takması 

gerektiğini söylemek tutarsızdır.  

Burada sorun maskenin kişiyi koruması değil kişinin enfekte olduğunu bilmeden maske takması ve 

reenfekte olmasıdır. Kişinin enfekte olduğunu bilmediği zaman olsun, test yaptırmak, sonucunu almak 

ve transfer sırasındaki zamanlar olsun hastanın nefes yoluyla attığı virüsü tekrar alarak virüsü alt 

solunum sistemlerine bulaştırması ve akciğerde daha geniş alanlara yayılması için yeterli 

görünmektedir.  

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu, hafif geçecek hastalığı daha ağırlaştırmaktadır. Bu kuram tıbbın 

gelişmesine rağmen ilk büyük grip pandemisinin neden 1918’de görüldüğünü açıklıyor.  

Her ne kadar maskenin meydana getirdiği olası hiperkapni tolere edilebilir ölçüde olsa da başağrısı 

yaptığı çalışmalarla onaylanmıştır (Lim et all.) 

Bu kuramlardan çıkarılacak randomize kontrollü çalışmalar yapılana kadar sonuç sağlık çalışanlarının 

hastaların yanına girerken maske takmaları, bunun dışında maske takmayarak nefeslerinin atmosferde 

dağılmasına izin vermeleridir. Tabii ki bu yazı yalnızca bir fikri yansıtmakta olup teori randomize 

kontrollü çalışmalarla desteklenmelidir. Bu çalışmalar mevsimsel gribin maske kullananlardaki seyri 

ile COVID-19 hastalarındaki seyrini de karşılaştırmalıdır. Bunun dışında hastalık şüphesi olanların 

maske takmamaları kendi sağlıkları açısından yeğ olabilir. Hastalardan başkalarının sağlığını korumak 

adına kendi durumlarını kötüleştirmek zorunda olup olmadıklarının gündeme gelmesidir.  

Kaynaklar:  

https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

https://www.kiro7.com/news/trending/fact-check-will-masks-lower-oxygen-level-raise-carbon-

dioxide-your-blood/EY5GWRIYVVAN7H3IDLPCNL6MNQ/ 
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WE KNOW THAT THE MASK PROTECTS FROM COVID-19. SO ARE THERE ANY 

DISADVANTAGES? 

 

ABSTRACT 

Studies on COVID-19 have been conducted on prevention from disease, and studies are needed to 

easily overcome the disease. 

Corona viruses are a group that can cause illness in humans and animals, from simple colds to serious 

acute respiratory disease.  COVID-19 is the name given of the disease that caused by a newly 

discovered member of this family. The most common symptoms are arthralgia, fatigue, and diarrhea. 

Symptoms which are observed more rarely are dry cough and nasal congestion. The disease is 

transmitted by small droplets that spread from the mouth and nose when a person with COVID-19 

coughs or exhales. These droplets fall on objects and surfaces around the person. Other people then 

catch COVID-19 by touching these objects or surfaces, then touching their eyes, nose or mouth. 

People can also catch COVID-19 when they inhale droplets from a person with COVID-19 who is 

coughing or expelling the droplets. Only those who are sick with symptoms of COVID-19 (especially 

cough) or caring for someone who may have COVID-19 should wear a mask, according to WHO's 

recommendation. If you are not sick or caring for someone who is sick, mask is not recommended. 

Are masks always advantageous? The longer we wear the mask, is it better? An understanding that 

always wearing a mask will be good in every sense is the result of a perception that has evolved into 

belief rather than scientific basis. In this context, the predicted disadvantages of the masks are the 

fatigue of the respiratory muscles, the potential for hemoconcentration in chronic use, the possibility 

of affecting the fetus when used by pregnant women, restricted mobility due to fatigue, the inability of 

expelling  the viral load by breathing when used by sick people who do not know they are sick, the 

dissemination of the infection by  sick person's own virus into the lung. 

Keywords: COVID-19, coronavirus, mask, protection, mortality. 

 

INTRODUCTION: A scientific knowledge or theory can be illogical. For example, the fact that 

COVID-19 increases or cannot be prevented by wearing a mask is scientific but illogical information. 

Indeed, the corona virus infection has increased logarithmically despite mandatory use of masks even 

in the open field in Turkey until 29 November 2020. 

While COVID-19 is the name given to the disease itself, corona virus is the name of the agent. 

This article is not written to be against the mask or to explain that the mask does not protect from 

COVID-19. However, the increase in the number of hospitalizations and the number of cases despite 

the mandatory mask application causes us to ask the question whether it really protects people as 

predicted.  

THEORETİCAL FRAMEWORK: The most serious flu epidemic known to us began in 1918. The 

influenza epidemic which is that fatal, was first seen in the 20th century. The first time that wearing a 

mask  became compulsory in Turkey, was its use in public transport in Istanbul and Ankara on April 3, 

2020.On December 19, 2020, everyone outside must wear a mask. Mask is a strongly recommended 

argument for use in a pandemic. The mask is used so that the virus in the external environment is not 

aspirated by the breathing person. However, standard masks do not kill the virus. It creates a barrier to 
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prevent the user from absorbing from the outside environment. In other words, they allow air passage 

both inward and outward. Moisture on them will stick and wet the masks. And these masks work on 2 

directions. COVID-19 is transmitted by macro aerosols. People who use masks are more difficult to 

get infected. However, particles in the breath exhaled by sick people hang on the masks. These masks 

get wet and heavy with the user's breath over time. In this case, particles suspended in the mask are 

likely to be inhaled by the person while breathing. In this case, the person is re-infected with his own 

pathogen. This theory explains how patients get worse again after they start full recovery. 

Let's assume that the patient infects a 20 m3 room in 20 minutes depending on the viral load. 

According to the assumption, the patient will pollute the environment by breathing 150000 cc = 150 

decimeter cubic = 0.15 m3 air 15 times per minute in 20 minutes. We are talking about a viral 

infection with this degree of contagion. .15 / 20 = .0075. According to this assumption, the infected 

person can pollute 100 times more air than they exhale. Of course, in this formula, it has been 

overlooked that the viral structure cannot be inhale back in by the person because of the humidity in 

the air inhaled and the viral structure adheres to the mask and hangs there. Therefore, it will take a 

little longer for the mask to become infective. In any case, the mask used by the sick person will begin 

tobe harmful to the person after a while.  

 

When we ask people whether to wear a mask of a sick person, they will say no. In this context, it is 

inconsistent to say that sick individuals should wear masks to protect public health. The problem here 

is not that the mask protects the person, but that the person wears a mask and is reinfected without 

knowing that they are infected. When the person does not know that they are infected, the time needed 

to have the test done, to get the result and get back home seems sufficient to take the virus that the 

patient exhaled through the breath, to infect the lower respiratory systems and spread to larger areas in 

the lung. These conditions aggravate the mild illness. This theory explains why the first major flu 

pandemic occurred in 1918, despite the development of medicine. 

DISCUSSION AND CONCLUSION: These conditions aggravate the mild illness. This theory 

explains why the first major flu pandemic occurred in 1918, despite the development of medicine. 

Although the possible hypercapnia caused by the mask is tolerable, it has also been confirmed by 

studies that it causes headache. Until randomized controlled studies to be drawn from these theories 

are conducted, the result is that healthcare professionals wear masks when entering patients, otherwise 

they do not wear a mask and allow their breathing to dissipate in the atmosphere. Of course, this 

article reflects only one idea and the theory should be supported by randomized controlled trials. 

These studies should also compare the course of seasonal flu in mask wearers with those in COVID-19 

patients. Apart from this, it may be better for those with suspected illness or those whose PCR test is 

pozitive not to wear a mask for their own health.  
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ÖZET 

Amaç: Covid-19 her yaş grubundan insanı etkilemekle birlikte, yaşlı hastalarda, hem yaşlanmanın 

fizyolojik etkileri hem de  komorbiditeleri nedeniyle, daha ağır seyrettiği ve ölüm oranının daha 

yüksek olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada 65 yaş ve üstündeki Covid-19 hastalarının 

epidemiyolojik ve klinik verileri incelenmiştir. 

MATERYAL ve METODLAR: 

Hastanemiz pandemi polikliniğine başvuran, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi ile Covid-19 

tanısı konulmuş geriatrik hastalar retrospektif olarak incelendi. Sağlık Bakanlığından 2020-10-

27T11_55_54. nolu izin alındı. 

BULGULAR: 

Çalışmamıza 55 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortancası 70 ( 65- 88) idi ve hastaların 30’u (%54.5) 

kadındı. Hastaların başvuru sırasındaki en sık şikayetleri; halsizlik, (%85,4), öksürük (%76,3), 

miyalji/artralji (%49), ateş (%47,2) ve nefes darlığı (%32,7) idi.   Hastalarımızın %76,3’ünde en az bir 

komorbidite mevcuttu. En sık görülen komorbiditeler; hipertansiyon (%29), Diabetes Mellitus 

(%25,4), koroner arter hastalığı (%10,9) ve malignite ( %10,9) idi. Otuz yedi hastanın (%67,2) 

başvuru sırasında pnömonisi mevcuttu.  

Laboratuvar bulguları açısından değerlendirildiğinde kötü prognostik faktörler olarak 14 hastanın 

lenfosit değeri 800’ün altında idi, 21 hastanın CRPsi normalin 10 katından fazla idi, beş hastanın 

ferritin değeri >500 ve 7 hastanın D dimeri>1000 idi. 

Hastaların 30’u (%54,5) yatarak takip edildi. Hastaların %27,2’sine hidroksiklorokin, %89’una 

favipravir, %43,6’sına antibiyotik, 6’sına steroid tedavisi verildi.  Dört hastanın (%7,2) yoğun bakım 

ve mekanik ventilatör ihtiyacı oldu. Beş (%9) hasta  kaybedildi. (dört erkek, bir kadın) kaybedilen 

hastaların en az bir komorbiditesi ve iki kötü prognoz bulgusu mevcuttu. 

Sonuç: Covid -19 geçiren geriatrik yaş grubundaki hastaların %50’sinden azında, başvuru sırasında  

ateş görüldüğü ve yarısından çoğunda pnömonik infiltrasyon olması dikkat çekmektedir. Kaybedilen 

hastalarda erkek cinsiyetin hakim olduğu ve en az bir komorbidite ve kötü prognostik faktör  mevcut 

olduğu görülmektedir.  Bu nedenle özellikle komorbiditesi ve kötü prognostik faktörü olan yaşlı  

hastalar yatırılarak yakından takip edilmelidir. 

Anahtar kelimeler: Covid-19, geriatri, pnömoni 
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EPIDEMIOLOGY AND CLINICAL FINDINGS OF COVID-19 IN GERIATRIC PATIENTS 

 

 

ABSTRACT 

AIM: Although Covid-19 affects people of all age groups, it has been reported that elderly patients 

have a more severe course and a higher mortality rate due to both the physiological effects of aging 

and comorbidities of the patients. The aim of this study is to evaluate   epidemiological and clinical 

data of Covid-19 in geriatric  patients. 

MATERIALS AND METHODS: 

Geriatric patients admitted to pandemic clinic and diagnosed with Covid-19 by polymerase chain 

reaction (PCR) test were analyzed retrospectively. The study was carried out in accordance with the 

permission of the Ministry of Health issue numbered 2020-10-27T11_55_54. 

FINDINGS 

Fifty-five patients were included in this study. The median age of the patients was 70 (65-88) and  30 

(54.5%) of them were female. The most common sypmtoms of the patients were fatigue (85.4%), 

cough (76.3%), myalgia / arthralgia (49%), fever (47.2%) and shortness of breath (32.7%). Seventy-

six percent of our patients had at least one comorbidity. The most common comorbidities were, 

hypertension (29%), Diabetes Mellitus (25.4%), coronary artery disease (10.9%) and malignancy 

(10.9%). Thirthy-seven (67.2%) of the  patients had pneumonia at admission. 

In terms of laboratory findings, lymphocyte values of 14 patients were below  800x10
3
 cells/mcL, 21 

of them had C reactive protein 10 times higher than normal values, five of them had ferritin level  

>500 mcg/L, and seven of them had D dimer > 1000 mcg/L  as poor prognostic factors.  

Thirty (54.5%) of the patients were hospilalized. Twenty-seven percent of the patients received 

hydroxychloroquine and  89% of them received favipravir, antibiotics were given to 43.6% of the 

patients and steroid treatment to 6%. Four patients (7.2%) were admitted to intensive care unit and 

required mechanical ventilation. Five (9%) patients died. (four male, one female). All of the patients 

who died had at least one comorbidity and two poor prognostic factors. 

Conclusion: It is noteworthy that more than fifty percent of elderly Covid -19 patients did not have 

fever and more than sixty percent had pneumonia in admission. Most of the patients who died were 

male, they had comorbidities and poor prognostic factors.  Geriatric patients with comorbidities and  

poor prognostic factors should be hospitalized and followed up closely. 

Keywords: Covid-19, geriatrics, pneumonia 
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ÖZET 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mart 2020’de pandemi olarak ilan edilen olan koronavirüs, yüksek mortalite 

oranları ile önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, Ocak 2020 tarihi itibariyle 

dünyada hızla yayılan Covid-19’un Kuzey Kıbrıs’taki ilk altı ayını ve bu salgınla mücadele kapsamında 

alınan önlemleri araştırmak ve bunlarla ilgili bilgileri sunmaktır. Çalışmamız kapsamında konuyla ilgili 

basın-yayın aracılığıyla ilan edilen gelişmeler, resmî yayınlar ve duyurular takip edilmiştir. Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere idari organlarca 

yayımlanmış Kararlar ve Genelgeler bulunmuş, inceleme ve değerlendirmeleri yapılmıştır. Covid-19 vakaları 

ülke sınırları içinde görülmeye başlamadan bulaş riskine karşı alınan önlemlerle başlayan süreç hala devam 

etmektedir. Hastalığın ülkede görülmesiyle birlikte alınan tedbirler de artırılmıştır. Pandemi boyunca alınan 

önlemlerden bazıları; sokağa çıkma yasağı, sınır kapılarının kısıtlanması, uçuşların durdurulması, toplu 

etkinliklerin ve ibadetlerin durdurulması, yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitime geçilmesi olarak 

sıralanabilir. İlk Covid-19 vakasının 11 Mart 2020 günü görüldüğü Kuzey Kıbrıs’ta 31 Ağustos tarihine 

kadar yani ilk altı ay içinde toplam 331 vaka görülmüş ve koronavirüs kaynaklı dört ölüm gerçekleşmiştir. 

Henüz aşısı veya spesifik bir tedavisi olmayan hastalık için maske kullanımı, sosyal izolasyon ve hijyen 

uygulamaları gibi koruyucu önlemler hayat kurtarıcıdır. 

Anahtar kelimeler: Covid-19, KKTC, Salgın  

 

THE FIRST SIX MONTHS OF THE COVID-19 IN NORTHERN CYPRUS 

ABSTRACT 

The coronavirus, which was declared as a pandemic by the World Health Organization in March 2020, has 

become an important health problem with high mortality rates. The purpose of this study is to investigate the 

first six months of Covid-19 in Northern Cyprus, which has spread rapidly around the world as of January 

2020, and the measures taken to combat this epidemic and to provide information about them. Within the 

scope of our study, the developments, official publications and announcements announced through the press 

and publications were followed. Decisions and Circulars published by administrative bodies, especially the 

TRNC Prime Ministry, the Ministry of Health and the Ministry of Education, were found, examined and 

evaluated. The process, which started with the measures taken against the risk of transmission, before Covid-

19 cases started to be seen within the borders of the country, is still ongoing. With the disease seen in the 

country, the measures taken were also increased. Some of the measures taken during the process can be listed 

as curfew, restriction of border gates, stopping of flights, stopping collective activities and prayers, switching 

to distance education instead of face-to-face education. In Northern Cyprus, where the first Covid-19 case 

was seen on March 11, 2020, a total of 331 cases were seen in six months and four deaths were caused by 

coronavirus. Preventive measures such as the use of masks, social isolation and hygiene practices are life-

saving for the disease that does not yet have a vaccine or a specific treatment. 

Key words: Covid-19, TRNC, pandemic. 
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ABSTRACT 

Purpose: The Covid 19 epidemic, which has become a global threat, is affected in our country as well 

as in the whole world. The pandemic process has undoubtedly affected health workers who are in 

direct contact with Covid 19 patients, as well as many sector employees. For this reason, it is thought 

that it is very important to examine the depression, anxiety, and stress situations of health workers 

working in various professions in the health sector. In this context, it was aimed to determine the 

depression, anxiety, and stress levels of health workers during the Covid 19 pandemic. Method: 253 

volunteer health workers (161 female + 92 male) working in hospitals affiliated to the Ministry of 

Health in Sakarya province participated in the study conducted using the screening model. The data 

were collected using the "Depression Anxiety Stress-21" scale and "Personal Information Form". The 

data were analyzed using descriptive statistics, independent groups t-test, one-way analysis of 

variance, and Pearson correlation analysis. Findings: When the findings of the research are examined, 

the depression scores of health workers; It has been determined that there is a significant difference 

according to professions, fear of catching Covid, chronic disease, weight change (p <.05), however, it 

does not differ significantly according to the status of being diagnosed with Covid (p> .05). It has been 

determined that the anxiety scores of the health workers differ significantly according to gender, 

profession, fear of catching Covid, chronic disease, and weight change (p <.05), however, it does not 

differ significantly according to the status of Covid diagnosis (p> .05). The stress scores of health 

workers; It has been determined that there is a significant difference according to the occupation, fear 

of getting Covid, chronic disease, weight change (p <.05), however, it does not differ significantly 

according to gender and Covid diagnosis (p> .05)  n addition, negative significant relationships were 

found between age and professional seniority and depression, anxiety, and stress.  Conclusion: As a 

result, it was determined that health workers had low levels of depression, anxiety, and stress during 

the Covid 19 pandemic.  

Keywords: Covid 19 pandemic, health workers, depression, anxiety, stress. 
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LEBANESE STUDENTS: A QUALITATIVE STUDY 
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ABSTRACT 

Objectives: The aim of this research paper is to examine the current situation, emotional 

reactions of university students and their coping mechanisms during and after the COVID-19 

quarantine.  

Setting: The study was undertaken in a major higher education institution in Lebanon. 

Design: An exploratory qualitative research design was adopted.  

Method: A phenomenological qualitative method was employed where; semi-structured 

interviews were carried out among 20 university students during and 3 months after release 

from quarantine.  

Results: The qualitative analysis have revealed 5 themes during quarantine period namely 

“Concerns regarding learning and evaluation methods”, “Overwhelming load”, “Dealing with 

technical difficulties”, “Confinement”, and “Coping with problems”, in addition to 3 themes 

after the quarantine period namely “Relief of academic stress”, “Fear of becoming infected 

and jeopardizing family health”, “Stigma of being infected”.  

Conclusion: The quarantine has inflicted multiple psychological challenges among university 

students, which should be highlighted and mediated by higher education institution in order to 

support the students’ learning and their academic achievement.  

Keyword: Psychosocial Effects, Quarantined, COVID-19, University Students, Stress and 

Coping. 

 

 
 III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES                           DECEMBER 25-27, 2020 

 

                 www.covid19conference.org                               Ankara/Turkey 477



 

ISINIRKEN BOŞA AKITILAN SULARIN GERİ KAZANIMI İÇİN GELİŞTİRİLEN 

YÜKSELTİLMİŞ ÇİFT ŞAMANDIRALI REZERVUAR SİSTEMİ 

 

 

Prof. Dr. İsmet ÇELİK  

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 

Kütahya/Türkiye 

ORCID ID: 0000-0002-6564-0880 

 

ÖZET 

İklim değişiklikleri ve maruz kaldığımız uzun süreli kurak, yağışsız dönemler su ilgili endişelerimizi 

arttırmaktadır. Özellikle Covid-19 pandemisini yaşadığımız bu günlerde kişisel su tüketimi daha da 

artmıştır. Suyun varlığı ve kullanımı pandemiyle mücadelede en önemli faktörlerdendir. İnsan 

popülasyonun giderek artması yeterli yağışların olmaması gelecek yıllarda su sıkıntılarının 

yaşanacağını göstermektedir. Bireysel ve kurumsal olarak her türlü faaliyetimizde suyu gerektiği 

kadar tüketmek insani bir görev olmanın yanı sıra kendi yaşamımıza, çevremize, diğer canlılara ve 

gelecek nesillerimize olan sorumluluklarımız göz önüne alındığında artık bir zorunluluktur.  

Yeterli suyumuz olduğu takdirde pandemiyle mücadelede başarılı olabiliriz. Barajlarımızdaki su 

miktarı yaz ve güz aylarında giderek azalırken yapabileceğimiz önemli ve etkili çok şeyler vardır. 

Bunlardan birisi de suyu israf etmemektir. Yapılan bu çalışmada ısınması sırasında boşa akıtılan suyun 

geri kazanımını sağlayan bir sistem geliştirildi. Geliştirilen sistemde ısınırken boşa akıtılan bu sular bir 

geri dönüşüm deposunda biriktirilmektedir. Geri dönüşümü yapılan su, önemli miktarda su 

tüketiminin yapıldığı tuvalet rezervuarlarının suyunun karşılanmasında kullanılmaktadır. 

Proje üç aşamalı olarak su tasarrufu sağlamaktadır. Birinci aşamada ısınıncaya kadar boşa akıtılan 

sular bir geri dönüşüm deposunda biriktirilmektedir. Banyo/lavabo bataryasının sıcak su giriş hattına 

bağlı geri dönüşüm doldurma hattı ve üzerindeki vana sayesinde ısınırken boşa akıtılan su geri 

dönüşüm deposuna yönlendirilmektedir. Suyun sıcaklığı su sıcaklık göstergesinden izlenerek su yeterli 

sıcaklığa geldiğinde vana kapatılmakta ve bataryadan doğrudan sıcak su alınabilmektedir. Geliştirilen 

sistem ile her sıcak su gereksiniminde yaz aylarında 10-24 litre boşa akıtılan suyun geri kazanımı 

sağlanabilmektedir. Bu sayede bir birey yıllık yaklaşık 2500 litre su tasarrufu yapabilir. Ülkemizin 83 

milyon olan nüfusunun Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre %92 sinin kentsel alanlarda 

yaşamaktadır. Kişisel sıcak su kullanımlarının istatistiksel değerleri göz önüne alındığında kentsel 

alanlarda yaşayan duyarlı insanlar, bu sistem sayesinde yıllık 200 milyon metreküp suyun barajlarda 

kalmasını sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre, Su, Pandemi, İsraf, Geri dönüşüm 

 

 

 

RAISED DOUBLE-FLOAT RESERVOIR SYSTEM DEVELOPED FOR RECOVERY OF 

WASTE WATER WHILE HEATING 

 

SUMMARY 

Climate changes and the prolonged dry, non-rainy periods we are exposed to increase our concerns 

about water. Especially in these days when we experienced the covid-19 pandemic, personal water 

consumption has increased even more. The presence and use of water is one of the most important 

factors in the fight against the pandemic The increasing human population and the lack of adequate 

rainfall indicate that water shortages will occur in the coming years. Human duty to consume water as 
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much as necessary in all our activities individually and institutionally is also a necessity given our 

responsibilities to our lives, environment, other creatures and future generations.  

If we have enough water, we can succeed in fighting the pandemic. As the amount of water in our 

dams gradually decreases in summer and fall, there are many important and effective things we can 

do. One of them is not to waste water. In this study, a system was developed that allows the recovery 

of wasted water during heating. In the developed system, wasted water is deposited in a recycling tank 

while heating up. Recycled water is used to meet the water of toilet reservoirs, where significant water 

consumption is made. 

The project saves water in three stages. In the first stage, wasted water is deposited in a recycling tank 

until it heats up. Thanks to the recycling filling line connected to the hot water inlet line of the 

bathroom/sink faucet and the valve on it, the water that is wasted during heating is directed to the 

recycling tank. The temperature of the water is monitored from the water temperature indicator and 

when the water reaches sufficient temperature, the valve is closed and hot water can be taken directly 

from the battery. With the system developed, 10-24 liters of wasted water can be recovered in summer 

for each hot water requirement. In this way, an individual can save about 2500 liters of water per year. 

According to the Turkish Statistical Institute (TUIK), 92% of our country's 83 million population live 

in urban areas. Given the statistical values of personal hot water uses, sensitive people living in urban 

areas can ensure that 200 million cubic meters of water per year remains in dams thanks to this 

system. 

Keywords: Environment, Water, Pandemic, Waste, Recycling 

 

GİRİŞ 

Bilimsel kanıtlar açıkça göstermektedir ki, iklim değişmekte ve değişmeye devam etmektedir (IPCC 

Report, 2020)  ve bu durumdan toplumlar ve çevre etkilenmektedir. İklim değişiklikleri ve uzun süreli 

maruz kaldığımız yağışsız dönemler kuraklıkla ilgili endişelerimizi arttırmaktadır. Dünya yüzeyinin 

dörtte üçü sularla kaplı olmasına rağmen, insan kullanımına uygun tatlı su miktarı oldukça sınırlıdır 

(Mulluk et al., 2013). Bu sınırlılık yanında kullanılabilir su kaynakları da dengesiz bir dağılıma 

sahiptir. Bu su varlığının % 36’sı Asya, % 25’i Güney Amerika, % 15’i Kuzey Amerika, % 11’i 

Afrika, % 8’i Avrupa ve % 5’i Okyanusya kıtalarına dağılmıştır. Bu dağılım incelendiğinde Asya 

kıtasının şanslı olduğu düşünülse de dünya nüfusunun % 60’ını barındırması su potansiyelinin yeterli 

olmadığını göstermektedir. Dünya üzerinde eşit dağıtıldığında yılda kişi başına 5000–6000 m
3
 su 

düşer (FAO, 2007). 

 510 milyon km
2
 alana sahip yeryüzünde toplam su miktarı 1.4 milyar km

3
’tür (Ekinci,2015). Bu 

suyun yaklaşık olarak % 97.5’ini deniz ve okyanuslardaki tuzlu sular oluşturmaktadır. Geriye kalan % 

2.5’lik kısım ise tatlı sulara aittir. Ancak bu tatlı suların çok küçük bir kısmından 

yararlanılabilmektedir. Tatlı suların % 79’unu (tüm suların % 2,39’u) buzullar, % 20’sini (tüm suların 

%0,6’sı) yeraltısuları ve % 1’ini (tüm suların % 0,03’ü) yerüstü ve atmosferdeki sular 

oluşturmaktadır(Çiçek ve Ataol, 2009). 

Çiçek ve Ataol yaptıkları araştırmalarında Türkiye’nin yıllık yağış miktarının 567 milyar m
3
 olduğunu 

toplam kullanılabilir su miktarının ise 127 milyar m
3 

olduğunu bildirmektedirler. Aynı çalışmada 

nüfus artışı dikkate alındığında ülkemizde 2030 yılından sonra su sıkıntılarının olacağı tespiti 

yapılmıştır (Çiçek ve Ataol, 2009). Dünyada ve ülkemizde son yıllarda yağışların yetersizliği, Covid 

19 pandemisiyle mücadelede su tüketimin artışı gibi faktörler göz önüne alındığında su sıkıntılarının 

daha da hızlı artabileceği açıktır. 

Su varlığına göre ülkeler sınıflandırıldığında yıllık kişi başına düşen kullanılabilir ortalama su miktarı 

dikkate alınmaktadır. Kullanılabilir su miktarı 1000 m
3
 ten az olan ülkeler su fakiri, 1000-2000 m

3 
olan 

ülkeler su sıkıntısı çeken ülke, 2000-8000 m
3 

olan ülkeler suyun yeteli olduğu ülkeler, 8000 m
3
 ten 

fazla olan ülkeler ise su zengini ülkeler olarak kabul edilmektedir (Ekinci, 2015).  Dünya Su Gelişimi 

Raporuna göre kıtaların su kıtlığı haritası Şekil 1 de ki gibidir (WWAP, 2012). Görüldüğü gibi 

Türkiye Karadeniz bölgesi hariç yaklaşan su kıtlığı bölgesine girmektedir. 
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Suyun verimli kullanılması ile ilgili ABD, Avustralya ve İngiltere’de bazı yasal düzenlemeler vardır. 

Avustralya’da uygulanan WELS, İngiltere’de Waterwise, ABD de Watersense gibi su verimliliği 

etiketlendirme ve belgelendirme çalışmaları bulunmaktadır.  Örneğin Waterwise belgelendirmesi 

bulaşık makineleri, duş başlıkları, tuvalet ve pisuvarlar, su geri kazanım ürünleri, kuraklığa dayanıklı 

çim döşemeler, susuz araba yıkama teknolojileri, musluk suyu debi azaltıcılara verilebilmektedir 

(Durmuş, 2013). WELS belgelendirmesinde hiç yıldız alamayan duş başlığı dakikada 15-20 litre su 

akıtırken, üç yıldız verilen duş başlığı dakikada 6-7 litre su akıtmaktadır (Durmuş, 2013).   

İnsanların günlük yaşamlarında temizlik çok önemli olup bu ihtiyaç temel olarak su ile 

sağlanmaktadır. Covid 19 pandemisinin de yaşandığı özellikle bu günlerde temizlik faaliyetleri 

sırasında sıcak suyun kullanımı daha yoğun şekilde yapılmaktadır. Sıcak su kentsel yaşam alanlarında 

çoğunlukla doğal gaz ile çalışan kombilerden veya katı yakıtlı ısıtma sistemlerinden elde edilmektedir. 

Bireysel ve kurumsal olarak her türlü faaliyetimizde suyu gerektiği kadar tüketmek insani bir görev 

olmanın yanı sıra kendi yaşamımıza, çevremize, diğer canlılara ve gelecek nesillerimize olan 

sorumluluklarımız göz önüne alındığında artık bir zorunluluktur. Evlerde kullandığımız suyun 

yaklaşık olarak %26 sı tuvaletlerde, %22 si çamaşır makinelerinde, %17 si duşta, %16 sı musluklarda, 

%2 si banyo küvetlerinde ve %3 ü diğer alanlarda kullanılmaktadır. Üzücü bir durum olarak %14 lere 

çıkabilen bir kısmının ev içi tesisatlardaki sızıntılarla kaybedildiği tespit edilmiştir (Mayer et al., 

1999). Belediyeler tarafından içme suyu şebekesine çekilen kişi başına günlük ortalama su miktarı 224 

litre olarak tespit edildi. Üç büyük şehirde çekilen kişi başına günlük ortalama su miktarı ise İstanbul 

için 189, Ankara için 239, İzmir için 208 litre olarak hesaplandı (TUİK, 2018). Avrupa Birliği üyesi 

ülkelerde bu oran ortalama 144 litre/gün civarındadır ve alınan önlemler ile daha da 

azalmaktadır(Mulluk et al., 2013). 

Yaşam alanlarımızda sıcak su banyo yapmak, traş olmak veya baş yıkamak gibi kişisel 

ihtiyaçlarımızda yoğun şekilde kullanılmaktadır. Ancak musluk açıldığında sıcak su belirli bir zaman 

sonra bataryaya/musluğa gelmektedir. Bunun sebebi öncelikle kombinin, suyu akarken, istenen 

sıcaklığa getirebilmesi için belirli bir zaman geçmesi ve kombiden/ısı merkezinden sıcak su 

musluğuna kadar olan borularda ki soğuk suyun boşa akıtılıp yerini sıcak suyun doldurmasıdır. 

Geliştirilen sistem ile her sıcak su gereksiniminde yaz aylarında 10-24 litre boşa akıtılan suyun geri 

kazanımı sağlanabilmektedir. Bu sayede bir birey yıllık yaklaşık 2500 litre su tasarrufu yapabilir. 

Ülkemizin 83 milyon olan nüfusunun Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre %92 sinin 

kentsel alanlarda yaşamaktadır. Kişisel sıcak su kullanımlarının istatistiksel değerleri göz önüne  

 

 

Şekil 1. Küresel Su Kıtlığı Haritası (WWAP, 2012), (Global Water Scarcity Map) 
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alındığında kentsel alanlarda yaşayan duyarlı insanlar bu sistem sayesinde yıllık 200 milyon metreküp 

suyun barajlarda kalmasını sağlayabilir. 

Yaşam alanlarında damlatan muslukların ve diğer sızıntıların önlenmesi, tuvalet rezervuarlarının 

yükseltilmesi gibi tedbirler ile önemli bir miktar su tasarrufu ayrıca yapılabilir. Tarım alanlarında, 

endüstride su israfı yapmamak insanlık, ekosistem ve çevre adına artık bir lüks değil zorunluluktur.  

MATERYAL VE METOD 

Yapılan araştırmalarda kombinin kullanılacak sıcak su musluğuna 10 metre mesafede olduğu bir evde, 

suyun ısınması sırasında yaklaşık 10-20 saniye süre arasında boşa akıtıldığı tespit edilmiştir. Banyo 

yaparken, traş olurken veya başımızı yıkarken ideal su sıcaklığının en az 34-36 ⁰C derece olması 

gerekmektedir. Araştırmalarda suyun ideal sıcaklığa ulaşıncaya kadar yaklaşık 10-24 litresinin boşa 

akıtıldığı tespit edilmiştir. Başka bir ifade ile duş alacak veya traş olacak bir kişi su kullanılabilir 

sıcaklığa ulaşıncaya kadar en az 10-24 litre suyu boşa akıtmaktadır. Yine banyo yaparken vücudun 

sabunlanması sırasında da 10 litreye kadar suyun boşa akıtılabilmektedir. 

Isınıncaya kadar boşa akıtılan suyun geri kazanımı amacıyla ne yapılabileceği düşünülmüş ve aşağıda 

açıklanan proje geliştirilmiştir. Projenin prototipi de kurulmuş ve uygulamalı olarak faydası 

ispatlanmıştır. Şekil 2 ve 3’de projenin genel ve kesit görünüşü ve bileşenleri verilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 1. Isınırken boşa akıtılan  suyun geri kazanımı için çift şamandıralı 

yükseltilmiş rezervuar ve su geri dönüşüm deposu sistemi 

BATARYA 

GERİ  DÖNÜŞÜM DOLUM HATTI 

GERİ  DÖNÜŞÜM BOŞALMA HATTI 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Isınırken Boşa Akıtılan Suyun Geri Kazanımı İçin Çift Şamandıralı, Yükseltilmiş Rezervuar 

Ve Su Geri Dönüşüm Deposu Sistemi (Dual Buoy, Elevated Reservoir And Water Recycling Tank 

System For Recovery Of Wasted Water When Heating) 
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Proje üç aşamalı olarak su tasarrufu sağlamaktadır. Birinci aşamada ısınıncaya kadar boşa akıtılan 

sular bir geri dönüşüm deposunda biriktirilmektedir. Banyo/lavabo bataryasının sıcak su giriş hattına 

bağlı geri dönüşüm doldurma hattı ve üzerindeki vana sayesinde ısınırken boşa akıtılan su geri 

dönüşüm deposuna yönlendirilmektedir. Suyun sıcaklığı su sıcaklık göstergesinden izlenerek su yeterli 

sıcaklığa geldiğinde vana kapatılmakta ve bataryadan doğrudan sıcak su alınabilmektedir. 

İkinci aşamada geri dönüşüm deposunda biriktirilen su WC rezervuarının dolmasına katkı sağlayarak 

şebekeden daha az su çekilmesini sağlamaktadır. Suyun WC rezervuarını doldurabilmesi için 

rezervuara ikinci bir şamandıra bağlanmıştır (Şekil 2,3). Geri dönüşüm deposu, geri dönüşüm boşalma 

hattı ile klozet rezervuarına bağlanmıştır. Bu hattan gelen suyun kontrolü rezervuar içindeki ikinci 

şamandıra ile otomatik yapılmaktadır. Rezervuar normal şebekeye ve normal şamandıraya zaten 

bağlıdır. Bu iki dolum hattı sayesinde, sifon çekildiğinde rezervuar hem şebekeden gelen su hem de 

geri dönüşüm deposundan gelen su ile dolmaktadır. Geri dönüşüm deposunda su olduğu müddetçe 

rezervuar için gerekli olan suyun yarısı geri dönüşüm deposundan alınmaktadır. Geri dönüşüm 

deposundaki su bittiği takdirde rezervuar için gerekli olan suyun tamamı şebekeden alınmaktadır.  

Üçüncü aşamada ise mevcut rezervuar klozetten daha yüksek bir konuma alınmıştır. Sifon 

çekildiğinde suyun kazandığı daha yüksek kinetik enerji sayesinde daha az su WC temizliği için 

yeterli olmaktadır (Şekil 2,3). Yapılan araştırmalarda 30 cm yükseltilmiş bir rezervuar için %30 su 

tasarrufu sağlanacağı tespit edilmiştir. Normal rezervuarlar hemen klozet üzerine konumlanmış olup 

temizlik için 10 litre su gerekmektedir. 30 cm yükseltilen bir rezervuar için gerekli olan su 7 litredir. 

Geliştirilen sistem sayesinde ısınırken boşa akıtılan su, WC rezervuarın doldurulmasında 

kullanılmaktadır. Ayrıca geliştirilen rezervuar yükseltmesi sayesinde normalde tuvalet kullanımı 

sonrası yaklaşık 10 litre su gerekirken, yüksekten daha fazla potansiyel enerji ile boşalan su 

kullanıldığı için 7 litre su yeterli olmaktadır. Yani sifon çekildiğinde normalde bir rezervuar 10 litre su 

ile boşalırken, geliştirilen sistem ile 7 litre su yeterli olmakta ve 6 litrenin de 3 litresi ısınıncaya kadar 

boşa akıtılan suyun geri dönüşümünden karşılanmaktadır. 10 litre yerine 3 litre su şebekeden 

alınmaktadır. Özetle sifon çekildiğinde yaklaşık %70 daha az su kullanılarak önemli bir tasarruf 

sağlanmaktadır. 

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda insanların bu sistemin kullanılması sayesinde önemli miktarda 

suların su kaynaklarında kalması sağlanabilecektir. Dört kişilik bir ev için 60 litre hacimli geri 

dönüşüm deposunun kullanılmasının yeterli olduğu görülmüştür. Mevcut WC rezervuarı 30 cm 

yükseltilmiştir. Ayrıca mevcut rezervuara ikinci bir su giriş deliği hassas seramik delme takımı ile 

açılmış ve ikinci bir şamandıra bağlanmıştır (Şekil 4). Bu ikinci şamandıranın bağlı olduğu hat geri 

dönüşüm deposuna bağlanmıştır. Geri dönüşüm deposunu musluk sıcak su hattına bağlayan hat 

üzerinde su sıcaklık göstergesi ve manuel kontrollü bir vana bulunmaktadır. Vananın otomatik sıcaklık 

duyarlı ve ayarlanabilir olması da mümkündür. Ancak bu çalışmada oluşturulan projede maliyetin 

artmaması ve sistemin her evde uygulanabilmesi için vana manuel kontrollü yapılmıştır.  Tercih 

edilmesi halinde otomatik çalışan vana da bağlanabilir. Su sıcaklı göstergesinin çalışması için gerekli 

enerji, su geri dönüşüm vanası açıldığında içinden geçen suyun akışından elde edilen akış 

hareketinden elde edilmektedir. Su göstergesinin içinde bulunan mini jeneratör suyun akışıyla kendi 

elektriğini üretmekte ve dijital olarak içinden geçen suyun sıcaklığını göstermektedir. Tesisata harici 

bir elektrik akımının verilmemesi güvenlik ve kullanım açısından önemlidir. Şekil 4’de su sıcaklığını 

kendi ürettiği enerjisi ile gösteren dijital su sıcaklık göstergesi verilmiştir. Bütün bu donanım 

bileşenleri ile dört kişilik bir aile için kurulan sistemin prototip maliyeti yaklaşık 100 Euro dur. 

Şekil 3. Isınırken Boşa Akıtılan Suyun Geri Kazanımı İçin Çift Şamandıralı, Yükseltilmiş Rezervuar 

Ve Su Geri Dönüşüm Deposu Sistemi -Kesit Görünümü (Dual Buoy, Elevated Reservoir And Water 

Recycling Tank System For Recovery Of Wasted Water When Heating- Cross Section View) 
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BULGULAR 

Yapılan çalışma ile sıcak su kullanımında, suyun belirli sıcaklığa erişinceye kadar boşa akıtılan 

miktarı geliştirilen sistem ile depolanmış ve depolanan su, WC rezervuar su tüketiminin kayda değer 

bir kısmının karşılanmasında kullanılmıştır. Normal şekilde ihtiyaçların karşılanabildiği bir evde en az 

25 litre/kişi şeklinde günlük su tasarrufunu yapılabileceği tespit edilmiştir. İnsanların su taleplerinin 

yerel yönetimler ile şebekeler tarafından karşılandığı yaşam alanlarında bu tasarruf oranı önemli bir 

değerdir. Kırsal olmayan bu alanlarda içme suları baraj ve göletlerden su pompalarıyla yaşam 

alanlarına sağlanmaktadır. Bu süreçte enerji tüketimi ve bakım giderleri olarak da ayrıca maliyetler 

 

 

Şekil 4. Rezervuar İçi Şamandıra Sistemleri (In-Reservoir Buoy Systems) 

Şekil 5. Su Sıcaklık Göstergesi (Water Temperature Indicator) 
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oluşmaktadır. Suyun tüketiminde yapılacak tasarruf, gereksiz su tüketimini azaltacağı gibi aynı 

zamanda bu giderlerinde azalmasını sağlayacaktır. Örneğin 10 000 kişi nüfuslu bir şehirde günlük 250  

 

000 litre, aylık 7 500 000 litre ve yıllık 90 000 000 litre su tasarrufu, geliştirilen bu sistem sayesinde 

sağlanabilir. Bu tasarruf oranları 10 000 kişilik nüfusun katları oranında diğer yerleşim yerlerinde 

doğrudan lineer orantı ile hesaplanabilir. 

Ülkemizin 83 milyon olan nüfusunun Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre %92 sinin 

kentsel alanlarda yaşamaktadır. Kentsel alanlarda kişisel sıcak su kullanımlarının istatistiksel değerleri 

göz önüne alındığında geliştirilen bu sistemin kullanılması sayesinde ülkemizde yıllık 200 milyon 

metreküp suyun barajlarda kalması sağlanabilecektir. 

Ayrıca damlatan su musluklarının tamiri, tesisatlardaki diğer sızıntı ve kaçakların önlenmesi, su 

kullanımında gereksiz diğer israfların önlenmesi sayesinde su tasarruf oranları ciddi oranda 

azaltılabilir ve yağışsız geçen mevsimlerde barajlardaki su seviyelerinin daha yavaş düşmesine katkı 

sağlanabilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de suyun aşırı/gereksiz kullanılması ve su kıtlığı önemli 

problemlerdendir. Gelecekte su sıkıntıları yaşamamak için suyun verimli kullanılması ile ilgili 

yapılacak çalışmalar çok önemlidir. Suyun en çok tüketildiği alan tarımsal sulamadır. Tarımsal 

sulamada ve onu takip eden endüstriyel ve evsel su kullanımında suyun verimli kullanılması 

gerekmektedir. Bu çalışmada suyun evlerde verimli kullanılması ve israf edilen suyun geri dönüşü ile 

ilgili bir çalışma teorik ve pratik olarak başarı ile uygulanmıştır. Isınıncaya kadar boşa akıtılan sular 

boşa akıtılmayarak yılda 200 milyon m
3
 lük su tasarrufunun yapılabileceği tespit edilmiştir. Bu 

çalışmada yapılan uygulamanın yanı sıra daha birçok tedbir alınarak suyun verimli kullanılması 

sağlanabilir. Bunlardan sadece bir kaçı şöyle sıralanabilir; evlerdeki su kaçaklarının önlenmesi, 

damlatan muslukların mutlaka tamir edilmesi, musluklardan su akış debisinin azaltılarak gerektiği 

kadar su akıtılması, yeşil binaların oluşturulması, kombi su ısıtma sistemlerinin iyileştirilmesi gibi. 

Ayrıca Avustralya da uygulanan WELS, İngiltere’de uygulanan Waterwise, ABD de uygulanan 

Watersense gibi su verimliliğini etiketlendirme ve belgelendirme yasal düzenlemelerinin ülkemizde ve 

tüm dünyada etkin şekilde uygulanması gerekmektedir. Bütün konutların ve konutlarda su ile çalışan 

cihazların enerji verimliliği etiketlendirilmesi gibi su verimliliği etiketlendirilmesine acilen geçilmesi 

faaliyetlerine başlanmalıdır. 
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ÖZET 

Dünyamız, 2019 yılının sonundan bu yana Covid-19 virüsünün neden olduğu büyük bir salgınla 

mücadele etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından hastalığın esas olarak damlacık yoluyla ve bu 

damlacıkların solunması veya diğer kişilerin elleriyle damlacıkların bulaştığı yüzeylere temas etmesi 

sonrasında, ellerini, ağız, burun veya göz mukozasına götürmesiyle bulaştığı bildirilmektedir. Diğer 

yandan Covid-19 hastalığına yol açan virüsün yüzeylere bulaşabildiği, yüzeyin özelliğine göre birkaç 

saat veya gün aktif kalabildiği saptanmıştır. 

Birçok sektörde olduğu gibi gıda sektörü de Covid-19 pandemi koşullarından en çok etkilenen 

sektörlerdendir. Bu bağlamda; gıda sektöründe yer alan işyerlerine düşen en büyük sorumluluk İyi 

Hijyen Uygulamalarını doğru ve eksiksiz biçimde uygulayarak, gıdaların hastalık etmenleri ile 

bulaşmasını önlemektir. 

Bu çalışmada, İstanbul Kağıthane İlçesi sınırları içinde bulunan toplu tüketim işletmelerinden cafe, 

lokanta ve restaurantların hangi oranlarda pandemi önlemlerini hayata geçirdiğinin belirlenmesi 

hedeflenmiştir. Araştırmada, “İçişleri Bakanlığının 04.06.2020 tarih ve 89780865-153-E.8772 sayılı 

genelgesi ile alınan kararlar kapsamındaki Lokanta, Restoran, Cafe vb. İşyerlerinde Alınması Gereken 

Kurallar” başlıklı ekindeki check-list kullanılmıştır. Checklist; 101 sorudan ve 5 bölümden 

oluşmaktadır. Ek-1’de işletmelerin alması gereken genel tedbirler (35 soru), Ek-2’de İşletme İçi ve 

Servise İlişkin Kurallar (31 soru), Ek-3’te Temizlik, Hijyen ve Havalandırma Kuralları (18 soru), Ek-

4’te Çalışanlara Yönelik Kurallar (8 soru), Ek-5’te ise Mutfak ve İmalat Yerlerine İlişkin Kurallar (9 

soru) yer almaktadır. 

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde toplam 19 mahalle bulunmakta olup 712 adet söz konusu faaliyet 

alanına sahip aktif işletme bulunmaktadır. Araştırma, 1-30 Kasım 2020 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiş olup, araştırmayı kabul eden 11 mahallede toplamda 61 adet işyeri katılmıştır. 

Sonuçlar irdelendiğinde; genel olarak işletmelerin çoğunluğunun işyerlerinde alınması gereken genel 

kurallara (Ek-1) uygun çalıştığı, ancak çoğunluğunda “işletme içi salgın tedbir planı”nı hazırlamadığı 

ve bu plan kapsamındaki diğer uygulamaları gerçekleştirmediği tespit edilmiştir. İşletme içi ve servise 

ilişkin kuralları (Ek-2) ve çalışanlara yönelik kuralları (Ek-4) tüm işletmelerin uyguladığı, temizlik, 

hijyen ve havalandırma kurallarına (Ek-3) da tamamına yakın işletmenin uygun olduğu görülmüştür. 

Mutfak ve imalat yerlerine ilişkin kuralların (Ek-5) hemen hemen tamamını uyguladığı, ancak mutfak 

personelinin uyması gereken kurallar ve iyi hijyen uygulamaları için görsel/yazılı bilgilendirme 

yapmayan 58 işletme olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Toplu gıda tüketim işletmeleri, COVİD-19, pandemi tedbirleri, kontrol listesi  
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DETERMINATION OF COMPLIANCE DEGREES OF COLLECTIVE FOOD 

CONSUMPTION ENTERPRISES (CAFE AND RESTAURANTS) IN ISTANBUL-

KAĞITHANE DISTRICT WITH THE MEASURES OF THE PANDEMIA 

 

 

ABSTRACT 

Our world has been struggling with a major epidemic caused by the Covid-19 virus since the end of 

2019. It is reported by the World Health Organization that the disease is mainly transmitted by 

droplets and by inhalation of these droplets or after touching surfaces contaminated with other people's 

hands, bringing their hands to the mucous of the mouth, nose or eyes. On the other hand, it has been 

determined that the virus that causes Covid-19 disease can transmission of the surfaces and remain 

active for a few hours or days depending on the characteristics of the surface. 

As in many sectors, the food sector is one of the sectors most affected by the Covid-19 pandemic 

conditions. In this case; The biggest responsibility of enterprises in the food sector is to prevent 

contamination of food by disease factors by applying Good Hygiene Practices correctly and 

completely. 

In this study, it was aimed to determine the extent of pandemic measures implemented by cafes and 

restaurants, which are among the collective food consumption establishments within the Istanbul 

Kağıthane District. In the research, the check-list in the annex of "Rules to be Taken in Restaurants, 

Cafes etc. Workplaces within the scope of the decisions taken by the Ministry of Interior's circular 

dated 04.06.2020 and numbered 89780865-153-E.8772" was used. The checklist consists of 101 

questions and 5 sections. General precautions to be taken by enterprises in Annex-1 (35 questions), 

Rules on Internal and Service in Annex-2 (31 questions), Cleaning, Hygiene and Ventilation Rules in 

Annex-3 (18 questions),  Rules for Employees in Annex-4 (8 questions) and in Annex-5 contains 

Rules for Kitchen and Manufacturing Sites (9 questions). 

There are a total of 19 neighborhoods in the Kağıthane district of Istanbul, and there are 712 active 

enterprises with the said field of activity. The research was carried out between 1-30 November 2020, 

and a total of 61 workplaces that accepted the research participated. 

When the results are examined; In general, it has been determined that most of the enterprises work in 

accordance with the general rules (Annex-1) that should be taken in the workplaces, but most of do not 

prepare the "internal epidemic precaution plan" and do not realize other applications within the scope 

of this plan. Internal and service rules (Annex-2) and rules for employees (Annex-4) are implemented 

by all enterprises. It has been observed that almost all enterprises comply with the cleaning, hygiene 

and ventilation rules (Annex-3). However, it has been determined that there are only 3 businesses that 

provide visual / written information for the rules and good hygiene practices that the kitchen staff must 

comply with. 

Keywords: collective food consumption establishments, COVID-19, pandemic precautions, checklist 
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ÖZET 

Yeni tip Koronavirüs hastalığı (Covid-19) ‘nın yayılması ile birlikte dünya genelinde herkes evlerine kapanıp 

karantina sürecine girmişken siber saldırganlarda koronavirüs adını kullanarak oltalama saldırılar, zararlı 

fidye yazılımları ve zararlı mobil uygulamaları yaymaktadır. Saldırgan tarafından hazırlanan oltalama e-

postalar resmi bir kurumdan geliyormuş gibi ya da gerçek bir kişiden gelen e-posta şeklinde görülür. 

Hazırlanan e-posta ile bilgisayar kullanıcıları sahte sitelere yönlendirilerek hassas bilgilerini vermeleri 

sağlanır. Diğer bir yandan bu e-postalara eklenen dosyaların çalıştırılması ile kurbanların bilgisayarları ele 

geçirilerek saldırganın kontrolü altına girebilir. Ya da çalıştırılan dosyalar ile bilgisayarda bulunan tüm 

dosyalar şifrelenerek fidye istenebilir. Bu çalışma kapsamında, Covid-19 hastalığının başlaması ile bu 

hastalığı kullanarak yapılan oltalama saldırılar ve zararlı yazılımlar kullanılarak ortaya çıkan siber tehditler 

ele alınmaktadır. Türkiye’de ortaya çıkmış bir mobil zararlısının örnek olay incelemesi sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Mobil Zararlı Yazılım, Covid-19. 

 

 

COVID-19 CYBERSECURITY THREATS AND A CASE STUDY ABOUT MOBILE MALWARE 

 

ABSTRACT 

Depending on the spread of the new type of coronavirus (Covid-19) disease all of the people entered home 

quarantine and cyber attackers are also spreading phishing attacks, malicious ransomware and malicious 

mobile applications using the name of coronavirus. Phishing e-mails which were prepared by the attacker, 

are seen as coming from an official agency or a real person. Computer users are directed to fake sites by the 

prepared e-mails, which are provided for their sensitive information. On the other hand, as a result of 

executing the files which were attached to these e-mails, the victims' computers can be taken under the 

control by the attacker. All of the files on the computer can be encrypted by executable files and ransom can 

be requested from the users. In this study, phishing attacks and malicious software depending on coronavirus 

epidemic are examined with literature research. A case study of a mobile malware in Turkey are presented. 

Keywords: Information Security, Cyber Security, Mobile Malware, Covid-19. 

 

1. Giriş 

Oltalama sosyal mühendislik saldırılarının popüler bir biçimidir. Bu saldırı biçimi öylesine tehlikeli bir tehdit 

haline gelmiştir ki 2004 yılından bu yana bu saldırı çeşidine yönelik önemli mücadeleler verilmektedir (El 

Aassal vd., 2020). Oltalama saldırılar, saldırgan tarafından özel olarak hazırlanan e-posta ile resmi bir 

kurumdan geliyormuş gibi ya da gerçek bir kişiden yollanıyormuş gibi e-posta şeklinde görülür. Hazırlanan 

e-posta ile bilgisayar kullanıcıları sahte sitelere yönlendirilerek kullanıcıların yani kurbanların hassas 

bilgilerini vermeleri sağlanır (Yalçınkaya vd., 2019). Diğer bir yandan bu e-postalara eklenen dosyaların 

kullanıcı tarafından bilgisayarına indirilmesi ve ardında da çalıştırılması ile kurbanların bilgisayarları ele 

geçirilerek saldırganın kontrolü altına girebilir. Ayrıca eklenen dosyalar son derece zararlı olan fidyecilik 

yazılımları da olabilir. Bu tip fidyelicik yazılımları çalıştırıldığında bilgisayarda bulunan tüm dosyaları 
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şifreleyerek kurbandan dosyaların açılması için fidye istemektedirler (Kılıç, 2019). Oltalama saldırıları 

kullanıcılara maddi olarak en fazla zarara yol açan saldırılar arasında yer almaktadır (Buber vd., 2017). 

Oltalama saldırıları üç temel bileşene ayrılırlar. Bunlar; 

1. Saldırının yapıldığı ortam, 

2. Saldırı yolu, 

3. Saldırı tekniği diye belirtilebilinir (Alabdan, 2020). 

Saldırının yapıldığı ortam saldırganın saldırısını kurbana ilettiği araç olarak ifade edilir. Saldırı ortamı olarak 

ses, SMS (Short Messaging Service-Kısa Mesajlaşma Servisi), MMS(Multimedia Messaging Service - Çoklu 

Ortam Mesajlaşma Servisi) ve internet kullanılmaktadır (Alabdan, 2020). 

Oltamalama saldırılarında kullanılan saldırı yolları ise sesli oltalama (Voice Phishing – Vishing), mesajlama 

oltalaması (SMS Phishing – smishing), e-posta, e-fax, anlık mesajlaşma (IM - Instant messaging), sosyal 

ağlar, web siteleri ve wi-fi olarak belirtilebilinir (Alabdan, 2020). 

Oltalama tekniği olarak kullanılan teknikler ise hedef odaklı oltalama (Spear Phishing), balina avı (Whaling), 

iş uzlaşama e-postası (BEC - business email compromise), siteler arası betik çalıştırma (Cross-Site Scripting 

- XSS), Siteler Arası Kötü Amaçlı CAPTCHA Saldırısı (Cross-Site Malicious CAPTCHA Attack), QR kode 

sahtekarlığı (QR Phishing – Qrishing), Sosyal Mühendislik, dosya indirmeye dayalı saldırılar(Drive-by 

Download), zararlı reklam (malicious advertising  - Malvertising), kablosuz oltalama (Wireless Phishing – 

Wiphishing), tarayıcı güvenlik açıkları (Browser Vulnerabilities), sekme tabanlı oltalama (Tab kidnapping - 

Tab Napping), sahte url tabanlı oltalama (Typo Squatting), sesli kullanıcı arayüzü kullanılarak yapılan 

saldırılar (Sound Squatting), 404 hata hilesi (404 Error Manipulation), yanlış yere tıklatarak yapılan saldırılar 

(Click Jacking), zararlı tarayıcı eklentisi (Malicious Browsing Extensions), ortadaki adam saldırısı (Man-in-

the-Middle), mobil telefon saldırıları, mobil cihazlarda kullanıcı arayüzüne dayalı saldırılar (GUI-Squatting), 

oturum sabitleme saldırısı (Session Fixation) ve javascript kodlarını gizleme saldırısı (JavaScript 

Obfuscation) olarak adlandırılmaktadırlar (Aleroud ve Zhou, 2017; Alabdan, 2020). 

Yukarıda bahsedilen oltalama saldırı bileşenlerinin dâhil olduğu oltalama sürecini Şekil 1’de görülmektedir. 

Buna göre süreç hazırlık, yürütme ve elde edilen sonuçların kötüye kullanılması olarak ilerlemektedir. 

 

 
Şekil 1. Oltalama işlem aşamaları (Alabdan, 2020) 

 

Bu tür oltalama saldırıları küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük markalara finansal ve operasyonel zararlar 

vermeye başladılar. Teknolojik olarak güvenlik sistemlerinde gelişmeler olmasına rağmen siber 

saldırganlarda yöntemlerini kişiselleştirilmiş saldırıları içerecek şekilde geliştirmektedirler (Bhardwaj vd., 

2020). İşletmelerin işlerini gerçekleştirebilmeleri için internete bağımlı hale gelmeleri siber saldırganların 

elde edecekleri ödüllerinde artmasına sebep olmaktadır. Yalnızca 2019 yılı içerisinde rapor edilen kötü 
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amaçlı yazılım saldırısı âdeti 9,9 milyardan fazladır (Rees-Pullman, 2020). Kimlik avı istatistiklerine göre, 

2020 ortalarına kadar, kimlik avı saldırılarının Covid-19 (Koronavirüs) küresel salgınından yararlanarak son 

derece yaratıcı hale gelmesiyle endişe verici hale geldi. Dünya genelindeki kimlik avı istatistiklerine göre, 

hedeflenen kurbanların düzenli olarak kimlik avına maruz kaldığını gösteriyor. Rapora göre bazı veriler ise 

şunlardır: 

 

 Yalnızca kimlik avı içeren saldırılar %32 artış göstermiştir, 

 E-posta saldırıların %86’sı kötü niyetli e-postalar içermektedir, 

 Sektörlerdeki kuruluşların %88'inden fazlası, 2019'da hedefli kimlik avı saldırılarıyla karşılaştığını 

bildirildi, bu da %46'sının fidye yazılımı talepleri almasına ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

%25'inin kimlik avı saldırılarına uğramasına neden oldu, 

 İşletmelerin yaklaşık %60'ı mobil kimlik avı saldırılarına maruz kaldı, 

 Her 20 saniyede bir, yeni bir kimlik avı portalı başlatıldığı ve bu portalların Covid-19 ile ilgili kimlik 

avı saldırılarını da içerdiği tespit edilmiştir, 

 Ocak ve Mart 2020 arasında 51.000 koronavirüs temalı alan adı dünya çapında tescil edildi, 

 Nisan 2020'de, siber suçlular Covid-19 ile ilgili 18 milyon kimlik avı postası gönderdi, 

 Google, 250 milyondan fazla Covid-19 spam ve phishing e-postasını engellediğini bildirdi 

(Bhardwaj vd., 2020). 

 

Dünya genelinde Covid-19 pandemisini konu edinip yapılan saldırılardan bazıları aşağıda belirtilmiştir; 

Çek Cumhuriyeti’nde Covid-19 testleri yapılan bir üniversite hastanesine zararlı fidye yazılımı saldırı yapıldı 

(Goodwin, 2020), İngiltere’de Covid-19 testi yapan bir tıbbi araştırma şirketinin binlerce hastasının kişisel ve 

tıbbi ayrıntıları ele geçirilerek yayınlanan zararlı fidye yazılımı saldırı yapıldı (Hale, 2020), Tayvan’da 

enfeksiyon hastalığı uzmanından gelen bir e-posta gibi görünen oltalama saldırı yapıldı (Lyngaas, 2020a), 

Almanya’da e-postalar ile sahte Microsoft kullanıcı giriş ekranları yollanan bir oltalama saldırı yapıldı 

(Lyngaas, 2020b), ABD’de Covid-19 aşısı üzerine çalışan bir üniversite fidye yazılımı kurbanı oldu (Tidy, 

2020), Kanada’da Android cihazlarda Covid-19 ile ilgili bir uygulama gibi görünen bir fidye yazılımı yayıldı 

(Osborne, 2020). CovidLock adlı fidye yazılımı Google Play ve Apple Store dışında üçüncü taraf web 

sitesinden indirilip kurulduğunda mobil cihazları kilitleyerek kullanıcılarından 48 saat içerisinde 100$ 

ödemelerini istemektedir (Saeed, 2020).  

Microsoft’un yayınladığı bir rapora göre e-posta yolu ile yayılan ve fidye yazılımlarında artış gösterdiği 

ifade edilmektedir. Özellikle hastane ve sağlık ocaklarını hedef alan saldırganlar, Covid-19 dan dolayı sağlık 

çalışanlarının yoğun olduğu bu dönemde dikkatsizce dosyanın indirilmesi ve çalıştırılması halinde 

sistemdeki yedeklerin silinmesi ve iç ağda paylaşılan dosyalar dâhil bütün dosyaların şifrelenmesini 

amaçlamaktadır. 1000$ gibi bir ücret isteyen saldırganlar, ödemenin yapılmaması halinde istenen miktarı 

günden güne artırmaktadırlar. E-postalara ek olarak gönderilen bu zararlı fidye yazılımları da Covid-19’un 

artmasıyla artış göstermektedir (Microsoft, 2020). 

NetWalker fidyecilik zararlısı çoğunlukla e-posta yolu ile yayılan yeni bir virüs çeşididir. Genellikle hastane 

ve sağlık ocaklarını hedef alan saldırganlar dosyaların şifrelenmesini amaçlamaktadır. E-postalara ek olarak 

gönderilen bu script çoğunlukla CORONAVIRUS_COVID-19.vbs adı ile görülmüş ve rapor edilmiştir. 

Çalıştırılan Netwalker Dropper.vbs scripti içerisinde encoded şekilde bulunan şifreleme aracını %TEMP% 

dizini altına qeSw.exe adıyla çıkartıyor. Sonrasında qeSw.exe zararlısını çalıştırarak öncelikle sistemdeki 

yedekleri siliyor ve ardından bütün dosyaları şifreliyor. Sistemdeki dosyaların haricinde network üzerinden 

ulaşabildiği dosyaları da yetkisi dâhilinde şifreliyor. Kurumların, kullanıcılarına açtığı paylaşımlı alanların 

izinlerini düzgün yapılandırmaları olası bir enfeksiyonda bütün yapının çökmesini engelleyecektir. Zararlı 

bütün dosyaları şifreledikten sonra verilen bir kod ile Tor browser üzerinden onion uzantılı bir siteye 

yönlendirerek Bitcoin ile ödeme yapılması halinde decrypt aracının verileceğini beyan ediyor (Altunkaynak, 

2020; CCN-CERT, 2020; INCIBE, 2020). 

TrendMicro tarafından yayınlanan bir rapora göre Coronavirus Installer adı ile yayılan zararlının detaylarına 

değinilmektedir. Kötü amaçlı yazılım bilgisayarda çalıştırıldığında otomatik olarak bilgisayarı yeniden 

başlatmakta ve açılışta içerisinde virüs teması olan bir pencere açmakta. Hiçbir şekilde bu pencerenin 

kapatılması mümkün olmamaktadır (TrendMicro, 2020)  

 
 III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES                           DECEMBER 25-27, 2020 

 

                 www.covid19conference.org                               Ankara/Turkey 490



 

Bu çalışmada Türkiye ve dünya genelinde Covid-19 ile başlayan saldırılar hakkında bir derleme yapılmış ve 

alt taraftaki bölümde bunlar sunulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümde oltalama siteler üzerinden yayılan 

mobil zararlı yazılımın detaylı analizine yer verilmiştir. En son olarak ta sonuçların sunulması ile 

tamamlanmıştır. 

2. Covid-19 İle Yayılan Mobil Zararlı Örneği 

Covid-19’un yayılması ile birlikte dünya genelinde saldırganlarda koronavirüs adını kullanarak birçok saldırı 

yapmaktadır. Kullanılan saldırı yöntemlerinde birçok sosyal mühendislik saldırıları, zararlı mobil yazılımlar 

ve zararlı fidye yazılımları tespit edilmiştir (USOM, 2020). Saldırganlar genel olarak insanların ilgisini 

çeken, ihtiyacı olan, merak uyandıran mesajlar seçerek başarılı sonuç almayı hedefledikleri görülmektedir 

(Gürel, 2020). 

Oltalama saldırılarında ve zararlı yazılımların haberleştiği c2c (command and controller) sunucuları için 

birçok alan adı kayıt edilmiştir. 2020 Ekim ayıda dâhil olmak coranavirüs ile ilgili yaklaşık 57000 alan adı 

kaydedilmiştir (URL, 2020).  Bunların haricinde koronavirüs pandemisinin engellenmesi ve insanlara yardım 

için oluşturulan birçok kampanya sosyal mühendislik saldırılarının ve zararlı yazılımların yayılması için 

kullanıldığı tespit edilmiştir  (Gürel, 2020). 

Paket20GB android mobil zararlı yazılımı biz bize yeteriz adlı yardım kampanyasını kullanarak oltalama site 

ile yayılmayı amaçlamaktadır. İnsanların evde kaldığı bu dönemlerde artan internet kullanımlarından dolayı 

“Her Girişinizde Hediye İnternet!” söylemiyle insanların uygulamayı kurmaları istenmektedir.  

 

 
  

Şekil 2. bizbizeyeteriz20gb[.]com oltalama sitesi 

 

Yapılan analiz çalışmalarında Şekil 2’ de görülen sahte web sayfası ziyaret edildiğinde 

bizbizeyeteriz20gb[.]com/paket20gb[.]apk adresinden apk kurulum dosyası telefona yüklenmektedir. 

Android cihaza kurulan Paket20GB.apk kurulum dosyası mobil cihaza kurulup, uygulama açıldığın da 

birçok izin için kullanıcıdan onay istemektedir. Daha sonra cihaza kurulan uygulama ana menüde uygulama 

ikonu olarak gözükmemekte ve arka planda çalışmaya devam etmektedir.  

  

 
Şekil 3. Paket20GB.apk AndroidManifest.xml dosyası 
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http[:]//bizbizeyeteriz20gb[.]com/paket20gb[.]apk adresinden indirilen apk kurulum dosyasının statik 

analizleri sırasında incelediğimiz Şekil 3’de görülen AndroidManifest.xml dosyasında uygulamanın talep 

ettiği izinler görülmektedir. Ayrıca uygulamanın paket adının aşağıdaki gibi olduğu görülmüştür; 

iawhmkptxbtiwoapxkxq.fsxdcqouxqgrqewwnpkuyxjsnsx.myaybhjxsrmfkzmbqomrhdhwqxg   

 

 

Şekil 4. Paket20GB.apk Uygulama açılış ekranı 

 

Uygulama cihaza kurulduğunda Şekil 4’de görülen ekran ile AndroidManifest.xml dosyasında tespit edilen 

tüm uygulama izinleri için kullanıcıdan onay istemektedir.  Gerekli izinlerin onaylarını aldıktan sonra 

uygulamanın ana menüde hiçbir ikonu oluşturmadan arka planda çalışmaktadır. Şekil 5’de Settings -> Apps 

altında çalışan uygulamayı 20 GB Internet Paket adı ile görmekteyiz. 

 

 
Şekil 5. Android cihazda çalışan uygulama listesi 

 

Şekil 6’da görülen arka planda çalışmaya devam eden android zararlı uygulamasının bir proxy aracı olan 

Burp Suite ile giden ve gelen tüm HTTP trafiği incelenerek xancc4fp.online adresine şifrelenmiş veri 

gönderdiği tespit edilmiştir. 
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Şekil 6. Uygulamanın HTTP isteği 

 

 
Şekil 7. Uygulamaya gelen HTTP cevabı 

 

 
Şekil 8. Uygulamanın cihaz üzerinde bulunan dosyaları 

 

 

Uygulamanın kurulu olduğu mobil cihaz üzerindeki incelemeler anında aşağıda belirtilen dizinde bulunan 

ring0.xml dosya içeriğinde HTTP isteklerinde giden şifreli verinin key’i bulunmaktadır; 

/data/data/iawhmkptxbtiwoapxkxq.fsxdcqouxqgrqewwnpkuyxjsnsx.myaybhjxsrmfkzmbqomrhdhwqxg/share

d_prefs 
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Şekil 9. ring0.xml dosyası 

 

Şekil 9’da gösterilmekte olan ring0.xml dosyasında tespit edilen key ile HTTP isteklerinde giden şifreli 

veriler, RC4 decryption key (aro5fed6aro7fed) kullanılarak Şekil 10’da ki gibi çözümlenebilmektedir. 

  

 

Şekil 10. Çözümlenen HTTP isteği 

 

Şekil 10’ da görülen HTTP isteğindeki çözümlenmiş veri: 

 

{"DM":"1","AD":"null","BL":"66","TW":"1460","SA":"0","SP":"0","SS":"1","LE":"en","SY":"1","SM":"0"

,"ID":"v78q-5xhc-rex9-

zdkh","IS":"kZgqgLv84dLy3qa","NR":"15555218135","GA":"innomobileuser@gmail.com,","PS":"1","PC"

:"1","PP":"1","PO":"1"} 

 

Çözümlenen HTTP isteğindeki verilere bakılarak cihaz üzerinde bulunan birçok kişisel ve hassas verinin, 

uygulamanın haberleştiği xancc4fp.online adresine POST metodu ile gönderildiği görülmektedir. Burada 

giden verinin anlamsız olması analiz çalışmasının Genymotion Android emulator’ünde yapılmasından 

kaynaklanmaktadır.  
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Şekil 11. hediye20gbpaket[.]com oltalama sitesi 

 

İncelenen mobil zararlının Şekil 11’de görülen hediye20gbpaket[.]com oltalama sitesi üzerinden zararlı 

apk’nın ismini değiştirerek yayılmaya devem ettiği tespit edilmiştir. 

 

 
Şekil 12. 20gb_hediye_internet.apk virustotal analiz sonucu 

 

hediye20gbpaket[.]com oltalama sitesi üzerinden yayılan 20gb_hediye_internet.apk Şekil 12'de görüldüğü 

gibi zararlı bir mobil yazılımdır. Yapılan incelemeler sonucunda paket20gb[.]apk mobil zararlı yazılımının 

sadece paket adını değiştirerek farklı oltalama siteleriyle yayılmaya devam ettiği görülmektedir. 

3. Sonuç ve Değerlendirme 

Bu çalışma kapsamında siber saldırı yöntemlerinin güncel tekniklerle koronavirüs adı ile yayıldığı tespit 

edilmiştir. Araştırmalarımız sırasında Covid-19 adı geçen binlerce alan adının kayıt edildiği ve siber 

saldırılar için kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca sosyal mühendislik saldırıları haricinde oltalama site ve e-

postalar kullanılarak birçok mobil zararlı, zararlı fidye yazılımlarının koronavirüs adı ile yayıldığı 

incelemeler sırasında görülmüştür.   

McAfee Covid-19 ile ilgili yayınladığı rapora göre Dünya genelinde tespit edilen tehlike sayısı 981.887 iken 

Türkiye’de Covid-19 ile ilgili ortaya çıkıp tespit edilen tehdit sayısı 79.656 olduğunu rapor etmiştir 

(McAfee, 2020). 

Saldırganların tercih ettikleri benzer özellikleri Covid-19 adı altında tekrar kullandıkları ve güncel yeni 

zararlı yazılım tekniklerinin eklendiği de yapılan incelemeler sırasında görülmektedir.  

Yapılan incelemeler sırasında paket20gb.apk dosyasının statik analizleri ile cihaz üzerine kurulduğu paket 

ismi ve kullandığı izinler tespit edilmiştir. Daha sonra gerçekleştirilen dinamik testler sonucunda c2c sunucu 

olan xancc4fp.online adresine şifreli verileri HTTP trafiği ile aktardığı tespit edilmiştir. Devam eden 

analizler sonucunda şifreli verilerin RC4 şifreleme yönetimi kullandığı ve key değerinin uygulama 

dosyalarının içerisindeki ring0.xml dosyasında bulunarak tüm şifreli HTTP trafiği çözümlenmiştir. Burada 

cihaz üzerindeki hassas bilgilerin c2c sunucusuna iletildiği görülmüştür. 

 
 III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES                           DECEMBER 25-27, 2020 

 

                 www.covid19conference.org                               Ankara/Turkey 495



 

Bu tür saldırılar ile ilgili dünya genelini etkiyen uzun süreli kamuoyu gündeminde yer alan konular ve gelen 

siber tehditler hakkında son kullanıcıların bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Özellikle kurum 

çalışanlarının kurum veya kişisel hassas bilgileri saldırganların eline geçmesi, ya da tüm verilerin 

şifrelenmesi durumunda fidye ödenerek maddi olarak ya da fidye ödenemediği durumlarda veri kaybı ile 

mağdur oldukları birçok vakada görülmektedir. 

Son zamanlarda koronavirüs adı ve konusu ile yayılan birçok zararlı yazılım görülmektedir. Mobil 

uygulamalar kurulumları sırasında mutlaka uygulama marketleri Google Play ve App Store üzerinden 

güvenilir geliştirici ve firmalar tarafından yüklendiğinden emin olunan uygulamaların kullanıcılar tarafından 

kurulması gerekmektedir. Bunların haricindeki bulunan mobil uygulamaların cihazlara kurulmaması 

gerektiği bu çalışmada verilen örneklerle vurgulanmaktadır. 
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ABSTRACT 

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS CoV-2) is a single-stranded RNA virus. COVID19 

disease caused by the virus has killed more than 1.13 million people in a short period of ten months. There is 

no effective and specific drug and vaccine yet to combat the virus. Drug and vaccine development studies 

require a comprehensive understanding of the structural and functional properties of the virus. The high 

mutation rate of the rapidly spreading virus is one of the biggest obstacles to the continuity of the efficiency 

of vaccines and drugs to be developed. SARS CoV-2 main protease is major drug target that play important 

roles in various stages of the viral infection process. Main protease is essential for the proteolytic cleavages 

within the SARS CoV-2 polyprotein and plays a key role during SARS CoV-2 viral RNA replication. 

Boceprevir is a protease inhibitor antiviral drug used in the treatment of hepatitis C. This feature reveals the 

potential of Boceprevirin to be a non-specific drug candidate in the treatment of SARS CoV-2. In this study, 

the changes in the boceprevir binding affinity caused by the structural changes in SARS CoV2 main protease 

by mutations were analyzed. In the study, 318 genome data belonging to SARS CoV2 were analyzed. SARS 

CoV-2 genome data were obtained from the NCBI virus database. SARS CoV-2 sequence data was aligned 

with the MAFFT algorithm. Mutation analyzes were performed with RDP4 and MegaX software. The 

mutant protein model was created with the Swiss Model. Docking analysis was done with Autodock4 

software. Mutations (89L>F, 90K>R, 108P>S, 191A>V, 224T>A, 234A>V, 254S>F) were detected in main 

protease of SARS CoV-2. The lowest binding energy was -10.34 kcal/mol and the predicted inhibition 

concentration was 0.03 µM for wild type. The lowest binding energy was -9.41 kcal/mol and the predicted 

inhibition concentration was 0.13 µM for mutant type. As a result, a decrease in the affinity of boceprevir to 

protease in the mutant protein was determined. 

Keywords: SARS CoV-2, COVID19, main protease, mutations, boceprevir, affinity 
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ABSTRACT  

The widespread outbreak of Coronavirus disease 2019 (COVID- 19) has impacted almost all people in the 

world. Analysis and modelling of time series of COVID-19 are needed to refine the measures and control the 

pandemic and improve disease forecast. A lot of research has been done to forecast the global pandemic since 

the world faced. Turkiye, which has with the highest percentage of foreign visitors is one of the world's top 

ten destination countries, so the impact and future behavior of COVID-19 in the country is really important. 

The main objective of this paper is to extract forecasting models of the spread of coronavirus in Turkiye in 

terms of confirmed cases. To the best of our knowledge, this is the first attempt in the literature that aims to 

forecast the number of confirmed cases using automatic programming method in Turkiye. Multi Gene GP is a 

high-level automatic programming method that increases the efficiency of the standard GP with a multi-tree 

modeling structure. The data of the previous 14 days were used to forecast the 15th day with the models which 

are extracted by Multi Gene Genetic Programming (Multi Gene GP). Since the pandemic reached in Turkiye 

on 11 March, all pandemic-related time series were trained dates between 11 March – 19 December and we 

forecasted the next 14 days. Experimental results show that, the proposed Multi Gene GP extracted successful 

forecsting models and had the ability to forecast time series of COVID-19 in Turkiye. 

Keywords: COVID-19, Time Series, Multi Gene Genetic Programming, Forecasting. 

  

INTRODUCTION  

The new coronavirus (COVID-19), which migrated from bats to people, was spotted in Wuhan, the capital of 

China's Hubei province in December 2019 [1].  The virus has identified on 7 th January and the world health 

organization (WHO) had declared COVID-19 a global pandemic on 11 th March 2020 [2]. Epidemic 

prevention has gradually increased because of effective prevention and control measures such as halting 

public transport, closure of shops, mass activities, way closures, railway interruption. Thanks to all these 

measures infections has decreased significantly all over the world. But still the epidemic has still not been 

fully controlled worldwide. Works on future evolution trend of Covid-19 has become a hot topic of current 

research [3]. Currently, the worst affected country being USA, the second most affected country is India, 

followed by Brazil, Russia and France [4]. As of 19 December 2020, almost 2004285 confirmed cases and 

over 17.851 total deaths have been reported in Turkiye [5]. 

The first case in Turkiye was a 44-year-old male, whose symptoms started on 3 March 2020 and who referred 

to the hospital on 9 March 2020. The first death case related to COVID-19 occurred on March 17, 2020, when 

the total number of cases had reached 98 [6]. Since the first day of the outbreak in Turkiye, personal protective 

equipment (PPE) and drugs supplied and distributed to all patients with an indication that is determined by the 

health institutions. Important measures included tracking individuals who meet the current definition of the 

possible case described in the COVID-19 guideline, following people in the risk groups and patients who are 

being at home, symptom monitoring and performing 14 day isolation for those that came from countries under 

risk and from Umrah. The Turkish Minister of Health Fahrettin Koca declared that the spread of the Covid 19 

in Turkiye has reached its peak in the fourth week and started to slow down on 14 April 2020 [7]. 

Additionally, the Turkish parliament accepted a bill which could enable the release of up to 100.000 prisoners, 

including people responsible for deaths due to the COVID-19 pandemic [8]. According to the COVID-19 
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Station Report Turkiye, which was published on 23.11. 2020, as of the first COVID-19 patient in Turkiye was 

notified on 11 March 2020, patients more than once hospitalized, intubated and discharged from hospital are 

included only once in the calculation of indicators on 23 November 2020 [9]. In this paper, we aim to forecast 

the next 14 days of new cases. Furthermore, the forecsating capability of the models extracted from Multi 

Gene GP is investigated in time series of the COVID-19 pandemic in Turkiye. 

The paper is organized as follows. Section 2 explains general information about Multi Gene GP. Section 3 

provides detailed information on the experimental design, including subsections of Introduction to Fitness 

Function, Parameters and Data Sets. The presentation and discussion of the results from the extracted models 

are explained in Section 4. The paper is finalized with Conclusions in Section 5.  

 MULTI GENE GENETIC PROGRAMMING 

In this section, the Multi Gene GP method is described. Since this method is based on the Genetic 

Programming (GP) algorithm, it is mentioned first and then Multi Gene GP is explained in detail. 

Genetic Programming (GP) 

GP, is a high-level automatic programming method, was developed by Koza [11]. GP is based on the GA and 

the steps of the GP algorithm are similar to the GA. The main difference between GP and GA is the 

representation of solutions. GA represent individuals in the population are fixed-length arrays, GP represent 

parse tree structures made up of a combination of terminals and functions. The smallest unit of parse trees is 

called a node. Nodes are selected from the terminal set (variables and constants such as x, y,z) and function set 

(arithmetic operators, logical functions, mathematical functions) that are specially defined for problems. By 

merging these nodes, trees representing solutions are generated. 

The first step in the GP is to create the individuals in the initial population, which can be produced by “full 

method”, “grow method” or “ramped half and half method” [12]. The work of the natural selection operator, 

crossover and mutation operators in GA is adapted to the GP to develop existing individuals and search new 

individuals. The natural selection operator assesses the suitability of each individual in the population to the 

problem. In all cases, the suitability of the individual is found by performing a fitness function and analyzing 

the whole tree [13]. Individuals that have good fitness value are more likely to be present in the next 

generation.  

Multi Gene GP 

In the standard GP algorithm, each individual tree is used to forecast the dependent output variables and a 

single tree represents each symbolic model. Each solution in the colony in Multi Gene GP is a weighted linear 

combination of outputs from a set of GP trees, where each tree can be thought of as a gene.  

In the Multi Gene GP, while the candidate individual is generated, an adaptation of the two-point high-level 

crossover operator is used. In Multi Gene GP, there are two types of crossover operators: high-level crossover 

and sub-tree crossover, which is called low level crossover. The high level crossover operator is used as 

alternative to low level crossover [14].  

Figure 1 shows an example of the high-level crossover operator. In this operator, the current parent individual 

that benefits from the knowledge is expressed as p1, the randomly selected individual p2, the candidate 

offspring individuals o1 and o2, and each gen of these individuals is defined as Gij. A parent individual 

consisting of the 3 genes labelled (𝐺11 𝐺12 𝐺13) and other parent individual consisting of the genes labelled 

(𝐺21𝐺22𝐺23𝐺24) where Gmax = 5. In the operator, parent p1 to swapped genes with another selected parent p2. If 

offspring exceed Gmax,, removing excess gene/ genes. 

𝑝1 →  𝐺11 𝑮𝟏𝟐 𝐺13  
𝑝2 →  𝑮𝟐𝟏𝐺22𝐺23𝑮𝟐𝟒  

 

𝑜1 →  𝐺11 𝐺13 𝑮𝟐𝟏 𝑮𝟐𝟒 

𝑜2 → 𝐺22 𝐺23𝑮𝟏𝟐 

Figure 1. High level crossover operator 

 

EXPERIMENTAL DESIGN 
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This section provides detailed information about the parameters used in datasets and Multi Gene GP. 

Fitness Function 

The Multi Gene GP models are evaluated by using the fitness function of the Root Mean Square Error 

(RMSE). The RMSE function is shown in Eqs. (1). 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑁
∑ (𝑓(𝑥𝑖) − 𝑌𝑖)2𝑁

𝑖=1      (1) 

N is the number of samples, 𝑓(𝑥𝑖) denote the outputs of the extracted models, 𝑌𝑖  is the real outputs. The 

complexity of the solution trees obtained from the methods are calculated by Eqs. (2) in proportion to the 

number of nodes and the depth of trees. 

𝐶 = ∑ 𝑛 ∗ 𝑘𝑑
𝑘=1       (2) 

 

where C is the complexity of the tree, d is the depth of the tree, n is the total number of nodes at the 

corresponding depth of the tree. 

Parameters 

The parameters use in all runs are shown in Table 1. Initial individuals are produced by the “Ramped Half 

and Half” method. In GP, crossover, mutation and direct reproduction change operators are used to improve 

individuals.  The population number, generation and other parameters were optimized after numerous runs. 

 

Table 1. Parameters of Multi Gene GP 

 

Parameters Multi Gene GP 

Population Size 200 

Generation 500 

Maximum Number of Gene 5 

Crossover Rate 0.84 

Mutation Rate 0.14 

Direct Reproduction Rate 0.02 

Probability of high level crossover 0.2 

Probability of any given gene being 

selected during high level crossover 
0.5 

Maximum Tree Depth 5 

Initialization Ramped Half and Half 

Constant range  [-10,10] 

Functions plus, minus, times, rdivide, mult3, add3 

 

After pointing out the randomly generated probability crossover operator in the algorithm, it is decided 

whether to use the high-level crossover operator with the newly generated probability. The rdivide (/) function 

in the function set is a reserved version where the divisor value is equal to 0, it is later revised to 1, otherwise, 

normal division is performed. Functions mult3 and add3 allows triple branching in the tree. Equations of some 

functions shown in Table 1 are explained in Table 2. 

Table 2. Some Functions of Multi Gene GP 

 

Function Equation 

mult3 𝑦 = 𝑥1 ∗ 𝑥2 ∗ 𝑥3 

add3 𝑦 = 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 

 

Study area and data 

The Government of Turkiye is offering a number of websites and applications to track COVID-19 events. 

Daily counts of those states and union territories in Turkiye confirmed cases were obtained from [15].  
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Summary Table of COVID-19 on 23 November 2020 is presented Table 3 [9]. According to COVID-19 Daily 

Situation Report, examining the behavior of the outbreak in Turkiye, Turkiye can be said that the general trend 

in the increment in the rate turn in case of pneumonia. However, the number of cases is expected to decrease 

trend with the Circular of the Ministry of Interior dated 30.11.2020 on Curfew [10]. 

 

Table 3. Summary Table of COVID-19, Turkiye 

 

Indicator 23/11/2020 

Difference 

Between 

Previous 

Day 

Change from 

Previous Day 

(%) 

Number of Tests 161186 5401 3.5 

Number of New Patients 6273 697 11.6 

Number of New Hospitalizations 811 57 7.6 

Number of New Intubated Patients 129 23 21.7 

Number of New Hospital Discharges 613 38 6.6 

 

In this paper, we aim to forecast the number of cases and the ratio of the number of daily tests to the number 

of cases for the next 14 days. We used the previous 14 days that as inputs to forecast 15th day in the work. 

Therefore, the general view of the datasets is as in Table 4. All values in the dataset are normalized. 

 

Table 4. General view of the datasets 

 

Inputs Output 

Day 1  Day2 … Day13 Day14 Day15 

Day2 Day3 … Day14 Day15 Day16 

Day3 Day4 … Day15 Day16 Day17 

… … … … … … 

 

Results and Discussion 

Experimental results of studied Multi Gene GP is given and discussed in this subsection. In the paper, all the 

data obtained until 19 December 2020 were trained and the next 14 days were forecasted. 

Fourteen-day forecast (20 December 2020-2 January 2021) 

In the paper, all confirmed cases until 19 December used for the forecasting of the next 14 days (20 December 

2020-2 January 2021). 284 days have passed since the since the COVID-19 first seen in Turkiye on 11 March. 

Therefore, the input matrix is 270* 14. Confirmed total number of cases of day 284 (270+14=284) is the last 

output. In other words, we use the total 39-week (approximately 270 days) confirmed number of cases for 

training. The number of confirmed cases in Turkiye until 19 December are taken from [15]. The experiments 

are run 100 times independently for Multi Gene GP and the simulation results are demonstrated in Table 5 for 

the number of cases.  

 

Table 5. Simulation results of Multi Gene GP 

 

Metric RMSE 

Mean 761.53 

Standard Deviation 54.06 
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Best 583.16 

Worst 865.06 

 

As can be seen in Table 5, Minimum RMSE of 100 runs is approximately 583. The standard deviation of 

runs is approximately 54 and the results of the runs are close to each other. The curve fitting of the yactual and 

the ypred values for the training at this best fitness of runs is expressed in Figure 2. 

 

 

Figure 2. Model forecast and actual values in training data until 19 December 

 

In our paper, we shared the forecasting values of the 3 best runs in Table 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 6. Fourteen-day forecast (20 December 2020-2 January 2021) 

 

Day Date Run1 Run2 Run3 

1 20 December 23361 23574 25289 

2 21 December 20355 21512 20443 

3 22 December 23114 23863 21116 

4 23 December 23285 24317 21270 

5 24 December 23295 22476 21279 

6 25 December 22433 22853 20222 

7 26 December 21184 19749 19589 

8 27 December 17932 18113 17535 

9 28 December 19522 19200 17940 

10 29 December 16508 18048 16048 

11 30 December 20911 19424 18140 
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12 31 December 15726 18161 15465 

13 1 January 22848 17955 18789 

14 2 January 12568 16867 13588 

 

The behavior of the forecasted number of cases of 3 runs is shown in Figure 3. 

 

 

Figure 3. The behavior of the forecasted cases 

 

When the behavior of the forecasted number of cases is monitored in Figure 3, it can be stated that there is the 

general trend of decrease for the next 14 days. Experiments show that the 14-day mean forecasted number of 

cases go to below the 20000. Therefore, with our forecast, we consider that the curfews implemented by the 

government will reduce the number of cases.  

The simplified models of the top three runs are presented in the Table 7 and Table 8. When these tables are 

examined, the model which has the most inputs Run2. Additionally, the most complex model is Run2. All of 

the models have 5 genes. 

 

 

 

 

Table 7. Metrics of Simplified Models of Multi Gene GP 

Metric Run1 Run2 Run3 

Genes 5 5 5 

Nodes 111 156 142 

Expressional Complexity 412 622 575 

Depth 5 5 5 

Inputs 12 14 10 

Inputs used 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 12, 13, 14 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14 

1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 

13, 14 

 

Table 8. Simplified Models of Multi Gene GP 

Run Simplified Model 
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1 𝑦 =  8.32𝑒 − 6 𝐷𝑎𝑦6 −  8.32𝑒 − 6 𝐷𝑎𝑦3 −  1.66𝑒 − 5 𝐷𝑎𝑦2 +  8.32𝑒 − 6 𝐷𝑎𝑦7 +  8.32𝑒
− 6 𝐷𝑎𝑦11 +  1.66𝑒 − 5 𝐷𝑎𝑦12 −  8.32𝑒 − 6 𝐷𝑎𝑦13 +  1.16 𝐷𝑎𝑦14 −  8.32𝑒
− 6 𝐷𝑎𝑦2 (𝐷𝑎𝑦7 +  2.0 𝐷𝑎𝑦12)  −  2.79𝑒 − 6 𝐷𝑎𝑦1 (2.0 𝐷𝑎𝑦1 −  1.0 𝐷𝑎𝑦6)  
+  (6.58𝑒15 𝐷𝑎𝑦13 +  6.58𝑒15 𝐷𝑎𝑦12 𝐷𝑎𝑦2)/(2.36𝑒21 𝐷𝑎𝑦5 
+  2.36𝑒21 𝐷𝑎𝑦8 −  2.36𝑒21 𝐷𝑎𝑦14) − (1.0 ((5.24𝑒15 𝐷𝑎𝑦1)/𝐷𝑎𝑦3 
+  5.24𝑒15 𝐷𝑎𝑦92 +  5.24𝑒15 𝐷𝑎𝑦3 𝐷𝑎𝑦6 𝐷𝑎𝑦8))/(4.5𝑒15 𝐷𝑎𝑦3 
+  9.01𝑒15 𝐷𝑎𝑦13 −  4.5𝑒15 𝐷𝑎𝑦2 𝐷𝑎𝑦3 𝐷𝑎𝑦5) −  8.32𝑒 − 6 𝐷𝑎𝑦2 (𝐷𝑎𝑦7 
+  𝐷𝑎𝑦11 +  𝐷𝑎𝑦13) −  2.79𝑒 − 6 𝐷𝑎𝑦1 𝐷𝑎𝑦5 +  3.64𝑒 − 5 𝐷𝑎𝑦2 𝐷𝑎𝑦8 
−  2.79𝑒 − 6 𝐷𝑎𝑦1 𝐷𝑎𝑦11 +  2.81𝑒 − 5 𝐷𝑎𝑦2 𝐷𝑎𝑦12 −  8.32𝑒
− 6 𝐷𝑎𝑦1 𝐷𝑎𝑦14 −  2.79𝑒 − 6 𝐷𝑎𝑦9 𝐷𝑎𝑦14 
−  (0.587 𝐷𝑎𝑦5 𝐷𝑎𝑦9 𝐷𝑎𝑦13)/(𝐷𝑎𝑦11 (2.0 𝐷𝑎𝑦6 +  𝐷𝑎𝑦11 +  𝐷𝑎𝑦12 
+  𝐷𝑎𝑦1/𝐷𝑎𝑦13)) −  2.81𝑒 − 4 

 

2 𝑦 =  6.64𝑒 − 8 𝐷𝑎𝑦1 −  0.132 𝐷𝑎𝑦5 +  0.132 𝐷𝑎𝑦7 −  0.132 𝐷𝑎𝑦8 −  0.132 𝐷𝑎𝑦9 
+  0.132 𝐷𝑎𝑦11 −  6.64𝑒 − 8 𝐷𝑎𝑦13 +  1.14 𝐷𝑎𝑦14 +  1.99𝑒
− 7 𝐷𝑎𝑦12 (𝐷𝑎𝑦10 +  2.0 𝐷𝑎𝑦12) +  1.99𝑒 − 7 𝐷𝑎𝑦12 (2.0 𝐷𝑎𝑦10 +  𝐷𝑎𝑦12)  
−  (1.26𝑒15 𝐷𝑎𝑦83)/(1.89𝑒22 𝐷𝑎𝑦1 +  1.89𝑒22 𝐷𝑎𝑦6 −  1.89𝑒22 𝐷𝑎𝑦12 
+  1.75𝑒23) + (3.41 𝐷𝑎𝑦14)/𝐷𝑎𝑦3 +  6.64𝑒 − 8 (𝐷𝑎𝑦4 
+  2.0 𝐷𝑎𝑦12) (𝐷𝑎𝑦10 +  2.0 𝐷𝑎𝑦12) +  6.64𝑒 − 8 (𝐷𝑎𝑦8 
+  2.0 𝐷𝑎𝑦12) (𝐷𝑎𝑦9 +  2.0 𝐷𝑎𝑦12) +  2.74𝑒 − 5 𝐷𝑎𝑦82 −  1.27𝑒 − 6 (𝐷𝑎𝑦4 
+  9.47 𝐷𝑎𝑦7 +  𝐷𝑎𝑦11 +  𝐷𝑎𝑦13) (𝐷𝑎𝑦1 −  1.0 𝐷𝑎𝑦2 +  𝐷𝑎𝑦8 +  𝐷𝑎𝑦14 
−  38.8) +  6.64𝑒 − 8 𝐷𝑎𝑦6 𝐷𝑎𝑦7 +  (6.64𝑒 − 8 𝐷𝑎𝑦3 𝐷𝑎𝑦7 𝐷𝑎𝑦9)/𝐷𝑎𝑦14 
−  (36.4 𝐷𝑎𝑦8 (𝐷𝑎𝑦3 −  1.0 𝐷𝑎𝑦8))/(𝐷𝑎𝑦6 (𝐷𝑎𝑦12 −  0.476 𝐷𝑎𝑦13 +  3.62)) 
+  23.9 

3 𝑦 =  1.66 𝐷𝑎𝑦14 −  (312.0 𝐷𝑎𝑦8)/𝐷𝑎𝑦13 + (7.11𝑒 − 15 (7.66𝑒15 𝐷𝑎𝑦11 
+  7.66𝑒15 𝐷𝑎𝑦13))/𝐷𝑎𝑦8 +  (7.11𝑒 − 15 (7.66𝑒15 𝐷𝑎𝑦11 
+  7.66𝑒15 𝐷𝑎𝑦13))/𝐷𝑎𝑦12 +  (7.11𝑒 − 15 (7.66𝑒15 𝐷𝑎𝑦11 
+  7.66𝑒15 𝐷𝑎𝑦13 +  1.53𝑒16 𝐷𝑎𝑦14))/𝐷𝑎𝑦8 
−  (6.16𝑒15 𝐷𝑎𝑦7 (𝐷𝑎𝑦5 𝐷𝑎𝑦132 +  𝐷𝑎𝑦9 𝐷𝑎𝑦142 
+  𝐷𝑎𝑦14/𝐷𝑎𝑦13))/(4.5𝑒15 𝐷𝑎𝑦72 𝐷𝑎𝑦9 +  4.5𝑒15 𝐷𝑎𝑦5 𝐷𝑎𝑦9 𝐷𝑎𝑦12 
+  4.5𝑒15 𝐷𝑎𝑦7 𝐷𝑎𝑦8 𝐷𝑎𝑦12 +  4.5𝑒15 𝐷𝑎𝑦8 𝐷𝑎𝑦13 𝐷𝑎𝑦14) −  (1.99𝑒
− 4 (𝐷𝑎𝑦1 +  𝐷𝑎𝑦12) (𝐷𝑎𝑦1 +  𝐷𝑎𝑦8 +  𝐷𝑎𝑦13 
+  8.26 𝐷𝑎𝑦9 𝐷𝑎𝑦14))/((𝐷𝑎𝑦5 −  1.0 𝐷𝑎𝑦8) (𝐷𝑎𝑦3 −  5.76/𝐷𝑎𝑦8 
+  8.26 𝐷𝑎𝑦1 𝐷𝑎𝑦9)) − (0.016 𝐷𝑎𝑦142 (𝐷𝑎𝑦12 −  5.73))/(𝐷𝑎𝑦5 𝐷𝑎𝑦8) 
+  (0.0204 (𝐷𝑎𝑦1 𝐷𝑎𝑦12 𝐷𝑎𝑦14 −  1.78) (𝐷𝑎𝑦14 −  5.73))/((𝐷𝑎𝑦5 
+  3.24) (5.73 𝐷𝑎𝑦1 𝐷𝑎𝑦12 +  3.24 𝐷𝑎𝑦8 𝐷𝑎𝑦11 − (1.0 𝐷𝑎𝑦142 (𝐷𝑎𝑦7 
+  𝐷𝑎𝑦12))/𝐷𝑎𝑦5))  +  73.1 

 

 

Conclusion 

In this paper, we aimed to forecast behavior of COVID-19 in Turkiye for the next 14 days. To do this, Multi 

Gene GP was used to model the confirmed cases of COVID-19. The trained models produced very close 

results in almost all runs. This shows that the models will be reliable in terms of prediction and high quality of 

solutions. Consequently, it can be said that Multi Gene GP models can be treated as time series modeling and 

forecasting. 

As future study, we aim to estimate multiple parameters such as the number of tests and the number of deaths 

and to develop new automated programming approaches to extend our estimation time Also, parameters can 

be used as an input to explain the relationship of COVID-19 with other parameters. We think that models can 

forecast the outbreaks considered for countries with high numbers of cases.  
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ÖZET 

Çin’de başlayıp tüm dünyaya hızla yayılan COVID-19 virüsü, tüm ülkelerde başta sağlık sektörü olmak 

üzere, eğitim, ticari faaliyetler ve turizm gibi önemli sektörlere büyük kayıplar yaşatmıştır. Bu sebeplerden 

dolayı tüm ülkeler etkileri en aza indirgeyebilmek adına sosyal mesafenin korunması, kişisel hijyene dikkat 

edilmesi, maske ve eldiven kullanımı gibi çeşitli zorunluluklar getirmiştir. Maske kullanımı yayılımın 

azaltılmasında önemli bir etkiye sahipken, eldivenler ise temas yolu ile bulaşmanın azalmasını 

sağlamaktadır. Yapılan araştırmalar neticesinde bilim insanları COVID-19 virüsünün aerosollerde üç saate 

kadar, bakırda dört saate kadar, kartonda 24 saate kadar, plastiklerde ve paslanmaz çelikte ise 3 güne kadar 

varlığını sürdürebildiğini göstermişlerdir. Bu sonuçlarla, temas edilen yüzeylerle salgının artabileceği 

öngörülüyor.  

Artan hasta sayıları ve günlük hayatta temastan kaçınmak amacıyla tek kullanımlık eldivene olan talep 

artmıştır. Fiyatları, artan taleplerle birlikte yükselirken, ulaşılabilirlikleri ve kaliteleri düşmektedir. Başta 

Malezya, Çin, Tayland gibi uzak doğu ülkelerinde üretildiği için, bu ülkeler kendi artan taleplerini öncelikli 

olarak karşılamayı istemişlerdir. Üretici olmayan ülkelerde ise krize sebep olmuştur. Bu krizden sağlık 

çalışanlarının yanında temizlik işleriyle uğraşanlar, gıda sektörü, hizmet sektörü, laboratuvar çalışanları ve 

sanayi çalışanları da olumsuz etkilenmiştir. 

COVID-19 virüsünün kronik veya kronik olmayan hastalıklarla beraber daha da tehlikeli olduğu 

bilinmektedir. Bu sebeple temas ile bulaşabilecek diğer hastalıklara karşı daha fazla korunmanın önemi son 

zamanlarda artmıştır. Fakat tek kullanımlık eldivenlerin alerjik reaksiyona yol açması, tıbbi atık olarak 

değerlendirilmesi, kolaylıkla deforme olması ve elleri terletmesi gibi dezavantajları vardır. Bu tip 

dezavantajları en aza indirgeyerek tek kullanımlık eldivenlere alternatif olarak, yıkanabilir gümüş iyonlu 

nitril kaplamalı polyester eldivenin anti bakteriyel özellikleri bu çalışmada incelenmiştir. 

Hedeflenen çalışmanın temel amaçları, temas yoluyla taşınan bakterileri engellemek, yıkana bilirlik 

özelliğiyle uzun süre kullanılabilir olmasını sağlamak ve deformasyonun azaltılabilmesi amacıyla mekanik 

özelliklerinin gelişmesine katkı sağlamaktır. Alerjik reaksiyon vermemesi açısından kükürt ve vulkanizasyon 

hızlandırıcıları kullanılmamıştır. Anti bakteriyel özelliklerinin incelenmesi amacıyla, gümüş katkılı banyo 

yöntemi kullanılmıştır. Gümüş oranları 1 mg/L, 0.5 mg/L, 0.25 mg/L, 0.0125 mg/L olacak şekilde uygulama 

yapılmıştır ve E. Coli ATCC 35218 ile S. Aureus ATCC 6538 bakterilerinin üremesi gözlenerek kullanılacak 

gümüş iyon oranlarının optimizasyonu yapılmıştır. Yapılan bu optimizasyon sonrası 5 ardışık yıkama 

yapılmıştır ve her yıkama sonrası anti bakteriyel özelliklerin incelenmesi gerçekleştirilşmiştir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Anti Bakteriyel, Gümüş İyon, Nitril Kaplamalı Polyester Eldiven. 
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ANTI-BACTERIAL PROPERTIES OF SILVER-ION ADDED ACRYLONITRILE BUTADIENE 

RUBBER COATED POLYESTER GLOVES DURING COVID-19 PANDEMIC PROCESS 

 

ABSTRACT 

The COVID-19 virus, which started in China and spread rapidly all over the world, caused great losses to 

sectors such as education, commercial activities and tourism, including the health sector. For these reasons, 

all countries have been brought various requirements such as social distance, attention to personal hygiene, 

masks and gloves in order to minimize the effects. While the use of masks has an important effect in 

reducing the spread, gloves reduce the contamination by contact. As a result of researches, scientists have 

shown that the COVID-19 virus can survive for up to three hours in aerosols, up to four hours in copper, up 

to 24 hours in cardboard, and up to 3 days in plastics and stainless steel. With these results, it is seen that the 

epidemic may increase with the surfaces contacted. 

Increasing number of patient and the demand for disposable gloves to avoid contact in daily life has 

increased. Their prices rise with increasing demand, while their availability and quality decline. Since it is 

produced in the Far East countries such as Malaysia, China and Thailand, these countries wanted to meet 

their increasing demands with priority. It caused crises in non-producing countries. In addition to healthcare 

workers, those dealing with cleaning work, food sector, service sector, laboratory workers and industrial 

workers were also adversely affected by this crisis. 

It is known that the COVID-19 virus is even more dangerous with chronic or non-chronic diseases. For this 

reason, the importance of more protection against other diseases that can be transmitted by contact has 

recently increased. However, disposable gloves have disadvantages such as causing allergic reactions, being 

evaluated as medical waste, easily deformed and sweating hands. As an alternative to disposable gloves by 

minimizing such disadvantages, the antibacterial properties of the washable silver ion nitrile coated polyester 

glove were investigated in this study. 

The main objectives of the targeted study are to prevent bacteria transmitted by contact, to ensure that it can 

be used for a long time with its washable feature, and to contribute to the development of mechanical 

properties in order to reduce deformation. Sulfur and vulcanization accelerators were not used in order to 

avoid allergic reactions. In order to examine its antibacterial properties, silver-added bath method was used. 

The application was made so that the silver concentrations were 1 mg/L, 0.5 mg/L, 0.25 mg/L, 0.0125 mg/L 

and the growth of E. Coli ATCC 35218 and S. Aureus ATCC 6538 bacteria was observed with the 

optimization of the silver ion ratios. After this optimization, 5 consecutive washes were carried out and the 

antibacterial properties were investigated after each washing. 

Keywords: COVID-19, Anti-Bacterial, Silver Ion, Nitrile Coated Polyester Glove. 
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ABSTRACT 

SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) virus causes fatal lung damage. No 

cure has been found so far. According to the World Health Organization (WHO), in order for a disease 

to be defined as a pandemic, it must be a new virus, be easily transmitted from person to person and be 

constantly transmitted. For this reason, this disease, which has spread worldwide as of March 2020, 

has been defined as Covid-19 (Coronavirus disease 19) pandemic by WHO. 

They have the ability to synthesize proteins from their genomic RNAs after transitioning to the 

cytoplasm. Real-time reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) method was created 

for SARS-CoV-2 by determining the genome sequence. Due to the fact that RT-PCR test is cheap and 

easy to use, it has an important place in the detection and diagnosis of SARS-CoV-2. 

As in the whole world, in our country, the pandemic is actively struggled for public and individual 

health. Therefore, 9 PCR laboratories were established in some provinces in our region. By providing 

RT-PCR test applied training to laboratory staff working in PCR laboratories, it was ensured that the 

epidemic was detected quickly and the possible transmission was kept at the lowest level. In addition, 

all kinds of information were shared without interruption. 

As a result, the RT-PCR laboratory staff that has been set up have learned to use the RT-PCR device 

effectively. They contributed to the increase in the number of daily tests. Thanks to the increase in the 

number of tests, the number of cases per day has been determined. It led to the early treatment of sick 

individuals directly and prevented possible individuals vectors from wandering in the society 

indirectly. However, it has contributed to some provinces in our region to effectively fight with the 

epidemic, as in other provinces in our country. 

Key words: RT-PCR, Covid-19, PCR laboratory, PCR Test 
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BÖLGEMİZDE RT-PCR CİHAZ KURULUMU, CİHAZ EĞİTİMİ VE SALGINLA 

MÜCADELEDEKİ ETKİSİ 

 

 

ÖZET 

SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) virüsü, ölümcül akciğer hasarına 

neden olmaktadır. Şu ana kadar herhangi bir tedavisi bulunamamıştır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne 

göre bir hastalığın pandemi olarak tanımlanabilmesi için yeni bir virüs olması, insandan insana 

kolayca bulaşması ve sürekli bir şekilde bulaşın olması gerekmektedir. Bu nedenle Mart 2020 tarihi 

itibariyle dünya genelinde yayılım göstermiş olan bu hastalık, DSÖ tarafından Covid-19 (Coronavirus 

disease 19) pandemisi olarak tanımlanmıştır. 

Sitoplazmaya geçiş yaptıktan sonra genomik RNA’larından protein sentezleme özelliğine sahiptirler. 

Genom sekansının belirlenmesi sayesinde SARS-CoV-2 için gerçek zamanlı ters transkriptaz-

polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) yöntemi oluşturulmuştur. RT-PCR testinin ucuz ve kolay 

kullanıma sahip olmasından dolayı SARS-CoV-2’nin nükleik asit tespitinde ve teşhisinde de önemli 

bir yer almaktadır. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplum ve birey sağlığı için pandemiyle etkin bir şekilde 

mücadele edilmektedir. Bu nedenle bölgemizdeki bazı illerde, 9 adet PCR laboratuvarı kuruldu. PCR 

laboratuvarlarında görevli laboratuvar çalışanlarına RT-PCR testi uygulamalı eğitimleri verilerek 

salgının hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve muhtemel bulaşın en düşük seviyede tutulması sağlandı. 

Bununla birlikte kesintisiz her türlü bilgi paylaşımı yapıldı. 

Sonuç olarak, kurulumu yapılmış olan RT-PCR laboratuvarı çalışanları, RT-PCR cihazını kullanmayı 

etkili bir şekilde öğrenmişlerdir. Günlük yapılan test sayısının artmasına katkı sağlamışlardır. Test 

sayısındaki artış sayesinde günlük vaka sayısı belirlenmiştir. Hasta bireylere erken tedavi 

uygulanmasına doğrudan öncülük etmiş ve olası taşıyıcı bireylerin toplum içerisinde dolaşmasını 

dolaylı olarak engellemiştir. Bununla birlikte bölgemizdeki bazı illerin de ülkemizdeki diğer illerde 

olduğu gibi salgınla etkin bir şekilde mücadele etmesine katkı sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: RT-PCR, Covid-19, PCR laboratuvarı, PCR Testi 
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1. GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre bir hastalığın pandemi olarak tanımlanabilmesi için yeni bir virüs 

olması, insandan insana kolayca bulaşması ve sürekli bir şekilde bulaşın olması gerekmektedir [1]. Bu 

nedenle Mart 2020 tarihi itibariyle dünya genelinde yayılım göstermiş olan bu hastalık, DSÖ tarafından 

Covid-19 (Coronavirus disease 19) pandemisi olarak tanımlanmıştır [2]. Şu ana kadar herhangi bir 

tedavisi bulunmadığından dolayı ölümcül akciğer hasarına neden olmaktadırlar [3]. 

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) virüsü ile 2005 yılına kadar tespit 

edilen mevsimsel akut solunum yolu hastalığına neden olan yaygın insan koronavirüslerinin (HCoV-

229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43, HCoV-HKU1) genetik olarak farklı olduğu bildirilmiştir. Bu yüzden 

yeni bir insan koronavirüsü olarak kabul edilmektedir. Ayrıca SARS-CoV-2, SARS koronavirüsü ile 

genetik yapısı yaklaşık olarak % 70 benzerlik gösterdiğinden bu ismi almıştır. SARS-CoV-2 virüsü, 2012 

yılında tespit edilmiş olan MERS-CoV virüsünden genetik olarak farklılık göstermektedir [4,5,6]. 

SARS-CoV-2 virüsünün genomik RNA’sı, viral protein sentezi için mRNA olarak da kullanılabilecek bir 

özelliğe sahiptir [7]. Genom sekansının belirlenmesi sayesinde SARS-CoV-2 için gerçek zamanlı ters 

transkriptaz-polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) yöntemi oluşturulmuştur. RT-PCR testinin ucuz ve 

kolay kullanıma sahip olmasından dolayı SARS-CoV-2’nin nükleik asit tespitinde ve teşhisinde de 

önemli bir yer almaktadır [8]. 

ABD’nin Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (Centers for Disease Control and Prevention - CDC), 

Covid-19’un araştırılması için RT-PCR panelinde kullanılacak olan primer ve probların dizinlerini 

yayınlamışlardır. Primer ve problara ait liste, Tablo.1’de gösterilmektedir [9]. 

1.1. Türkiye’de Covid-19 Süreci ve Eğitimi 

COVID-19’un yeni bir salgın hastalık olarak ortaya çıkışından itibaren Türkiye de Sağlık Bakanlığı 

tarafından bu durum yakından izlenmeye başlanmış ve Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturulmuştur. Bu 

bilim kurulu tarafından yayımlanan COVID-19 rehberinde olası olgu tanımı yapılmıştır ve aralıklı olarak 

bilgi güncellenmektedir [10]. Bununla birlikte, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mart 

2020 tarihinde koronavirüs salgını ile mücadele edecek olan ilgili tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarına 

“Sağlık Personeline Koronavirüs (COVID-19) Eğitimi” konulu yazısında ivedilikle gerekli eğitimin 

yapılmasının sağlanması gerektiği belirtilmiştir [11]. Aralık 2020 tarihi itibariyle ülkemizde 

yetkilendirilmiş Covid-19 tanı laboratuarı olarak 220 tanesi özel ve 192 tanesi kamuya ait olmak üzere 

toplamda 412 tane laboratuar bulunmaktadır [12]. 

Tablo.1 2019-Yeni Koronavirüs (2019 nCoV) Gerçek zamanlı rRT-PCR Paneli Primer ve Probları [9]. 

Etiket ismi Tanımı Oligonükleotid sekansı 5’ 3’ İşaret Final kons. 

2019-nCoV_N1-F 
2019-nCoV_N1 

Forward Primer 

GAC CCC AAA ATC AGC 

GAA AT 
- 500 nM 

2019-nCoV_N1-R 
2019-nCoV_N1 

Reverse Primer 

TCT GGT TAC TGC CAG 

TTG AAT CTG 
- 500 nM 

2019-nCoV_N1-P 
2019-nCoV_N1 

Probe 

FAM-ACC CCG CAT TAC 

GTT TGG TGG ACC-BHQ1 

FAM, 

BHQ-1 
125 nM 

2019-nCoV_N1-P 
2019-nCoV_N1 

Probe 

FAM-ACC CCG CAT /ZEN/ 

TAC GTT TGG TGG ACC-

3IABkFQ 

FAM, 

ZEN, 

3IABkFQ 

125 nM 

2019-nCoV_N2-F 
2019-nCoV_N2 

Forward Primer 

TTA CAA ACA TTG GCC 

GCA AA 
- 500 nM 

2019-nCoV_N2-R 
2019-nCoV_N2 

Reverse Primer 

GCG CGA CAT TCC GAA 

GAA 
- 500 nM 

2019-nCoV_N2-P 
2019-nCoV_N2 

Probe 

FAM-ACA ATT TGC CCC 

CAG CGC TTC AG-BHQ1 

FAM, 

BHQ-1 
125 nM 

2019-nCoV_N2-P 
2019-nCoV_N2 

Probe 

FAM-ACA ATT TGC /ZEN/ 

CCC CAG CGC TTC AG-

3IABkFQ 

FAM, 

ZEN, 

3IABkFQ 

125 nM 

RP-F RNase P AGA TTT GGA CCT GCG - 500 nM 
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Forward Primer AGC G 

RP-R 
RNase P 

Reverse Primer 

GAG CGG CTG TCT CCA 

CAA GT 
- 500 nM 

RP-P RNase P Probe 
FAM – TTC TGA CCT GAA 

GGC TCT GCG CG – BHQ-1 

FAM, 

BHQ-1 
125 nM 

RP-P RNase P Probe 

FAM-TTC TGA CCT /ZEN/ 

GAA GGC TCT GCG CG-

3IABkFQ 

FAM, 

ZEN, 

3IABkFQ 

125 nM 

 

Bölgemizde sağlık personellerinin, koronavirüs salgının başlangıcında gerek numune alınmasında, 

gerekse alınan numune ile ilgili yapacakları işlemler konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları yapılan 

Real time PCR eğitimleri neticesinde gözlenmiştir. Real Time PCR çalışması için gerekli ekipmanların 

neler olduğu bilinmesine rağmen bu ekipmanları nasıl kullanacakları konusunda sağlık çalışanlarının tam 

bir bilgiye vakıf olmadıkları belirlenmiştir. 

Bölgemizde bulunan gerek özel gerekse kamuya ait Covid-19 tanı laboratuarı bulunan sağlık kurumları 

tanı koymak için yapacakları çalışmalarda kullanılmak üzere N95/FFP2 veya N99/FFP3 maskelerin yanı 

sıra kullanılan cerrahi maskeler, tek kullanımlık önlükler, tulumlar, yüz koruyucu kalkanlar ve koruyucu 

gözlükleri hızlı bir şekilde tedariğini sağlamışlardır. Fakat bu ekipmanların kullanım sırası konusunda 

halen bile yanlışlıklar yapılmaktadır. Bu ekipmanların yanlış kullanılması olası bulaş riskini artırdığı gibi 

yapılan tanı çalışmalarının sonuçlarını da etkilemektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 25 Ocak’ta yayınladığı klavuzda, kişisel koruyucu ekipmanların giyilirken ve 

çıkartılırken uyulması gereken belli kurallar bulunmaktadır; Ekipmanları giyme sırası önce önlük, maske, 

gözlük veya yüz koruyucusu ve eldiven şeklinde belirtilmiştir. Ekipmanları çıkartma ise sırayla eldiven, 

gözlük veya yüz koruyucu, önlük ve maske olacak şekilde dikkat edilmesi gerektiği bildirilmiştir. [13]. 

Bölgemizde Covid-19 laboratuvarlarında göz ardı edilen bir diğer hususta biyogüvenlik kabinleridir. 

Covid-19 PCR laboratuvarlarında kullanılacak olan biyogüvenlik kabinleri, çalışmaları yapan personelin 

hastalığa yakalanma riskini engellemektedir. Ancak biyogüvenlik kabinini daha önce hiç kullanmamış 

personelin eğitiminin eksikliği, kabinlerin filtre bakımlarının yapılmamış olması, kabinlerin ultraviyole 

(UV) sistemlerinin her çalışma sonunda çalıştırılmaması ve kabinlerin temiz ve kirli alan şeklinde 

ayrımının yapılmaması sağlık personelinin Covid-19 salgınına yakalanma riskini arttırmaktadır. 

Koronavirüs ile mücadele, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni bir salgındır. Bu nedenle salgının 

başladığı günden itibariyle Covid-19 PCR laboratuvarında görev yapan veya yapacak olan personellere 

eğitimin verilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

 

2. YÖNTEM 

2.1. Covid-19 Laboratuvar Kurulumu 

Virüsün yayılma hızına ve insan sağlığı üzerindeki etkisine bakıldığında genel çapta koruyucu önlemlerin 

artırılmasını sağlamak için DSÖ tarafından pandemi ilan edilen Covid19 ile mücadele için Mart ayının 

sonlarında Güneydoğu ve Doğu Anadolu sınırları içerisindeki toplam 8 il merkezinde 9 adet Covid-19 

Real Time PCR (RT-PCR) laboratuvarı mart ayından başlayarak kuruldu. Bu laboratuvarlardan üç tanesi 

Halk Sağlığı Laboratuarı, üç tanesi Eğitim Araştırma Hastanesi, geri kalanlar ise Devlet Hastanesi, Şehir 

Hastanesi ve Üniversite Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı’ndadır. Kurulan ve Real Time PCR eğitimi 

verilen Covid-19 PCR laboratuarları ile ilgili bilgiler Tablo.2’de verilmiştir. 

Tablo.2 Covid-19 PCR Eğitimi verilen laboratuvarlar ve laboratuvar personeli sayıları. 

İl Kurum 

Uzm.Dr/ 

Asistan 

Dr. 

Sayısı 

Lab. 

Personel 

Sayısı 

PCR 

Cihazı 

Sayısı 

Günlük 

Ortalama 

Test Sayısı 

(Min-Max) 
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K E K E 

DİYARBAKIR 
Dicle Üni. Tıp Fak.Merkez Laboratuvarı 4 4 3 4 2 250 500 

Gazi Yaşargil Eğt. ve Araş. Hastanesi 3 1 12 10 2 700 1300 

BİNGÖL Bingöl Halk Sağlığı Laboratuvarı - 2 1 6 1 250 500 

TUNCELİ Tunceli Halk Sağlığı Laboratuvarı 1 - 2 3 2 50 320 

SİİRT Siirt Eğitim Araştırma Hastanesi 2 1 2 8 1 280 720 

BATMAN Batman Halk Sağlığı Laboratuvarı 1 1 3 5 2 250 700 

MALATYA Eğitim Araştırma Hastantesi 6 2 9 3 2 400 900 

ŞIRNAK Cizre Devlet Hastanesi 2 - 1 6 1 250 750 

ELAZIĞ Fethi Sekin Şehir Hastanesi 6 5 10 4 2 250 500 

K: Kadın, E: Erkek 

 

2.2. Gerekli Malzemeler 

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 PCR laboratuarı kurmak isteyen veya kurulmasını istediği Eğitim Araştırma 

Hastaneleri, Devlet Hastaneleri ve Halk Sağlığı (RT-PCR cihazı olmayan) laboratuvarlarına özellikle 

Biorad CFX96 ve Qiagen Rotor Gene Q cihazlarını Temmuz ve Ağustos aylarında Devlet Malzeme Ofisi 

tarafından ilgili kurumlara gönderilmiş ve laboratuvarların bir an önce aktif hale getirilmesi talep 

edilmiştir. 

Kurulacak olan Covid-19 Laboratuvarı için altyapı olarak 1 adet kirli oda, 1 adet de temiz oda olarak 

kullanılacak toplamda 2 adet oda ile birlikte numune kabulünün olacağı ve PCR cihazının yerleştirileceği 

1 adet laboratuvar ve numune kabul alanı gerekmektedir. 

Gerekli altyapı şartları sağlandıktan sonra Tablo.3 ve Tablo.4’de belirtilen cihazlar ve sarf malzemeler 

gerekmektedir. Bunun için Covid-19 laboratuvarı kurmak isteyen kurumlar Tablo.3 ve Tablo.4’de 

belirtilen malzemelerin alımı için kendi acil ihtiyaç listelerini belirleyerek yapmışlardır. 

Tablo.3 Covid-19 PCR Laboratuvarı için gerekli olan cihaz listesi. 

Malzeme Miktarı Birimi Nitelik 

Real Time PCR Cihazı 1 ADET Cihaz 

Derin Dondurucu (-80°C) 1 ADET Cihaz 

Derin Dondurucu (-20 veya -40) 1 ADET Cihaz 

Buzdolabı (+4 Derece Soğutabilen) 1 ADET Cihaz 

Santrifüj (2 ml ve 15 ml rotora sahip) 1 ADET Cihaz 

Biyogüvenlik Kabini Class II 2 ADET Cihaz 

Combi Spin (VORTEKS+SPİN) 2 ADET Cihaz 

Ayarlanabilir Otomatik Mikro Pipet Seti 

(10, 20, 100, 1000 µl) 
2 SET Cihaz 

Dik Tip Laboratuvar Buharlı Sterilizatörü (OTOKLAV) 
  

1 ADET Cihaz 

Cihaz çeşitliliği ve sayıları, kurumun ihtiyacına göre değişiklik gösterebilir. 

 

Sağlık Bakanlığı tarafından tedarik edilen COVID-19 RT-qPCR Tespit Kiti; Biorad CFX96 Touch, 

Roche LightCycler 96 ve Qiagen Rotor Gene 5 Plex Real Time PCR cihazları ile valide edilmiştir. 

Bakanlık tarafından temin edilen kitlerde, kitin üretiminin devam edip etmediği, hangi versiyonunun 

dağıtımda olduğu gibi konularda PCR protokolleri değiştiği için sorunlar yaşanmaktadır. Sık değişime 

uğrayan kitlerin yeni versiyonları, lotları, sahada örnek taşıma tüplerinin birbirinden çok farklı olması da 

Real Time PCR sonuçlarına etki etmektedir. Covid-19 PCR Testinde non-spesifik ışımaların artması, 

değerlendirmede düşük pozitif sonuçlarla yalancı ışıma olan negatif sonuçların ayırt edilmesinde arada 

kalınmasına yol açmaktadır. 
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Tablo.4 Covid-19 PCR Laboratuvarı için gerekli olan sarf malzemeler. 

Malzeme Özellik Nitelik 

PCR Tüpleri  0,1 µl / plate Sarf malzeme 

PCR Tüpleri  0,2 µl / Strip Sarf malzeme 

Mikrosantrifüj tüpü  1,5 ml - 2 ml Sarf malzeme 

Mikropipet uç 

10 µl (96), Steril Filtreli Sarf malzeme 

20 µl (96 ), Steril Filtreli Sarf malzeme 

100 µl (96), Steril Filtreli Sarf malzeme 

1000 µl (100), Steril Filtreli Sarf malzeme 

Koruyucu maske N95/FFP2 veya N99/FFP3 Sarf malzeme 

Maske Üç katlı Cerrahi Sarf malzeme 

Önlük Tek Kullanımlık Sarf malzeme 

Tulum Çalışana özgü Sarf malzeme 

Yüz Korucuyu Kalkan Çalışana özgü Sarf malzeme 

Koruyucu Gözlük Çalışana özgü Sarf malzeme 

Sarf malzeme çeşitliliği ve sayıları, kurumun ihtiyacına göre değişiklik gösterebilir. 

 

3. CİHAZ EĞİTİMİ VE SALGINLA ETKİN MÜCADELE 

Mart 2020 tarihi itibariyle ülkemizde de yayılım gösteren olan Covid-19 pandemisi ile mücadele 

kapsamında kurulması gereken RT-PCR cihazları, sadece belirli firmalar tarafından üretilmektedir. 

Bölgemizde Covid-19 laboratuvarının ilk defa kurulması aşamasında kurulacak olan cihazların 

çalıştırılması, örneklerin yüklenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi konusunda eğitimli personel (Uzm. 

Doktor, Biyolog, Sağlık Teknikeri, Laborant) olmadığı görülmüştür. 

Bu nedenlerden dolayı Güneydoğu ve Doğu Anadolu sınırları içerisindeki toplam 8 il merkezinde 9 adet 

Covid-19 RT-PCR laboratuarının kurulup aktif hale getirmek için PCR laboratuvarlarında görevli 

laboratuvar çalışanlarına RT-PCR cihazının uygulamalı eğitimleri de verilerek sürece etkin bir şekilde 

katkıda bulunulmuştur. 

Ülkemizde halen kullanılan ve Sağlık Bakanlığı’nın tedariğini sağladığı PCR testlerinin kullanım 

klavuzlarında, PCR aşamaları sürekli değişmiştir. Kullanılan kitlerin 5. versiyonları laboratuvarlara 

ulaşmıştır. İlk etapta test süresi yaklaşık 120 dakika iken son versiyonunda 50 dakikalara kadar inmiştir. 

Son zamanlarda Covid-19 laboratuvarlarında 3 farklı firmaya ait PCR testleri kullanılmaktadır. 

Tablo.4’de bulunan sarf malzemelerin alımları, bütün kurumlar tarafından ihtiyaçları doğrultusunda 

yapılmıştır. Fakat pandemi sürecinin uzaması, test kapasitesinin artması, Covid-19 PCR laboratuvarı 

olmayan ilçe ve civar illerden gelen numune sayılarından dolayı sarf malzeme sıkıntısı yaşanmıştır. Sarf 

malzeme temini, hastaneler için önemli derecede ihtiyaç duyulan malzemeler arasında olduğu 

gözlenmiştir. Ancak bu malzemelerin malzemelerin geri ödemelerinde yaşanılan sıkıntılar sebebiyle ve 

malzemelerin ithal olmasından kaynaklı malzeme sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu sıkıntılar Covid 

laboratuarları olan kamu kurumları arasında koordinasyonu olumsuz yönde etkilemiştir. 

3.1. Covid-19 Testi Real Time PCR Uygulamasına Genel Bakış 

Ülkemizde Real Time PCR uygulamasını yapmak için öncelikle sağlık bakanlığının tedarik ettiği kitlerin 

prospektüslerinde yer alan 5 kanallı bir real time pcr cihazlarına ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu cihazlarda 

çalışmanın verimli bir şekilde yapılabilmesi için öncelikle kurumun bir kirli oda, 1 temiz oda, cihazın 

konumlandırılacağı bölüm ve numune kabul alanının olduğu bir altyapıya sahip olması gereklidir. Altyapı 

oluşturulduktan sonra cihazın özelliğine göre tablo.3 ve tablo.4 te belirtilen malzemelerin eksiksiz olması 

gerekmektedir. Bütün bunlar sağlandıktan sonra ilgili kitin prospektüsünde belirtilen protokole bağlı 

kalınarak işlemler gerçekleştirilir. Ülkemizde kullanılan kitler ile ilgili sürekli değişimler olduğu için 
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kalıcı bir protokol bulunmamaktadır. Belirttiğimiz bu süreçler Real Time PCR işlemlerinde dezavantajları 

ve PCR sonuçlarının yorumlanmasında sıkıntılar meydana getirmektedir. 

 

3.2. Bölgemizde RT-PCR Uygulamasının Dezavantajları 

I. RT-PCR uygulamalarında görev alacak personelde teknik donanım eksikliği 

II. RT-PCR uygulamaların yapılacağı laboratuarlarda alt yapı eksikliği 

III. RT-PCR uygulamaları bilgi, beceri ve tecrübe gerektirmesi 

IV. RT-PCR için uygulamaları için yüksek ekipman ihtiyacı 

V. Aynı veya farklı laboratuarlar arası sonuçlarda farklılıklar yaşanması 

VI. Standardizasyon problemi 

 

3.3. Covid-19 Real Time PCR Sonuçlarının Yorumlanmasında Yaşanılan Sorunlar 

En önemli sorun, Real Time PCR cihazlarındaki sonuçlarda Sigmoid eğri oluşmamasıdır. Bunun çeşitli 

nedenleri olabilir. 

I. Kliniğe gelen örnekler içerisinde PCR inhibitörünün bulunması 

II. Ekstraksiyon yöntemi (vNAT) ile yapılmaktadır. Ayrıca bir ekstraksiyon yapılmaması 

III. Kit-bağımlı kalıp herhangi bir saflaştırma işlemi yapılmaması 

IV. Reaksiyon ortamında kullanılan sarf malzemelerde sorunların yaşanması 

V. Kontaminasyon riskinin bulunması 

VI. Kit Kalitesi farklılık göstermektedir. Kullanılan PCR testlerinin prospektüslerinde PCR 

aşamaları sürekli değişmesi ve buna bağlı olarak anlık eğtimlerin yapılamaması. 

3.4. PCR Testinin Güvenirliği 

Hasta yoğunluğundan dolayı PCR testleriyle ilgili olarak COVID-19 testinin tanısında seroloji konusunda 

gerekli çalışmalar henüz tam anlamıyla başlamamıştır. 

SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan 173 hastadan, semptomların başlamasından sonra, üç zaman noktasında 

alınan seri plazma örneklerinin analiz edildiği ifade edilmiştir. Örnekler, RT-PCR ile test edilmiş ve 

ayrıca SARS-CoV-2'ye karşı toplam antikorlar (Ab), IgM ve IgG için test edilmiştir. Sonuçlar, Tablo.5’te 

detaylı olarak gösterilmiştir [14]. Görüldüğü üzere tek başına PCR testinin güvenirliği %70 leri 

geçmemektedir. Bu yüzden biran önce güvenilir antikor testlerinin rutinde kullanılmaya başlanması 

gerekmektedir. 

Tablo.5 RT-PCR ile Antikorların birlikte test edilmesi sonuçları [14]. 

Semptomların 

başlamasından 

günler sonra 

N 
RNA RT-

PCR 
Toplam Ab IgM IgG PCR + Ab 

Toplam 173 
Duyarlılık 

(%) 

Duyarlılık 

(%) 

Duyarlılık 

(%) 

Duyarlılık 

(%) 
Duyarlılık (%) 

1-7 94 66.7 38.3 28.7 19.1 78.9 

8-14 135 54.0 89.6 43.3 54.1 97.0 

15-39 90 45.5 100 94.3 79.8 100 

 

3.5. Antikor testi için Amerika CDC önerileri 
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SARS-CoV-2 için artık yaygın olarak temin edilebilen serolojik tahliller, genel popülasyonda virüsün 

bulaşma dinamiğinin anlaşılmasında ve enfeksiyon için daha yüksek risk altındaki grupların 

belirlenmesinde önemli bir rol oynayabilmektedir. Akut enfekte kişileri tespit edebilen nükleik asit 

amplifikasyonu veya antijen tespit testleri gibi viral doğrudan tespit yöntemlerinin aksine, antikor testleri, 

test edilen kişinin daha önce enfekte olup olmadığını hatta bu kişiler hiç semptom göstermemiş olsa bile 

belirlemeye yardımcı olabileceğini belirtmişlerdir [15]. 

 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Sonuç olarak, PCR laboratuvarı çalışanları, yalnızca RT-PCR cihazını kullanmayı öğrenmenin yanı sıra 

kontaminasyon, biyogüvenlik ve koruyucu ekipmanların kullanımı konusunda da etkili bir şekilde eğitim 

almışlardır. Covid-19 tanısı için yaptıkları RT-PCR testleri ile günlük yapılan test sayısının artmasına 

katkı sağlamışlardır. Pandemi süresince ülkemizin genelinde olduğu gibi bölgemizde de verilen eğitimler 

sayesinde erkekler kadar kadınlar da etkin ve başarılı bir mücadelede bulunmuşlardır. Kurulan Covid-19 

laboratuvarları ile bölgedeki günlük vaka sayısı belirlenmiştir. Hasta bireylere erken tedavi 

uygulanmasına doğrudan öncülük etmiş ve olası taşıyıcı bireylerin toplum içerisinde dolaşmasını dolaylı 

olarak engellemiştir. 

Bununla birlikte bölgemizdeki bazı illerin de ülkemizdeki diğer illerde olduğu gibi salgınla etkin bir 

şekilde mücadele etmesine katkı sağlanmıştır. 

İyileşmeden sonra nükleik asit veya antijen pozitifliğinin ne kar sürdüğünün belirlenmesi ve bulaştırıcılık 

ile ilişkisinin araştırılması için daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Tek başına PCR testinin güvenirliği %70’leri geçmemektedir. Bu yüzden biran önce güvenilir antikor 

testlerinin rutinde kullanılmaya başlanması gerekmektedir. 

Ülkemizde COVID-19'a karşı antikor tepkilerini tespit etmeye yönelik testler, aşıların geliştirilmesini 

desteklemek ve aktif vaka bulma ve gözetim çabaları yoluyla kimliği belirlenemeyen insanlar arasındaki 

enfeksiyonun kapsamını, saldırı oranını anlamamıza katkıda bulunmak için kritik olacaktır. 

Covid-19 Real Time PCR tanı testleri pandemiyi sınırlamak için toplum sağlığı açısından gereklidir. 

Ancak iyileşme sürecinden sonra nükleik asit veya antijen pozitifliğinin ne kadar sürdüğünün 

belirlenebilmesi ve bulaştırıcılık ile ilişkisinin araştırılabilmesi için daha fazla bilimsel çalışmalara ihtiyaç 

duyulduğu düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 
 III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES                           DECEMBER 25-27, 2020 

 

                 www.covid19conference.org                               Ankara/Turkey 516



5. KAYNAKLAR 

1- World Health Organization (WHO), https://www.who.int/publications/i/item/report-of-the-

who-china-joint-mission-on-coronavirus-disease-2019-(covid-19), Son erişim tarihi: 20.12.2020. 

2- Jayalakshmi Vallamkondu, A. J., Wani, W. Y., Ramadevi, S., Jella, K. K., Reddy, P. H., & 

Kandimalla, R. SARS-CoV-2 pathophysiology and assessment of coronaviruses in CNS diseases with a 

focus on therapeutic targets. Biochimica et Biophysica Acta. Molecular Basis of Disease. 

3- Fu, Y., Cheng, Y., & Wu, Y. (2020). Understanding SARS-CoV-2-mediated inflammatory 

responses: from mechanisms to potential therapeutic tools. Virologica Sinica, 1-6. 

4- Kim, D., Lee, J. Y., Yang, J. S., Kim, J. W., Kim, V. N., & Chang, H. (2020). The architecture 

of SARS-CoV-2 transcriptome. Cell. 

5- Wang, H., Li, X., Li, T., Zhang, S., Wang, L., Wu, X., & Liu, J. (2020). The genetic sequence, 

origin, and diagnosis of SARS-CoV-2. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, 

1. 

6- Al-Tawfiq JA. Middle East respiratory syndrome- coronavirus infection: an overview. J Infect 

Public Health 2013;6(5):319-22. 

7- Holmes KV, Dominguez SR. The new age of virus discovery: genomic analysis of a novel 

human betacoronavirus isolated from a fatal case of pneumonia. MBio 2013;4(1):e00548-12. 

8- World Health Organization (WHO), Pneumonia of unknown cause – China. 

https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/, Son erişim tarihi: 

20.12.2020. 

9- Centers for Disease Control and Prevention (CDC), https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/downloads/rt-pcr-panel-primer-probes.pdf, Son erişim tarihi: 20.12.2020. 

10- Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, https://hsgm.saglik.gov.tr/, Son erişim tarihi: 20.12.2020. 

11- Sağlığı Bakanlığı Covid-19 bilgilendirme, https://covid19.saglik.gov.tr/, Son erişim tarihi: 

20.12.2020. 

12- Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-

19-tani-laboratuvarlari.html, Son erişim tarihi: 20.12.2020. 

13- Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection 

is suspected: Interim guidance, 25 January 2020. https://apps.who.int/iris/handle/10665/330674, Son 

erişim tarihi: 20.12.2020. 

14- Zhao, J., Yuan, Q., Wang, H., Liu, W., Liao, X., Su, Y., ... & Qian, S. (2020). Antibody 

responses to SARS-CoV-2 in patients of novel coronavirus disease 2019. Clinical Infectious Diseases. 

15- Centers for Disease Control and Prevention (CDC), https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/lab/resources/antibody-tests-guidelines.html, Son erişim tarihi: 20.12.2020. 

 
 III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES                           DECEMBER 25-27, 2020 

 

                 www.covid19conference.org                               Ankara/Turkey 517

https://www.who.int/publications/i/item/report-of-the-who-china-joint-mission-on-coronavirus-disease-2019-(covid-19)
https://www.who.int/publications/i/item/report-of-the-who-china-joint-mission-on-coronavirus-disease-2019-(covid-19)
https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/rt-pcr-panel-primer-probes.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/rt-pcr-panel-primer-probes.pdf
https://hsgm.saglik.gov.tr/
https://covid19.saglik.gov.tr/
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html
https://apps.who.int/iris/handle/10665/330674
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antibody-tests-guidelines.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antibody-tests-guidelines.html


 

EFFECT OF COVID-19 ON THE FOOD PACKAGING INDUSTRY 

 

 

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Seçkin ADAY 

Çanakkale Onsekiz Mart University, Food Engineering Department, Çanakkale, TURKEY  

ORCID ID: 0000-0002-5669-5812 

 

ABSTRACT 

The COVID-19 pandemic has an impact on the food packaging industry, as in many other sectors. The 

need for packaging is increasing in this period due to the increase for all foods by consumers. 

However, the lack of packaging material required to meet this demand can cause significant 

disruptions in the supply chain. In addition, the growth of shopping through e-commerce channels lead 

to greater need for secondary and tertiary packaging, which puts pressure on packaging manufacturers.  

The COVID-19 outbreak has also impacted the packaging industry in terms of sustainability 

negatively. Many coffee shops refuse to accept reused cups to reduce the risk of spreading and have 

turned to single-use, non-recyclable plastic packaging. In addition, the packaging industry, which 

gives more importance to the appearance of the packaging before the epidemic, will now focus on 

hygiene and therefore will use the packaging designs that minimize the contact of the couriers on the 

packaging. The production of packages containing tamper-evident labels, indicating that the product is 

untouched and safe, will increase. The impact of the COVID-19 outbreak on the packaging industry is 

also related to the opinions of consumers. Consumers worry about that COVID-19 could be 

transmitted via food packaging. According to various organizations, although there is a possibility that 

people may get COVID-19 after touching various surfaces such as food packaging, and then touching 

to the face, mouth or eyes, this is not seen as a main way of spreading the virus.  

As a result, periods of crisis contain risk and opportunity. In the industry, risks will become more 

pronounced if the number of positive cases increases. The opportunity will depend on what the 

packaging industry will do to address customer concerns. 

Keywords: Food packaging, Consumer concerns, COVID-19 

 

 

COVID-19’UN GIDA AMBALAJLAMA ENDÜSTRİSİNE ETKİLERİ 

 

ÖZET 

COVID-19 salgını, tüm sektörlerde olduğu gibi gıda ambalajlama sektöründe de etkisini 

göstermektedir. Tüketicilerin bu dönemde gıda talebinin artması nedeniyle gıda ambalajına olan 

ihtiyaç artmaktadır. Fakat bu talebi karşılamak için gereken ambalaj materyalinin eksikliği, tedarik 

zincirinde önemli aksamalara yol açabilmektedir. Aynı zamanda, e-ticaret kanalları vasıtasıyla 

alışverişin de artması, ikincil ve üçüncül ambalajlara duyulan gereksinimi artırmakta olup, bu durum 

ambalaj üreticileri üzerinde baskı yaratmaktadır.  

COVID-19 salgını, ambalaj endüstrisine sürdürebilirlik bakımından da zarar vermiş olup, birçok 

kahve dükkanı, yayılma riskini azaltmak için tekrardan kullanılan bardakları kabul etmemeye başlamış 

ve tek kullanımlık, geri dönüşümü olmayan plastik ambalajlara yönelmiştir. Ayrıca, salgın öncesi 

ambalaj görünüşüne daha fazla önem veren ambalaj endüstrisi, artık hijyene odaklanacak olup, bu 

nedenle kuryelerin ambalaj üzerindeki temasını en aza indirgeyecek dizaynlara yönelecektir. Aynı 

zamanda içerdiği ürünün güvenli olduğuna dair mühür etiketlerini içeren ambalajların üretimi de 

artacaktır.   COVID-19 salgınının ambalaj sektörüne etkisi, birbiriyle bağlantılı olan tüketicilerin 
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düşünceleriyle de ilişkilidir. Tüketiciler COVID-19’un gıda ambalajları vasıtasıyla geçebileceği 

konusunda endişe duymaktadır. Çeşitli kuruluşlara göre, insanların gıda ambalajları gibi çeşitli 

yüzeylere dokunduktan sonra, ellerini yüzüne, ağzına veya gözlerine götürmesi sonucu COVID-19 

olabileceği ihtimali bulunsa da, bu durum virüsün yayılımını sağlayabilecek esas bir yol olarak 

görülmemektedir.  

Sonuç olarak, kriz dönemleri hem risk hem de fırsat içeren dönemlerdir. Sektörde riskler, salgının 

artmasıyla daha belirgin hale gelecektir. Fırsat ise ambalaj endüstrisinin müşteri endişelerini gidermek 

için yapacaklarına bağlı olarak değişecektir.   

Anahtar Kelimeler: Gıda ambalajlama, Tüketici endişeleri, COVID-19 

 

GİRİŞ 

Yeni tip koronavirüs olarak adlandırılan SARS-CoV-2'nin, kişiden kişiye öksürme, hapşırma ve 

solunum damlacıkları yoluyla kolayca bulaşan bir hastalık olan COVID-19’a neden olduğu 

bilinmektedir (Rizou, Galanakis, Aldawoud, ve Galanakis, 2020). Bu hastalık, Çin’de Aralık 2019’da 

tespit edilmiş olup, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 11 Mart 2020’de pandemi ilan edilmiştir 

(Galanakis, 2020). Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre, 28 Kasım 2020 tarihi itibariyle, Dünyada 

61,299,371 vaka olup, bu salgın 1,439,784 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştır. Bölgelere göre, 

Amerika kıtasında 25,958,213, Avrupa’da 18,283,476, Güney-Doğu Asya’da 10,688,202, Doğu 

Akdeniz’de 4,012,720, Afrika’da 1,487,650 ve Batı Pasifik’te 868,369 vaka tespit edilmiştir. Ölüm 

sayılarına bakıldığında ise, Amerika kıtasında 717,028, Avrupa’da 407,968, Güney-Doğu Asya’da 

162,778, Doğu Akdeniz’de 101,446, Afrika’da 33,407 ve Batı Pasifik’te 17,144 kişi hayatını 

kaybetmiştir (WHO, 2020). Pandeminin milyarlarca insan üzerindeki etkisi sadece sağlık bakımından 

yarattığı tehditleri içermemekte, aynı zamanda yerel, ulusal ve uluslararası gıda sistemlerini ve 

ekonomileri de kapsamaktadır. Bu nedenle COVID-19, sadece sağlık sitemlerindeki sınırları ortaya 

çıkarmamakta olup, bununla birlikte gıda zincirinin de ne kadar kırılgan olduğunu ve kolayca 

bozulabileceğini göstermektedir (Béné, 2020). 

Dünyadaki her endüstri kolunda olduğu gibi, gıda endüstrisi de COVID-19 salgınının etkilerinin nasıl 

devam edeceğini görmek istemektedir. Ancak gıda endüstrisi diğer iş kollarından farklı olarak, günlük 

yaşam için elzem ürünler meydana getirmektedir. Bu nedenle gıda endüstrisinde (çiftçi, gıda 

fabrikaları, gıda ambalajlama endüstrisi, dağıtım) çalışan kişilerin enfekte olması tüm insanlığın risk 

altında olmasına yol açabilecek öneme sahiptir (Aday ve Aday, 2020). Gıda işleme ve ambalajlama, 

gıda endüstrisindeki operasyonların iki önemli aşamasından olup, gıda ambalajlama ürünün son formu 

olarak ifade edilmektedir. Özelikle günümüz küresel pazarında yaşanan sıkı rekabet, şirketleri gıda 

güvenliğini daha iyi sağlamak, sürdürülebilir ambalaj materyallerinden yararlanmak, esnek ve 

standartlaştırılmış teknolojileri kullanmak açısından verimlilikleri artırmaya yöneltmiştir (Mahalik ve 

Nambiar, 2010).    

Salgın döneminde, gıda dağıtım ve perakendeciliği de dahil olmak üzere gıda sektörü, insanların 

paniğe kapılıp yiyecek stoklaması nedeniyle, baskı altına alınmıştır. Tüketicilerin kıtlık konusundaki 

endişeleri, uzun ömürlü; süt, makarna, pirinç ve konserve gıdalara yönelimi artırmış olup, aynı 

zamanda e-ticaret vasıtasıyla gerçekleşen gıda dağıtımını da etkilemiştir (Nicola ve ark., 2020). Gıda 

talebinin bu dönemde çeşitli sebeplerle artması, gıda ambalajlarına olan gereksinimin de artmasına 

neden olmuştur. Fakat talebi karşılamak için gereken ikincil ve üçüncül ambalaj eksikliği, tedarik 

zincirinde çeşitli sıkıntıların yaşanmasını sağlamıştır. Bu durum, talebi karşılamak için üretimi 

artırmak zorunda kalan ambalaj üreticilerini zorlamıştır (EPDA, 2020). 

COVID-19 ayrıca e-ticareti de etkilemiştir. Çünkü tüketiciler, salgın nedeniyle dışarıya çıkmak 

istememekte olup, dışarı çıktıklarında ise sosyal mesafenin korunmasının zor olduğu düşünmektedir. 

Bu nedenle kalabalıktan kaçınmak amacıyla fiziksel alışveriş yerini e-ticarete bırakmıştır (Bhatti ve 

ark., 2020). E-ticaret kanallarıyla alışverişin artması, tüketicilerin COVID-19’un gıda ambalajları 

vasıtasıyla geçebileceği konusunda endişe duymasına da yol açmıştır. Çeşitli kuruluşlara göre, 

insanların virüs bulunan ambalaj yüzeyine dokunması ve sonra da ellerini yüzüne, ağzına veya 
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gözlerine götürmesi sonucu COVID-19 olma ihtimali bulunmaktadır. Fakat bu durum virüsün 

yayılımını sağlayabilecek esas bir yol olarak görülmemektedir (CDC, 2020).  

Sayılan etkenlerden dolayı, bu çalışma salgının tüketiciler üzerindeki etkisi, tüketicilerin gıda ambalaj 

sektöründen beklentileri ve gıda ambalaj endüstrisinin bu beklentilere olan yanıtlarını içermektedir.  

TÜKETİCİLERİN AMBALAJLI GIDALARA BAKIŞI 

COVID-19 salgını sonrasında yeni ve alışılmadık bir gerçeklik yaşadığımız ortadadır. Sokağa çıkma 

kısıtlamaları sırasında restoranların ve dükkanların geçici olarak kapatılması ve Hükümetler tarafından 

önerilen “Evde Kal” direktifleri yaşam ve tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmektedir. Ayrıca, 

COVID-19 nedeniyle yaşanan durum, bir çok ülkede uzun ömürlü gıda içeren ambalajlara yönelik 

talebin tahmin edilemez şekilde artmasına yol açmış ve gıda stoklanmasını meydana getirmiştir 

(Vanapalli ve ark., 2020). Salgın boyunca tüketicilerin yaşadığı en büyük sorun, gıda ihtiyacının nasıl 

karşılanacağıdır. Tüketiciler gıda alışverişi için marketleri tercih ederlerse virüse maruz kalma riskinin 

büyüklüğünü bildiklerinden, e-ticaret sitelerine yönelmiştir. Fakat bu tercih de çeşitleri riskleri 

barındırmaktadır. Tüketiciler özellikle gıdaların teslimatını sağlayan kişilerin enfekte olup olmadıkları 

konusunda endişe duymaktadır (Gao, Shi, Guo ve Liu, 2020).  

Tüketicilerin kafasında soru işaretlerine neden olan diğer bir durum ise COVID’19’un gıda ambalajları 

yoluyla insanları enfekte etme riskidir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hazırlanan raporda, virüsün gıda veya gıda ambalajları vasıtasıyla 

insan solunum sistemini enfekte ettiğine yönelik bir kanıtın olmadığı belirtilmiştir. Fakat kanıt olmasa 

da, aynı kuruluşlar, insanların gıda ambalajları gibi çeşitli yüzeylere dokunduktan sonra, ellerini 

yüzüne, ağzına veya gözlerine götürmesi sonucu COVID-19 olabilme ihtimali bulunduğunu, ama bu 

durumun virüsün yayılımını sağlayabilecek esas bir yol olarak görülmediğini açıklamıştır (FAO ve 

WHO, 2020). Çünkü gıda ambalajlarının tüketiciye ulaşıncaya kadar çeşitli çevresel şartlara maruz 

kaldığı düşünülmektedir. Ayrıca, virüslerin çoğalmak için canlı bir hücreye ihtiyaç duyması ve vücut 

dışında bulaşma yeteneğinin azalması da bu görüşü desteklemektedir (Heidt, 2020; PAMSA, 2020).  

Bu görüşlerin aksine, SARS-CoV-2 üzerine yapılan çalışmada, çevre koşulları olarak 21-23
0
C ve % 40 

nem seçilmiştir. Sonuçlara göre SARS-CoV-2 virüsünün plastik ve paslanmaz çelik yüzeylerde, bakır 

ve karton yüzeylere göre daha stabil olduğu rapor edilmiştir. Plastiklerde canlılıklarını 72 saat, 

paslanmaz çelikte ise 48 saat sürdürdüğü tespit edilmiştir. Bakır yüzeylerde 4 saat, kartonlarda ise 24 

saat sonrasında canlılıklarını yitirdiği belirtilmiştir. Canlı virüslerin yarı ömürleri ise bakır yüzeylerde 

≈1 saat, kartonlarda ≈3 saat, paslanmaz çelikte ≈5 saat ve plastikte ise ≈7 saat olarak açıklanmıştır 

(Van Doremalen ve ark., 2020). Chin ve ark., (2020) tarafından yapılan diğer bir araştırmada ise 

SARS-CoV-2 virüsünün plastik yüzeylerde oda sıcaklığında ve % 65 bağıl nemde hayatta kalma 

süresinin dört gün olduğu ve yedi gün sonunda ise enfekte etme yeteneğini tamamen yitirdiği tespit 

edilmiştir. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından 670.000 donmuş gıda ve ambalajı 

üzerinde yapılan testlerde, sadece 22 tanesinin pozitif olduğu belirlenmiştir (TIME, 2020).  

Literatürde ambalajlı gıdaya yönelik olarak salgının tüketici üzerine etkisinin değerlendirildiği 

çalışmalar çok kısıtlı olup, IFIC (2020) tarafından 18 yaş üstü 1000 kişi üzerinde yapılan ankette, her 

10 kişiden dördü daha fazla ambalajlanmış gıda satın aldığını belirtmiş, ancak çoğu bu ürünlerin 

sağlıklı olup olmadığı konusundaki görüşlerini değiştirmemiştir. Ankete katılanların %42’si 

normalden daha fazla ambalajlanmış gıda satın aldığını bildirirken, aynı yüzdede diğer tüketiciler ise 

ambalajlı gıda alımlarının değişmediğini söylemiştir. Yüzde 8’lik bir kısım ise normalden daha az 

ambalajlı gıda aldığını belirtmiştir. 45 yaşın altındakilerin ambalajlı gıda alımlarını artırdıkları 

saptanmış; ayrıca bu gruptaki tüketiciler, 45-64 ve 65 yaş üstü kişilere göre daha fazla donmuş gıda 

satın aldığını bildirmiştir. Aynı zamanda, insanların %59'u ambalajlanmış gıdaların sağlıklılığı 

konusundaki algılarını bu sürecin değiştirmediklerini söylemiştir. Katılanların %22'si artık ambalajlı 

gıdaların daha önce olduğundan daha sağlıklı olduklarına inandıklarını söylemiş, %10’luk kısım ise 

ambalajlanmış gıdaların daha az sağlıklı olduğunu düşündüklerini belirtmiştir. Türkiye’de ise 

tüketiciler bu dönemde kilitli kapak içeren ambalajlara yönelmiş olup, büyük gramajlı ürün içeren 

ambalajları tercih etmektedir. Çünkü tüketiciler dışarda kalma riskini minimize etmek ve alışverişe 

tekrar gitme süresini uzatmak istemektedir. Ayrıca tüketicilerin yüksek miktarlarda satın alım 
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yapması, dayanıklı ambalajlara ve uzun raf ömürlü gıdalara talebi de arttırmaktadır (Çiftçigüzeli, 

2020).      

Genel olarak, salgın zamanında tüketiciler insan etkileşiminin en az olduğu, kolay ve güvenli 

ambalajları talep etmekte, bu nedenle gel-al veya kapıda temassız teslimat gibi uygulamalara 

yönelmektedir. 

GIDA AMBALAJ SEKTÖRÜNDEKİ DEĞİŞİMLER 

Gıda sektöründe ambalaj; çok önemli işlevlere sahip olması nedeniyle anahtar durumdadır. Çünkü 

ambalaj; gıdayı içermekte, çevresel etmenlere karşı korumakta, dağıtım aşamasında kolaylık 

sağlamakta ve etiketler vasıtasıyla da tüketicilerle iletişim kurmaktadır. Ambalaj teknolojisindeki 

gelişmelerle birlikte ambalajların hem üretici hem de tüketici için daha kullanışlı hale getirildiği 

görülmektedir (Rahman, Khan, Jose ve Dhama, 2020).  

Dünya, COVID-19 salgınıyla boğuşurken, ambalaj sektöründe de çeşitli gelişmeler yaşanmaktadır. 

Bazı ülkelerde baskı ve ambalaj hammadde tedarikçileri ve üretim tesisleri, önemli işletmeler olarak 

ilan edilmiştir (EPDA, 2020). COVID-19, yönetmelikler düzeyinde de ambalajlama konusunda kısa 

vadeli çeşitli değişikliklere yol açmıştır. Salgının ilk zamanlarında, yemek hazırlamak için restoranlar 

tarafından alınan malzemeler, restoranların kapatılması gibi kısıtlamalardan ötürü firmaların elinde 

kalmıştır. Bu restoranlar bu gıdaları tüketicilere satmak istediklerinde ise, ambalajlarında perakende 

etiketi bulunmadığından zorluklarla karşılaşmıştır. Bu nedenle Amerika Gıda ve İlaç Örgütü (FDA), 

restoranların ve gıda üreticilerinin perakende satış için etiketlenmemiş olan gıdaları satmalarına izin 

vermek amacıyla gıda etiketleme konusunda esnek kurallar uygulamıştır (Parks, Nugent, 

Fleischhacker ve Yaroch, 2020). Yönetmeliklerde FDA tarafından esnekliğe gidilen diğer bir konu ise 

yumurtaların ambalajlanması ve etiketlenmesi hakkındadır. Buna göre, tüketicilerin yumurtaya olan 

talebinin artması fakat bu talebi karşılamak için perakende ambalajının yeterli olmaması nedeniyle, 

FDA yumurtaların ambalajlanması ve etiketlenmesi konusunda esnekliğe gitmiştir. Fakat, bu durumun 

ambalaj ve etiketleme materyalindeki sıkıntının bitmesine kadar geçici olduğunu vurgulamıştır (Aday 

ve Aday, 2020).  

Ambalaj sektöründe yakın gelecekte COVID-19 nedeniyle özellikle ambalaj dizaynı bakımından 

değişmeler beklenmektedir. Yeni normale hazırlanmak amacıyla ambalaj şirketlerinin, maliyet, 

kolaylık ve performans gibi konulara daha dikkat etmesi gerekmektedir. Ayrıca şirketlerin; tüketici 

endişeleri göz önüne alındığında hijyeni ön planda tutan tasarımlara ve bununla birlikte e-ticaret ve 

sevkiyatta kolaylık sağlayacak dizaynlara önem vermesi gerekmektedir (Feber, Kobeli, Lingqvist ve 

Nordigarden, 2020). Bu kapsamda değişikliğe giden “Chipotle” firması, müşterilere gıdalarının el 

değmemiş ve güvenli olduğundan emin olmaları için teslimat sırasında ürünün açılıp açılmadığını 

açıkça gösteren yeni bir ambalaj dizaynı yaratmıştır (Miller, 2020). Ayrıca gıda ambalajlama 

endüstrisi, sağlık kuruluşlarına yardımcı olmak için yenilikçi fikirler de üretmektedir. Buna göre, 

Coca-Cola firması, şişe üretmede ilk aşama olan PET preformlarını, milyarlarca COVID-19 test 

tüplerine çevirmektedir (Parker, 2020).   

Firmalar, ayrıca temas alanını minimize etmek için, üzerinde kuryelerin taşıması için işaretlenmiş 

bölgeler içeren yeni ambalaj tasarımlarına önem verecek olup, E-ticaret kanallarının artmasıyla birlikte 

ambalaj üreticileri, taşıma araçlarındaki kullanım alanını optimize etmek amacıyla, kolayca taşınabilen 

ve istiflenebilen “standart ambalaj” konseptine yönelebilecektir. Bu ambalajlar dağıtım merkezi ve 

depolardaki robotların çalışmasını da kolaylaştırabilecektir (Foot, 2020). Aynı zamanda gıda paket 

servislerinde kullanılan ambalajların sıcaklık yalıtım özelliklerinde iyileştirilmeye gidileceği de 

tahmin edilmektedir. Bununla birlikte tek kullanımlık ve antimikrobiyal katkı içeren ambalajların da 

hijyen gerekçeleri nedeniyle daha fazla kullanılacağı düşünülmektedir (Li, 2020). COVID-19 salgının 

ambalaj endüstrisindeki diğer bir etkisi de, otomasyona verilecek önemin artmasından dolayıdır. 

Firmalar; emek gücü bulmadaki sıkıntılar ve ambalaj hatlarında çalışan işçilerin sosyal mesafe 

kurallarına uymalarındaki zorluklar nedeniyle, otomasyona yönelecek ve böylelikle verimlilik, 

güvenlik ve doğruluk artacaktır (Ohl, 2020).  

Genel olarak değerlendirildiğince, COVID-19’un ambalaj endüstrisini özellikle hijyen protokolleri 

bakımından değiştirdiği ve değiştireceği görülmektedir. Fakat bu amacın gerçekleştirilmesi sırasında, 

ambalajların çevresel etkilerinin de minimize edilmesi gerekmektedir.  
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GIDA AMBALAJLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Sürdürülebilirlik, gıda kalitesi ve güvenliğini sağlayan, nakliye ve lojistiği kolaylaştıran ve tüketiciyle 

iletişimi sağlayan ambalajlamanın ayrılmaz işlevlerinden biri haline gelmiştir. Bu kapsamda; 

kullanılan ambalaj materyalinin azaltılması, geri dönüşüm amacıyla toplama ve sınıflandırma 

faaliyetlerinin geliştirilmesi ve biyobazlı tekrardan kullanılabilir ambalajlara yönelinmesi; hammadde 

kaynakları, maliyet ve enerji bakımından tasarrufa neden olup, gelecek nesillere daha iyi bir dünya 

bırakılmasında etkili olacaktır (Boz, Korhonen ve Koelsch Sand, 2020; Reichert ve ark., 2020). 

Sayılan nedenlerden dolayı sürdürülebilirlik, son yıllarda ambalaj konusunda en büyük trendlerinden 

biri olmuştur. Ancak COVID-19 krizi; biyobozunur malzemelerden daha çok, karton, plastik ve cam 

gibi hızlı bir şekilde büyük hacimde üretilebilen geleneksel malzemelere yeniden odaklanmayı 

sağlamıştır. Çünkü sürdürülebilir seçeneklerin çoğu henüz emekleme aşamasında olup, bunları ihtiyaç 

duyulan miktarlarda üretecek altyapı veya malzeme konusunda sıkıntı çekilmektedir (EPDA, 2020).  

COVID-19 salgını, ayrıca biyogüvenlik konusundaki endişelerin artması sebebiyle, birçok tüketicinin 

ambalajlama söz konusu olduğunda önceliklerini yeniden değerlendirmesine de neden olmaktadır. 

Salgın öncesince, çevreyi korumanın önemi konusunda artan kamu bilinci, endüstrilerin tek 

kullanımlık, geri dönüştürülemeyen ambalajlara olan bağımlılıklarını azaltmalarını sağlamıştır. Ama 

salgınla birlikte birçok perakendecinin hijyenik nedenlerden ötürü 'tek kullanımlık' ambalajlamaya geri 

dönmesi bu sürece zarar vermiştir. Örneğin, kafelerde yeniden kullanılabilir bardaklar yasaklanmıştır 

ve bazı perakendeciler yeniden kullanılabilir çanta/poşetlerde sınırlamalara gitmiştir (Foot, 2020). Bu 

kapsamda Kanadalı tüketicilerin COVID-19 nedeniyle tek kullanımlık plastik gıda ambalajlarına 

yönelik tutumlarının değerlendirildiği çalışma 10-14 Temmuz arasında 977 kişi üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar 13-18 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen çalışmayla 

karşılaştırılmıştır. Buna göre, COVID-19 nedeniyle Kanadalı tüketicilerin plastiklerin çevresel 

etkilerine yönelik endişeleri %91’den %87’ye gerilemiştir. Ayrıca tüketicilerin plastik ambalaj 

kullanımından kaçınmaya yönelik motivasyonu da % 89’dan % 85’e düşmüştür (Kitz, Charlebois, 

Walker ve Music, 2020).  

COVID-19 krizi, özellikle plastiğin günlük yaşamdaki temel rolünü daha da vurgulamıştır (Klemeš, 

Van Fan, Tan, ve Jiang, 2020). Çünkü plastik; düşük maliyeti, hafif yapısı ve ambalajlı ürüne sağladığı 

mükemmel korumaya bağlı olarak, gıda ürünlerinin ambalajlanmasında en fazla tercih edilen 

malzemedir (Reichert ve diğerleri, 2020). Fakat salgın döneminde plastik ambalaj kullanımının 

artması atık yönetimi konusunda sıkıntılar oluşturmaktadır. Çünkü, ulusal kısıtlamalar ve evde 

karantina süreçlerinde, gıdaların e-ticaret vasıtasıyla dağıtılması, plastik kullanımını ve ambalaj 

atıklarını önemli bir oranda artırmıştır (Scaraboto, Joubert ve Gonzalez-Arcos, 2020; Vanapalli ve 

ark., 2020). Tek kullanımlık plastiklerin diğer alternatiflere göre hijyenik üstünlük sağladığı algısı, 

tüketicinin tercihini plastik ambalaj ve tek kullanımlık plastik poşetler lehine kaydırmıştır. Virüsün 

farklı yüzeylerdeki canlılığının araştırıldığı çalışmada (Van Doremalen ve ark., 2020), plastiğin virüsü 

tutma açısından diğer malzemelerden daha iyi olmadığı tespit edilse de, plastiklerin tek kullanım 

imkanı vermesi hijyene önem veren tüketiciler tarafından önemli bir avantaj olarak 

değerlendirilmektedir (Klemeš ve ark., 2020).  

COVID-19 krizinin sürdürülebilirlik üzerine etkisi özetlenecek olduğunda, salgından önce şirketlerin, 

sürdürülebilirlik hedeflerine doğru ilerlemek için çaba sarf ettiği görülmekteydi. Ambalaj şirketleri bu 

kapsamda, çevreye duyarlı, yeniden kullanılabilir ve biyolojik olarak parçalanabilen yenilikçi 

teknolojiler geliştirmek için çalışmaktaydı. Fakat salgınla birlikte yeniden kullanılabilir ambalajların 

hijyen ve güvenliğine ilişkin endişeler, ambalaj endüstrisinin sürdürülebilir ve döngüsel bir tedarik 

zincirine doğru ilerlemesini geçici olarak durdurmuştur (Menjivar, 2020). 

SONUÇ 

COVID-19 hayatımıza girdiğinden beri dünyada köklü değişmelere neden olmuştur. Ambalaj 

endüstrisi de dahil olmak üzere her iş kolu, bu değişikliklere uyum sağlamanın yollarını aramaktadır. 

Özellikle tüketicilerin satın alma davranışlarını değiştirmesiyle birlikte artan sağlık ve güvenlik 

beklentilerine odaklanması, COVID-19 sonrası yeni ambalaj tasarımlarını ortaya çıkarmaktadır. 

Tasarımların başarısı; e-ticaret kanallarının, sürdürülebilirliğin ve hijyen gereksinimlerinin yanı sıra 
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temel konular olan maliyet, performans ve rahatlığa bağlı olarak değişecektir. Sonuç olarak, COVID-

19’un bize öğrettiği en önemli ders, doğru bir ambalajlama olmadan tedarik zincirinin tamamen 

başarısız olacağıdır. Ayrıca bu salgın, daha önce tüketicilere önemsiz bir kavram gibi görünen 

ambalajın hayati fonksiyonu da vurgulamaktadır. Fakat salgın hala devam etmektedir ve salgının gıda 

ambalaj sektöründeki uzun vadeli etkilerini kestirmek zor görünmektedir.   
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ABSTRACT 

COVID-19 has undoubtedly had profound effects on all aspects of our lives, livelihoods, economics 

and our social and natural environment. The question of which of these effects would cause short or 

long-term changes in our behaviours, approaches or lifestyles as individuals or societies or in 

economic activities and political decisions of our institutions and governments remains to be answered 

in the coming months and years. One very interesting area of impact has been on energy and climate. 

We have seen dramatic declines in especially oil demand (and prices) but also other energy uses, as 

transport has nearly halted during the lockdown measures. Two important implications for 

environment and climate has emerged an immediately; cleaner air and general physical environment as 

well as considerably less climate-damaging emissions. This compulsory cuts and improvements have 

at the same time demonstrated the need for action (regarding energy and climate policy) clear. The aim 

of this paper is to show that, without accelerating long-due energy transition and an integrated and 

comprehensive approach to climate policies in which technological change, climate-compliant 

economic policies, political decisions and societal adjustment. These short term and momentary (as 

well as compulsory) improvements can not be durable and replicable. Therefore for a sustainable and 

just energy and climate policy, COVID-19 era is in all aspects should be seen as a show-case for to-be-

designed processes, interactions and to-be-desired results in this area. If such a consideration is not 

given to this process from this angle, it might be that the opportunity to hear the last plea for action for 

the future of humanity and the earth would actually be missed.  

Keywords:  Covid-19, Emissions, Energy and Climate Policy, Energy Transition  
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ABSTRACT 

SARS-CoV-2 and its effects to the body are the most important area of research in 2020 due to the 

COVID-19 pandemics. Main histopathological datas were obtained through human autopsies. The 

disadvantage of these studies were that most of the cases had comorbidities and/or advanced age. Our 

aim is to reveal the effects of the virus in healthy subjects using an animal experiment. 

The isolated SARS-CoV-2 was given to Balb\c mice intranasaly. The virus group and the control 

group of mice (n=10) were handled and sacrificed at Biological Safety Level 3 conditions. Paraffin 

embedded lung tissues were stained histochemicaly. Three independent histologists examined the 

tissue specimens blindly to study groups with a light microscope.  

The SARS-CoV-2 caused in the experiment group focal interstitial pneumonitis in the lungs. 

Interalveolar septae were enlarged and infiltrated by the mononuclear cells consisting of alveolar 

histiocytes and lymphocytes and also lots of erythrocytes. Alveoles were collapsed and alveolar 

epithelia were damaged. In these areas, mild fibrozis was observed with Masson trichrome stain. 

Bronchiole epithelium desquamated focal and minimal. Mononuclear cells and eryhtrocytes were 

rarely seen in the bronchiolar lumen.Vascular thrombosis was a prominent finding in the most of the 

blood vessels. 

As though SARS-CoV-2 does not have a mortal effect in Balb\c mice, the animal subjects had 

histopathologicaly moderate focal pneumonitis and prominent inflammation. The hyalinizatin 

observed in human was not seen in mice, but the other autopsy findings in the literature match partialy 

with our study. 

Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, respiratory system, lung damage, balb\c. 
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ABSTRACT 

The novel coronavirus (COVID-19), in the medical context SARS COV-2, was first reported in 

Wuhan China, in December 2019.  In 2020, the virus spread swiftly and has taken hold of the whole 

world. According to swift spread, W.H.O. announced the COVID-19 outbreak as a pandemic on 

March 11, 2020. As in all countries of the world, after the announcement of the first case in Turkey, 

the number of infections increased gradually. In order to support the prevention of the disease and aid 

in the healthcare service preparation, forecasting the number of confirmed cases and deaths becomes 

an important subject. In this study, we aim to model the number of confirmed cases and deaths in 

Turkey using an autoregressive integrated moving average (ARIMA) model and compare the results 

obtained from Turkey with the diverse countries with similar cases daily distributions with Turkey. 

These countries have chosen as their similar daily case distribution. The datasets of each country were 

collected from the date when cases reached by hundreds to the number of cases on October 30, 2020. 

These data sets are taken from the Covid-19 library of Program R. For each of these countries and 

Turkey, the estimates of the model parameters and the standard errors are obtained. The Akaike 

Information Criterion (AIC) is also calculated to select the best model. In addition, the forecasts for 

the number of cases and deaths for the short-term future and the confidence intervals are calculated for 

each of the considered countries.  

Keywords: ARIMA, COVID-19, forecasting, outbreak, time series analysis.  
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ÖZET 

Klinik çalışmalar, Covid-19’un en yaygın belirtilerinin ateş, yorgunluk ve kuru öksürük olduğunu 

göstermiştir. Diğer semptomlar miyalji, göğüs sıkışması, nefes darlığı, bulantı, kusma ve ishaldir. 

Klinikte hipoksi ile seyredebilen viral pnömoni tablosu hakimdir. Akciğer görüntülemesinde bilateral 

infiltrasyonlar ve buzlu camlar izlenir.  Rektus kılıf hematomu, rektus kasının veya epigastrik 

damarların yırtılması neticesinde gelişen akut karın ağrısı nedenlerinden birisidir. Rektus kılıf 

hematomuna neden olan birçok tetikleyici faktör vardır. Çoğu antikoagülan kullanımına bağlı ikincil 

gelişen spontan kanamalardır. Özellikle astım bronşiale, pnömoni gibi akciğer hastalıklarında 

intraabdominal basıncı arttıran şiddetli öksürük en sık travma dışı mekanizmadır. Diğer risk faktörleri 

arasında hapşırma, hipertansiyon, künt travma, ileri yaş, batın cerrahisi ve gebelik bulunur. Siirt 

Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurmuş, kesin koronavirüs enfeksiyonu tanılı (RT-PCR pozitif bir 

tanı örneği), Covid servisinde yatan ortalama yaşı 80 olan, sırasıyla hipertansiyon, astım ve KOAH 

hastalığı olan üç hasta (2 kadın, 1 erkek), tedavilerinin yaklaşık 5-6. gününde göbek çevresinde sürekli 

ve aynı şiddette devam eden ağrısı olduğunu bildirdi. Hikayelerinde Covid servisinde subkutan 

enjeksiyon Enoksaparin Sodyum (Oksapar 4000) kullandıkları öğrenildi. Bilgisayarlı tüm batın 

tomoğrafilerinde Grade II rektus hematomu tanısı konuldu. Hastaların hemoglobin değeri ortalama 

12,9 mg/dL’den 9,1 mg/dL’ye düşmesi üzerine hemogram takibi ve iki ünite eritrosit süspansiyonu 

transfüzyonu yapıldı. Antikoagülan ilaçları kesilen ve kan ürünü replasmanı yapılan hastaların Covid 

servisinde tedavilerine devam edildi. Spontan rektus hematomu, kronik hastalık, antikoagulan tedavi 

kullanım öyküsü bulunan ve şiddetli öksürük nöbeti sonrasında gelişen ani başlangıçlı karın ağrısı ile 

gelen ve hematokrit değeri düşük olan Covid-19 pozitif hastalarda özellikle içinde bulunduğumuz 

pandemi döneminde düşünülmesi ve gözden kaçırılmaması gereken bir patolojidir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19; korona virüs; rektus kılıf hematomu; antikoagülan; hemoglobin 

 

 

ABDOMINAL PAIN IN COVID-19 PATIENTS: RECTUS SHEATH HEMATOMA 

 

 ABSTRACT 

Clinical studies have shown that the most common symptoms of Covid-19 are fever, fatigue and dry 

cough. Other symptoms are myalgia, chest tightness, shortness of breath, nausea, vomiting, and 

diarrhea. Viral pneumonia with hypoxia is prevalent in the clinic. Bilateral infiltrations and ground 

glasses are observed in lung imaging. Rectus sheath hematoma is one of the causes of acute abdominal 

pain due to rectus muscle or epigastric vessels rupture. There are many trigger factors that cause rectus 

sheath hematoma. Most of them are spontaneous bleeding secondary to anticoagulant use. Especially 

in lung diseases such as asthma bronchiale and pneumonia, severe cough that increases intraabdominal 

pressure is the most common non-traumatic mechanism. Other risk factors include sneezing, 

hypertension, blunt trauma, advanced age, abdominal surgery, and pregnancy. Three patients who 
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applied to Siirt Training and Research Hospital, had a definite diagnosis of coronavirus infection (an 

example of a positive diagnosis of RT-PCR), an average age of 80 in the Covid ward, and had 

hypertension, asthma and COPD disease respectively, around the umbilicus for about 5-6 days of their 

treatment reported that he had severe pain. In their story, it was learned that they used subcutaneous 

injection Enoxaparin Sodium (Oksapar 4000) in the Covid service. Grade II rectus hematoma was 

diagnosed on all computerized abdominal tomographies. When the hemoglobin value of the patients 

decreased from an average of 12.9 mg/dL to 9.1 mg/dL, hemogram was followed-up and two units of 

erythrocyte suspension transfusion were performed. The treatment of patients whose anticoagulant 

drugs were discontinued and blood product replacement was continued at the Covid service. 

Spontaneous rectus hematoma is a pathology that should be considered and should not be overlooked 

especially in the pandemic period in Covid-19 positive patients with chronic disease, history of 

anticoagulant treatment, and sudden onset abdominal pain that develops after severe coughing attack 

and with low hematocrit value. 

Keywords: Covid-19; corona virus; rectus sheath hematoma; anticoagulant; haemoglobin 
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ÖZET 

Amaç: Küresel salgın Covid-19’un ana enfeksiyon kaynağı enfekte insandır. Covid-19 tanısı almış 

hasta ile yakın temasta olan pandemi sürecinin ön cephesinde görev yapan sağlık çalışanlarında bulaş 

riski yüksektir. Bu çalışmada, 12 Mart 2020 ile 12 Mayıs 2020 tarihleri arasında hastanemizde çalışan 

(Polymerase Chain Reaction Test) PCR tarama testi yapılan negatif ve pozitif olan sağlık 

çalışanlarının, sağlık durumları ve alınan koruyucu önlemlerin etkinliğinin değerlendirilmesi 

amaçlanmaktadır.  

Materyal ve Metod: 12.03.2020-12.05.2020 tarihleri arasında PCR testi yaptıran ve Covid-19 

semptomları nedeni ile, başvuruda bulunan 1103 hastane çalışanı çalışmaya dahil edilmiştir. 

Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, General Public License-Free Software 

Foundation (GNU-PSPP) paket programı kullanılmıştır. 

Bulgular: 93’ü sağlık personeli olan 118 çalışanın Covid-19 PCR sonucu pozitiftir. Sağlık 

çalışanlarında %8’i hekim ve eczacı, %11’i hemşire, %7’si anestezi teknisyeni, %16’sı yardımcı sağlık 

personeli ile %15’i veri girişi, %20’si teknik ekip, %10’u güvenlik, %7’si mutfak personeli Covid-19 

pozitiftir. Covid-19 pozitif olan hekimlerin; %32’si yoğun bakım, %58’i klinik ve %5’i acil servis; 

hemşirelerin %63’ü klinik, %17’si acil servis, %10’u yoğun bakım, %5’i sterilizasyon, %5’i 

biyokimyada; anestezi teknisyenlerinin ikisi sağlık durumları nedeni ile covid-19 klinikleri dışında 

eczanede; yardımcı sağlık personelinin %64 dış alan temizlik, %24 klinik,  %6 acil servis, %6 yoğun 

bakımda görevli idi. Covid-19 pozitif çıkanlar arasında hekimlerin tümü, hemşirelerin %90’ı hemşire 

ve %35’i yardımcı sağlık personeli birebir Covid-19 hastası ile temastaydı. Covid-19 tanısı alan 

hekimlerin %33’ü, hemşirelerin %39’u, yardımcı sağlık personelinin %28’sı yatarak tedavi gördü. 

Yatarak tedavi gören hekimlerin %50’si, hemşirelerin %29’u ve yardımcı sağlık personelinin %40’ı 

yoğun bakımda çalışmaktaydı.  

Sonuç: Yapılan çalışmada 1103 personele PCR testi yapıldı. 118 çalışanın PCR sonucunun pozitif 

olduğu ve bunların çoğunluğunun teknik ekip ile veri giriş personelleri olduğu görüldü. Hekim ve 

hemşirelerde en fazla bulaşın Covid-19 kliniklerinde, yardımcı sağlık personellerinin ise; görev 

yaptıkları dış alanda olduğu belirlendi. Yoğun bakımda çalışanların yatarak tedavi görme durumları 

sıra ile hekimler, yardımcı sağlık personelleri ve hemşireler olduğu sonucuna ulaşıldı. Covid-19 pozitif 

çıkan hekimlerin tamamı, hemşirelerin büyük çoğunluğu ve yardımcı sağlık personelleri bir kısmı 

birebir Covid-19 hastası ile temastaydı. Türkiye’de sağlık çalışanlarının Covid-19’a yakalanma  
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durumlarını inceleyen çalışmalara ihtiyaç olduğu, Covid-19 enfeksiyonunun hastane çalışanları için 

meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

 Anahtar Kelimeler: Covid-19; PCR tarama testi; sağlık çalışanları. 

 

 

COVID-19 INFECTION AMONG HEALTHCARE WORKERS 

 

 

SUMMARY 

Objectives: In this study, it was aimed to evaluate the health status of the healthcare workers who 

worked in our hospital between 12 March 2020 and 12 May 2020 and whose PCR test result was 

negative and positive, and the effectiveness of the preventive measures taken. Materials and 

Methods: 1103 hospital employees who had a Polimeraz Chain Reaction (PCR) test between 

12.03.2020 and 12.05.2020 and applied due to Covid-19 symptoms were included in the study. 

General Public License-Free Software Foundation (PSPP-GNU) package program was used in the 

evaluation of the research data.  

Findings: Covid-19 PCR test result of 118 employees, 93 of whom were healthcare workers, was 

positive. 32% of the doctors who tested positive for Covid-19 worked in intensive care, 58% at clinic 

and 5% in emergency services; 63% of the nurses worked at clinic, 17% in emergency services, 10% 

in intensive care, 5% in sterilization, 5% in biochemistry; two of the anaesthesia technicians worked in 

a pharmacy outside of covid-19 clinics due to their health conditions; 64% of the healthcare assistants 

worked in outdoor cleaning, 24% at clinic, 6% in emergency services, and 6% in intensive care. 

Among those who tested positive for Covid-19, all of the doctors, 90% of the nurses and 35% of the 

healthcare assistants were in direct contact with Covid-19 patients. 33% of the doctors, 39% of the 

nurses and 28% of the healthcare assistants diagnosed with Covid-19, received inpatient treatment. 

50% of the doctors, 29% of the nurses and 40% of the healthcare assistants receiving inpatient 

treatment worked in intensive care unit.  

Results: In the study, 1103 healthcare workers had a PCR test. It was observed that 118 employees 

had positive PCR test results and most of them consisted of technical team and data entry clerks. It 

was determined that doctors and nurses were most infected at Covid-19 clinics; healthcare assistants in 

the outer area where they provided service. It was concluded that the inpatient treatment of intensive 

care workers consisted of doctors, healthcare assistants and nurses, respectively. All the doctors tested 

positive for Covid-19, the majority of the nurses and some of the healthcare assistants were in direct 

contact with Covid-19 patients. We believe that studies examining the cases of Covid-19 infection 

among healthcare workers in Turkey are needed and Covid-19 infection should be considered as an 

occupational disease for hospital employees. 

Key Words: Covid-19; PCR test; healthcare workers 
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ÖZET 

Amaç: 2020 yılında covid-19 pandemisi tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Bu süreçte pek çok 

insan karantina ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeni ile evlerinden çıkamamışlardır.  Bu tür 

uygulamalar insanların yaşamlarında değişikliklere neden olmuştur. Çalışmamızın amacı 

pandemi sürecinde genç ve orta yaş yetişkinlerdeki fiziksel aktivite seviyelerini 

karşılaştırmaktır. 

Metodlar: Genç erişkin grup için 18-24 yaş arası dahil edilirken, orta yaştaki grup için ise 50-

60 yaş arası dahil edildi. İnternet ortamında ulaşılıp gönüllü olan bireylerden online anket 

aracılığı ile veri toplandı. Veri toplama sırasında yaş, sigara kullanma, yaşanılan şehrin covid-19 

açışından riski, pandemi sürecindeki egzersiz yapma alışkanlığı gibi bilgiler sorgulandı. 

Katılımcıların fiziksel aktivite seviyeleri Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA) ile 

belirlendi. 

Sonuçlar: Çalışmaya toplam 200 kadın dahil edildi. Genç kadınların yaş ortalaması 21,6± 2,2 ( 

n=100) orta yaştaki kadınların ise 59,4±6,5 (n=100) idi. Her iki grubun sigara içme davranışları 

benzerdir (p>0,05). Katılımcıların yaşadıkları şehirlerin covid-19 riskleri benzerdir (p>0,05).  

Genç grubun %35’inin, yaşlı grubun ise %31’inin pandemi döneminde spor yaptığı saptandı 

(p>0,05). Grupların UFAA skorları genç ve ileri yaşlı grupta sırası ile 1354,8±1824.3 ve 555,3 

±657,5 olarak elde edilmiştir ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p 

<0.05).  

Tartışma: Pandemi döneminde düzenli spor yapma alışkanlıkları benzer olsa da genç 

kadınların fiziksel aktivite seviyeleri daha yüksek bulundu. Bunun nedeninin genç kadınların 

günlük ve iş yaşamlarında daha fazla sorumlulukları ile daha aktif oldukları düşünmekteyiz. 

Buna ek olarak ileri yaştaki kadınların covid-19 enfeksiyonunu daha ciddi semptomlarla 

geçirme olasılığı ile kendilerini evde izole etme eğiliminde olmaları da bu sonuçları ortaya 

çıkarmış olabilir. Sonuç olarak fiziksel aktivitenin bağışıklık sistemi üzerindeki faydaları da 

düşünülerek pandemi süresince orta yaşlı erişkinkerin bu yönden desteklenmesi önerilebilir.   

Anahtar kelimeler: Covid-19, Fiziksel Aktivite, Kadın, Erişkin 
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COMPARISON OF THE PHYSICAL ACTIVITY LEVELS OF TWO AGE GROUPS 

DURING COVID-19 PANDEMIC 

 

 

ABSTRACT 

Objective: In 2020, the covid-19 pandemic has affected the whole world. During this period, 

many people could not go outside from their homes due to quarantine and curfew restrictions. 

These enforcements have caused changes in people's lives. The aim of our study is to compare 

the physical activity levels of young and middle age adults during the pandemic. 

Methods: People aged 18-24 years were included for the young adult group while people aged 

50-60 were included in the middle adult group. Data was collected through an online survey 

from people who were volunteered with the internet access. During data collection, information 

such as age, use of smoking, the risk of the city being inhabited from the covid-19 opening, and 

the habit of exercising during the pandemic process were questioned. Physical activity levels of 

the participants were determined by the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). 

Results: 200 women were included in the study. The mean age of young women were 21.6± 2.2 

(n=100) and middle age group was 59.4±6.5 (n=100). The smoking behavior of both groups 

were similar (p>0.05). Covid 19 transmission risk of the city where participants live were 

similar (p>0.05). It was found that 35% of the young group and 31% of the older group 

exercised regularly during the pandemic period (p>0.05). IPAQ scores of groups were obtained 

as 1354.8±1824.3 and 555.3 ±657.5, respectively, in the young and middle age adult group, and 

there was a statistically significant difference between the groups (p <0.05). 

Discussion: Although exercise habits were similar during the pandemic, physical activity levels 

of young women were found to be higher. We think that the reason is that young women are 

more active with more responsibility in their daily and business lives. In addition, older women 

tend to isolate themselves at home with the belief of covid-19 infection may cause more severe 

symptoms in older ages. As a result, considering the benefits of physical activity on immune 

system, people who are middle age adults should be supported in this way during pandemic.  

Keywords: Covid-19, Physical Activity, Women, Adult 
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ABSTRACT 

Objective: Covid-19, which is seen in the world and in our country, brought many unknowns and new 

teachings in terms of healthcare workers with the greatest risk. It is the primary duty of institution 

managers to reduce the emotional burden on healthcare professionals while providing quality services 

and to provide comfort in their workplaces. This study was carried out in order to determine the work 

stress and perceived organizational support of the regulations made and measures taken for healthcare 

professionals in our institution during the Covid-19 process. Results Material and Methods: In this 

study, Demographic Characteristics Information Form, Job Stress and Perceived Organizational 

Support Scales were used. The research universe is composed of nurses and doctors in Istanbul Sultan 

Abdulhamid Han Education and Research Hospital. 185 people from a total of 386 healthcare 

professionals participated on a voluntary basis. Statistical analyses were performed using PSPP (PSPP 

is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public 

License as published by the Free Software Foundation; and Microsoft Excel. Results: As the 

professional year increases, work stress decreases and perceived organizational support points 

increase; as the age increases, work stress decreases and perceived organizational support increases; 

The relationship between job stress and perceived support with gender is higher in female doctors and 

singles; the work stress of the employees working in the polyclinic and intensive care units is higher; 

organizational support perceived more often overnight than working time; as the perceived 

organizational support score increases, the job stress score decreases; It was determined that the job 

stress of the nurses was higher in the distribution of duties. Conclusion: Covid-19 is associated with 

the well-being of both physical and emotional states so that healthcare professionals can provide 

quality service and manage the process well, which is the basic building block of the pandemic 

process 

Keywords: Perceived organizational support; covid -19; work stress;  health personnel   

 

 

COVID-19 SÜRECİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ SRTESİ ve ÖRGÜTSEL 

DESTEK ALGILARI 

ÖZET  

Amaç: Dünyada ve ülkemizde görülen Covid-19 en büyük riski taşıyan sağlık çalışanları 

açısından birçok bilinmezlik ve yeni öğretiyi beraberinde getirmiştir. Sağlık çalışanlarının 
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kaliteli hizmet sunumunu gerçekleştirirken üzerindeki duygusal yükü azaltmak ve çalışma 

alanlarında konforu sağlamak kurum yöneticilerinin temel görevidir. Bu çalışma Covid- 19 

sürecinde kurumumuzda sağlık çalışanlarına yönelik yapılan düzenleme ve alınan önlemlerin 

iş stresi ve algılanan örgütsel desteği belirlemek amacı ile yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: 

Bu çalışmada Sağlık Çalışanlarının Demografik Özellikleri içeren “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “İş 

Stresi Ölçeği” ve “Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği” kullanılarak toplandı. Araştırma 

evrenini İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi hemşire ve 

doktorları oluşturmaktadır. Toplam 386 sağlık çalışanından 185 kişi gönüllük esasına göre 

katılım sağlanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, General Public 

License-Free Software Foundation (GNU-PSPP) istatistik paket programları kullanılmıştır. 

Bulgular: Meslek yılı arttıkça iş stresinin azaldığı, Algılanan Örgütsel Destek puanının 

arttığı; yaş arttıkça iş stresinin azaldığı, algılanan örgütsel desteğin arttığı; cinsiyet ile iş stresi 

ve algılanan destek ilişkisinin kadın hekimlerde ve bekarlarda iş stresinin daha fazla; 

poliklinik ve yoğun bakımda çalışanların iş stresi daha yüksek; çalışma zamanına göre, sürekli 

gecede çalışanların algılanan örgütsel desteğin daha fazla olduğu;  Algılanan Örgütsel Destek 

puanı arttıkça iş stresi puanı düştüğü; görev dağılımında hemşirelerin iş stresi daha fazla 

olduğu belirlendi. Sonuç: Covid-19 pandemi sürecinin en temel yapı taşı olan sağlık 

çalışanlarının kaliteli hizmet sunabilmesi ve sürecin iyi yönetilebilmesi için hem fiziksel hem 

de duygusal durumlarının iyi olması ile ilişkilidir.  

Anahtar Kelimeler: Algılanan örgütsel destek; Covid-19; iş stresi; sağlık çalışanları  
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ÖZET 

Amaç: Covid-19 sürecinde göreve yeni başlayan sağlık çalışanlarının mesleki bilgi düzeylerini ve 

davranışlarını belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışma bir Sağlık Bakanlığına bağlı bir pandemi 

hastanesinde göreve yeni başlayan 28 sağlık çalışanına 17-21 Nisan 2020 tarihleri arasında verilen 

genel uyum eğitiminin (teorik ve uygulama) verileri ile retrospektif ve tanımlayıcı tipte yapıldı. 

Veriler, araştırmacılar tarafından literatür ışığında geliştirilen, sağlık çalışanlarının sosyo-demografik 

özelliklerini içeren “Bireysel Tanılama Formu”, “Ön test”, “Son test”,  “Eğitim Değerlendirme 

Formu” ve “Covid-19 Sürecinde Hemşirelik Hizmetleri Rehberlik Takip Formu” ile alındı. Verilerin 

değerlendirilmesinde elde edilen veriler, bilgisayar ortamına aktarılarak IBM SPSS 21.0 (IBM Corp., 

Armonk, New York) paket programında değerlendirildi. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler 

(frekans, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanıldı. Sayısal verilerin normal dağılıma uygunluğu Q-

Q grafiği ve Kolmogorov Smirnov testi ile değerlendirildi. Verilerin analizinde Wilcoxon test 

kullanıldı. Değerlendiricilerin uyumu ICC (Intraclass correlation coefficient) ve ölçeklerin güvenilirlik 

analizi için Cronbach’s alfa katsayısından faydalanıldı. Sonuçlar %95 güven aralığında, anlamlılık 

p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin yaş ortalaması 

23,32±1,51 yıl olup, 20 (%71,4) kadın, 16 (%57,1) lisans mezunu, 75 (%75) hemşire ve iş deneyimi 

ortalamasının 0,69±0,86 yıl olduğu belirlendi. Cinsiyet, eğitim durumu ve meslek gruplarına göre ayrı 

ayrı ön test ve son test değişimleri arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). 

Eğitimin değerlendirilmesinde eğitimcilere özgü niteliklerin ön plana çıktığı görüldü. Covid-19 

sürecinde hemşirelik hizmetleri rehberlik formu ile 2 rehber hemşire (sorumlu ve en kıdemli 

hemşireler) tarafından yapılan 1. hafta değerlendirme sonucunda, rehberler arasında uyum istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Değerlendiricilerin 1. hafta ve 2. hafta ortalama dağılımın 
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sırasıyla 75,63±19,03 ve 87,28±12,30 Cronbach alfa katsayısının sırasıyla 0,96 ve 0.88 olduğu, 

değerlendiricilerin ortalama puanlarının iki hafta içindeki değişimin istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

belirlendi (Willcoxon test; p=0,001). Göreve yeni başlayan sağlık personellerinin en çok el hijyenine 

önem verdiği ve uyguladığı, birimin çalışma saatlerine uyduğu ayrıca hasta bakım uygulamalarını 

yaptığı sonucuna ulaşıldı. Sonuç: Covid-19 sürecinde pandemi hastanesinde göreve yeni başlayan 

sağlık çalışanlarına verilen Genel Uyum Eğitimi bilgi ve becerilerinin artması ile hemşirelik bakımı 

üzerine olumlu etkisi olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, sağlık çalışanları, genel uyum eğitimi  

 

GENERAL COMPLIANCE TRAINING IN COVID-19 PROCESS 

 

 

ABSTRACT 

Aim: The aim of this research is to determine the level of professional knowledge and the behaviours 

of new healthcare workers in Covid-19 process. 

Methods: It is a retrospective and descriptive study conducted with the data obtained from the general 

compliance training (theoretical and practical) given to 28 new healthcare workers who had started 

working at a pandemic hospital affiliated to the Ministry of Health between 17-21 April 2020. The 

data were obtained by "Personal Information Form", "Pre-test", "Final test", "Training Evaluation 

Form" and "Counselling Follow-up Form of Nursing Services in Covid-19 Process" developed by the 

researchers in the light of the literature. The data obtained from the evaluation of the data were 

transferred to the computer environment and analysed in IBM SPSS 21.0 (IBM Corp., Armonk, New 

York) package program. Descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation) were 

used in the analysis of the data. The compatibility of numerical data to normal distribution was 

assessed by Q-Q plot and Kolmogorov - Smirnov test. Wilcoxon test was used to analyse the data. 

ICC (Intraclass correlation coefficient) was used for the assessors agreement and Cronbach's alpha 

coefficient was used for the reliability analysis of the scales. The results were evaluated at 95% 

confidence interval and significance was evaluated at p <0.05 level. 

Results:  The mean age of the nurses included in the study was 23.32 ± 1.51 years, 20 (71.4%) were 

female, 16 (57.1%) had a bachelor’s degree, 75 (75%) were nurses and the average work experience 

was 0.69 ± 0.86 years. Differences between individual pre-test and final test changes according to 

gender, educational status and occupational groups were found to be statistically significant (p<0,05). 

It was seen that qualifications specific to the trainers came to the fore in the evaluation of the training. 

As a result of the 1
st
 week evaluation performed by 2 nurse consultants (charge nurse and chief nurse) 

using the Counselling Form of Nursing Services in Covid-19 Process, the consistency between the 

consultants was found to be statistically significant (p<0,05). It was determined that the mean 

distribution of the assessors in the 1
st
 and the 2

nd
 week was 75.63 ± 19.03 and 87.28 ± 12.30, 

respectively, the Cronbach's alpha coefficient was 0.96 and 0.88, respectively, and the difference in 

the mean scores of the assessors within two weeks was found to be statistically significant (Wilcoxon 

test; p=0,001). It was concluded that the newly recruited healthcare personnel paid attention to and 

practiced hand hygiene the most, complied with the unit's working hours, and performed patient care 

practices. 

Conclusions: It was identified that the healthcare workers included in the study were young female 

nurses with a bachelor's degree and little work experience. Individual pre-test and final test differences 

according to gender, educational status and occupational groups and the final test scores of men and 

women being higher than the pre-test scores were found to be statistically significant (p<0,05; 

p=0,012; p=0,0001). It was concluded that the most positive result in the training evaluation was 

"Trainer". In the 1
st
 week, the score concordance between the consultants was found to be 0.96 and the 

Cronbach's alpha ranged between 0.95 and 0.98. In the 2
nd

 week, Cronbach’s alpha ranged between 

0.94 and 0.96 and the consistency between the consultants was statistically significant (p<0,05). It was 

determined that the difference in the mean scores of the assessors within two weeks was statistically 
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significant (p=0,001). It was concluded that the newly recruited healthcare personnel paid attention to 

and practiced hand hygiene the most, complied with the unit's working hours, and performed patient 

care practices. General Compliance Training given to new healthcare workers who had started 

working at a pandemic hospital during Covid-19 process has had a positive impact on nursing care 

with an increase in their knowledge and skills. 

Key Words: Covid-19, general compliance training, healthcare workers 
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ABSTRACT 

In the 21st century where every individual has access to the internet, the chances of spending too 

much time surfing it becomes higher. In recent times, the Covid-19 virus has taken a toll on our 

mental health and the internet has become our only source of communication with the outside world. 

With too much time on the Internet comes the problems of addiction. Several factors can contribute to 

a person becoming addicted to the internet, be it lack of close interpersonal relationships, increasing 

work demand and/or leisure time. Through the present study, we aimed at understanding the 

relationship between internet addiction and leisure time and how it impacts our social relationships. 

Through several studies, we hypothesised that with increasing leisure boredom, chances of being 

addicted to the internet would also increase and that there would be no significant gender difference 

present for the same. Three scales were used to form a survey questionnaire that assessed respective 

aspects. The case would be opposite for relationship satisfaction, where the closeness in relationships 

would decrease as a result of internet addiction. The sample consisted of 120 participants (60 males 

and 60 females), and the data was collected using the Snowball Sampling technique. Internet 

addiction does not only affect our mental health but can result in physical problems like problems in 

vision, headaches, weight gain/weight loss, and body aches. In contrast, mental problems like 

depression, anxiety, social withdrawal can also take place. The research would further find and 

analyze more aspects where Internet Addiction plays a role. 
Keywords: Covid-19, Internet addiction, leisure boredom, relationship satisfaction 
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ABSTRACT 

The Corona- crisis is very likely to keep us busy in a crisis -rapid response- mode for at least half year 

to be observed by a gradual renewing of economy in shambles. Although not similar to the Black 

death in the 14
th
 century or the 1918 flu pandemic (“Spanish flu”), the Corona-virus (COVID-19) 

pandemic has become utmost provocation or dare to humans. After some obstruction, most European 

governments acted with mainly clumsy national policies all depending on social distancing mostly 

with well -constructed lockdowns of the economies and social life containing the closure of borders 

and the close of cross-border human potency. The lockdown  measures will  cause  an immense or 

huge  recession   (economic decline )  , much stronger  than the worldwide  financial  disaster with 

substantial long-term  negative  results   for government  debt   and  the  flexibility of government 

activities. The  responsibility  for  the  next  generation  has  therefore  considerably  enlarged or 

increased above the  enormous  obstacles  and problems  already present through climate change , 

demographic imbalances,  Global refuge pressures and digitalisation . The Corona- crisis is breaking 

into pieces our societies and is forcing governments to provide emergency help and far – reaching   

economic calculates or measures of historic proportions. Due to the pandemic, economic, political, 

social and environmental challenges faced by the world. Due to the epidemic some good news in 

relation to the environmental challenges like air quality become clean and very good. Environmental 

pollution has been decreased. There are lots of challenges due to the Corona-virus crisis but this paper 

only discusses about short description of COVID-19 and Environment.  

Keywords: Corona-virus, COVID-19, Environment, Spanish flu, Epidemic and Pandemic, Corona- 

crisis 
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ÖZET 

Giriş: 2019'da koronavirüs hastalığına neden olan yeni koronavirüs (COVID-19) bugün dünyada 51 

milyon COVID-19 pozitif hasta ve 1,2 milyon ölüm tespit edilmiştir (1). Aynı zamanda önümüzdeki 

günlerde teyit edilen vaka ve ölüm sayısının artması beklenmektedir (2). 

Yas bir kaybın ardından deneyimlenmesi beklenen, olağan bir süreçtir. Patolojik yas (PY) akut yasın 

uzaması, sıkıntıya yol açarak işlevselliği olumsuz etkilemesi biçiminde görülebilir. Bağlılık hissedilen 

bireyden ayrılma sebebiyle ortaya çıkan stres ile bağlantılı olarak kaybedilene duyulan özlem, durumu 

kabullenememe, kayba karşı öfke duyma, suçluluk hissi, anılarını canlı tutmaya çalışma ve tüm 

bunların akabinde hayattan kopma hali ile işlevsellikte belirgin azalma PY belirtileri olarak 

nitelendirilebilir (3). 

Pandemi nedeniyle meydana gelen ani ve beklenmeyen ölümler kişilerin yakınlarında ortaya 

çıkabilecek PY için çiddi bir risk faktörüdür. 

Bu yazıda Covid-19 pandemisi nedeniyle exitus olan 3 hastanın yakınlarında görülen PY olguları ile 

uzmanların farkındalığının arttırılması amaçlanmıştır. 

Material ve Metod: 

Mart ve Nisan 2020 tarihlerinde Covid-19’ a bağlı exitus olan 35-50 ve 43 yaşlarındaki 3 hastanın 

eşlerinde gelişen yas süreci takiplerde Ekim ayında devam etmekte olup kişilerde belirgin depresif 

duygu durumu işlevsellikte belirgin azalma, günlük yaşam aktiviteleri ve özbakımında azalma 

şeklinde devam etmekteydi. Yakınlarının temel şikayetleri pandemi nedeniyle kişileri son kez 

görememek, cenaze töreni yapamamak ve kısıtlamalar nedenli sosyal hayattan izole olmak 

şeklindeydi. PY tanısı konan kişilere medikal destek tedavisi ve psikoterapi verilmeye devam 

edilmektedir. 

Tartışma ve sonuç: Pandemi nedeniyle sosyal kısıtlamalar, cenaze töreni yapılamaması ve hastaların 

yakınlarının veda edememesi PY riskini arttırmaktadır (4). 

Sonuç olarak; bu mevcut durum karşısında psikyatristler ve psikologlar başta olmak üzere uzmanların 

kişilerin doğal bir yas süreci geçirmesi ve ileriye bakmasında rehabilitasyon programları ile etkili 

olması gerekmektedir. 

Anahtar kelimeler: Patolojik yas, pandemi, Covid-19 
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PATHOLOGICAL GRIEF PROCESS AFTER DEATHS DUE TO CORONAVIRUS -19 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: The new coronavirus (COVID-19) that caused coronavirus disease in 2019 has today 

identified 51 million COVID-19 positive patients and 1.2 million deaths in the World (1).   

At the same time, the number of confirmed cases and deaths is expected to increase in the coming days 

(2). Grief is a normal process that is expected to be experienced after a loss. Pathological grief (PG) 

can be seen as prolongation of acute grief, causing distress and negatively affecting functionality. 

The longing for the lost person, inability to accept the situation, anger against the loss, guilt, trying to 

keep the memories alive and following all of these, the state of breaking away from life and the 

marked decrease in functionality can be described as symptoms of PG (3) 

Sudden and unexpected deaths caused by the pandemic are a serious risk factor for PY that may occur 

in the relatives of people. 

In this article, it is aimed to increase the awareness of experts with PY cases seen in the relatives of 3 

patients who died due to the Covid-19 pandemic. 

Materials And Methods :  In March and April 2020, the mourning process developed in the spouses 

of 3 patients aged 35,50 and 43, who died due to Covid-19, continued after 6 months in the follow-up, 

and the marked depressive mood in the people continued with a significant decrease in functionality, 

daily living activities and self-care. The main complaints of his relatives were not being able to see 

people for the last time due to the pandemic, not being able to have a funeral ceremony, and being 

isolated from social life due to restrictions. Medical support treatment and psychotherapy continue to 

be given to people diagnosed with PG. 

Discussion and Conclusion: Social restrictions due to the pandemic, inability to have funeral 

ceremonies and the patients 'relatives' inability to say goodbye increase the risk of PG (4). As a 

conclusion; In the face of this current situation, specialists, especially psychiatrists and psychologists, 

should be effective with rehabilitation programs for people to undergo a natural mourning process and 

to look forward. 

Keywords: Pathological mourning, pandemic, Covid-19 
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ABSTRACT 

Austria is a state established in 1918 as the successor of the Austro-Hungarian Empire after the First 

World War, and today it is a federal republic consisting of nine states governed by a democratic 

parliamentary system and has been a member of the European Union since 1994. The number of 

people living in the country is around 8,858,775 people. Its economy grew 2.4% in real terms before 

the COVID 19 outbreak, and its gross domestic product (GDP) was 385.71 billion (+ 4.2%) euros, 

which corresponded to a value of € 43,640 per person.   It was in a good position both in Europe and 

in the world in terms of per capita income  

The Covid 19 outbreak that occurred in China in February 2020 affected Austria, like countries all 

over the world, both economically and politically. At the end of February, regulations were issued by 

the Ministry of Health to control the epidemic immediately after the first infections in Tyrol, Austria 

and Vienna. With the spread of the epidemic to other parts of the country, more measures began to be 

taken. In March, quarantine was declared in many towns and villages in the state of Tyrol. Other 

measures include protection of the mouth and nose, especially in closed areas, attention to hygienic 

rules, restrictions on travel both within and between countries, and closing of schools. After these 

measures were taken, the Covid 19 epidemic began to be brought under control throughout the 

country. With a new regulation issued by the Ministry of Health on May 1 after the epidemic was 

taken under control, steps were taken to gradually relax (such as the gradual opening of schools) in 

many regions of Austria. 

The purpose of this article is to investigate the impact of the Covid 19 epidemic, which has affected 

the whole world, on the Austrian State. In particular, information will be given about the measures 

taken and the reflections of consequences of these measures in the economic and political sphere. 

Keywords: Austria, Covid 19 Outbreak, Economic Measures. 

 

 

AVUSTURYA`NIN KÜRESEL COVID 19 SALGININA KARSI MÜCADELESİ; EKONOMİK 

VE POLİTİK ÖNLEMLER 

 

ÖZET 

Avusturya 1918 yılında Birinci Dünya Savaşından sonra Avusturya-Macaristan İmparatorluğun halefi 

olarak kurulan bir devlet olup, günümüzde ise demokratik parlamenter sistem ile yönetilen ve dokuz 

eyaletten oluşan federal bir cumhuriyet olup 1994 yılından itibaren Avrupa Birliğine üye olan bir 

ülkedir. Ülkede yaşayan insan sayısı 8.858.775 kişi dolayındadır. Ekonomisi COVİD 19 salgınından 

önce yani 2018 yılında reel olarak %2,4 büyüyen ve gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) 385,71 milyar 

(+%4,2) avroydu ve bu kişi başına 43.640 € değerine karşılık geliyordu. Kişi başına düşen gelir 

düzeyinde hem Avrupa hem de dünya da iyi durumda olan bir ülke konumundaydı.  

2020 Şubat ayında Çin’de ortaya çıkan Covid 19 salgını bütün dünyadaki ülkeler gibi Avusturya’yı da 

hem ekonomik alanda hem de politik anlamda etkiledi. Şubat ayının sonunda Avusturya’nın Tirol 
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Eyaleti ile Viyana’da yaşanan ilk enfeksiyonlardan hemen sonra salgının kontrol altına alınmasına 

yönelik Sağlık Bakanlığınca yönetmelikler yayınlandı. Salgının ülkenin diğer bölgelerine yayılmasıyla 

birlikte daha fazla önlemler alınmaya başlandı. Mart ayında Tirol eyaletinde yer alan birçok belde ve 

köyde karantina ilan edildi. Alınan önlemler arasında özellikle kapalı alanlarda ağız ve burunun 

korunması, hijyenik kurallara dikkat edilmesi hem ülke içinde hem de ülkeler arası yapılan 

seyahatlerde kısıtlamalara gidilmesi ve okulların kapanması gibi tedbirler oldu. Alınan bu tedbirlerden 

sonra ülke genelinde Covid 19 salgını kontrol altına alınmaya başlandı. Salgının kontrol alınmasından 

sonra 1 Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni bir yönetmelik ile birlikte 

Avusturya’nın birçok bölgesinde aşamalı olarak gevşemeye yönelik (okulların aşamalı olarak açılması 

gibi) adımlar atıldı.  

Bu makalenin amacı, bütün dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgının Avusturya Devletine olan 

etkisini araştırmaktır. Özelikle alınan önlemler ve bu önlemlerin sonucunun ekonomi ve politik 

alandaki yansımaları hakkında bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Avusturya, Covid 19 Salgını, Ekonomik Önlemler 

 

GİRİŞ 

Çin'de 2019 yılı sonunda ortaya çıkan sağlık, politik ve ekonomik sonuçları olan Koronavirüs salgını 

tüm dünyayı kısa bir sürede kontrol altına aldı. Dünya Sağlık Örgütü 2020 yılında Mart ayında 

COVİD 19 hastalığı için resmi olarak pandemi ilan etti. Dünyadaki birçok ülke gibi Avusturya 

ekonomisi de salgından olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. Bu durum Avusturya’da insanların refah 

düzeyini olumsuz etkileyerek, ülkeyi ekonomik olarak zor durumda bırakacak gelişmeler ile karşı 

karşıya bırakmaktadır. Avusturya’da COVİD 19 Hastalığı ile ilgili son verilere göre yapılan test sayısı 

3.568.286, laboratuvar onaylı vaka sayısı 336.222 ve vefat eden insan sayısı ise 5.216’dır (AGES 

Dashboard COVID 19, Erişim: 20.12.2020). Hem salgını hem de ekonomide ki bu olumsuzlukları 

kontrol altına almak için Avusturya Hükümeti geniş kapsamlı önlemler aldı.  

Bu makalenin amacı, küresel ölçekteki salgının Avusturya Devletine olan etkisini araştırmaktır. 

Özelikle alınan önlemler ve bu önlemlerin sonucunun ekonomi ve politik alandaki yansımaları 

hakkında bilgi verilecektir. 

Avusturya Hakkında Genel Bilgiler 

Avusturya 1918 yılında Birinci Dünya Savaşının sona ermesinden sonra Habsburg Monarşisinin 

devamı olarak kuruldu (Berka, 2016: S.9). Batı ve Doğu Avrupa’nın tam ortasında yer alan Avusturya, 

İsviçre, Lihtenştayn, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya ve İtalya’ya 

komşudur (Migration.gv.at, Erişim: 10.12.2020). Demokratik parlamenter sistemle yönetilen ve dokuz 

eyaletten oluşan federal bir devlet olan Avusturya aynı zamanda 1994 yılından itibaren Avrupa 

Birliğine üyedir. Ayrıca Müttefik Devletler ile 1955 yılında imzaladığı ’’Devlet Antlaşmasına’’ göre 

de tarafsız bir ülkedir (Berka, 2016: S.42-98). Yüzölçümü 83.878 km²’dir. I Ocak 2109 tarihinden 

itibaren olan nüfusa göre ülkede yaşayan insan sayısının toplamı 8.858.775 kişidir. Toplam nüfusun % 

16.2'sini, yani 1.438.923 kişisi yabancı uyruklulardan oluşuyor (Migration.gv.at, Erişim: 10.12.2020). 

Avusturya’da COVİD 19 ile ilgili gelişmeler ve alınan önlemler.  

Avusturya’da COVİD 19 salgını, Şubat 2020'de ortaya çıktı. 25 Şubat 2020'de kaydedilen ilk virüs 

enfeksiyonlu hastalar Innsbruck'ta yaşayan 24 yaşlarında olan iki İtalyan’dır. Bu iki İtalyan hemen 

karantinaya alındı ve bulundukları otel kapatıldı. Onlarla ilişki kuran tüm kişiler test edildi (Der 

Standard1, Erişim: 12.12.2020). İnnsbrcuk’taki bu olaydan iki gün sonra, Viyana'daki Rudolfstiftung 

hastanesinde on gündür yatarak tedavi gören 72 yaşındaki bir kişide yapılan korona virüs testinin 

pozitif çıkmasıyla Rudolfstiftung'a ait üç bölüm kapatıldı. 72 yaşındaki bu kişinin diğer aile fertlerinde 

yapılan teste ise oğlunda da COVİD 19 tespit edildi (Wiener Zeitung1, Kurier1, Erişim: 12.12.2020). 

Yaşanan bu iki olaydan hemen sonra, Sağlık Bakanlığı ülke çapında yönetmenlikler yayınladı ve bu 

yönetmenliklere göre şüphe durumunda etkilenen kişilerin doktora gitmek yerine, bu virüsü 

başkalarına bulaştırmamak amacıyla, başvuracakları ’’1450’’nolu bir telefon sağlık hattı tahsis etti. Bu 
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yardım hattı, daha sonra, ev ziyaretleri ve testler gibi sonraki adımları başlattı (ORF1, Erişim: 

12.12.2020).  

Avusturya için önem teşkil eden bir başka olayda Mart 2020'de Tirol Eyaleti sınırlarında yer alan 

Ischgl tatil beldesinin COVID-19 solunum hastalığının Avrupa çapında yayılmasına önemli ölçüde 

katkıda bulunmasıdır. Ischgl'dan İzlanda’ya geri dönen sekiz İzlanda vatandaşında yapılan test sonucu 

pozitif çıkmasından dolayı İzlandalı yetkililer Ischgl’ı 5 Mart gibi erken bir tarihte bir risk alanı olarak 

sınıflandırdı (Skimagazin, Deutschlandfunkt, Erişim: 12.12.20). Bu olayda, yetkililerin çok geç önlem 

almalarından dolayı, o tatil beldesinde bulunan çeşitli Avrupa ülkelerden gelen 1000 kişiye yakın turist 

adına ’’Avusturya Tüketici Koruma Derneği’’ tazminat talebini mahkemeye sundu (Deutschlandfunkt, 

Erişim: 12.12.20). ’’Avusturya Tüketici Koruma Derneğinin’’ avukatlarından Peter Colba yaptığı 

basın açıklamasında iddianın bir bölümünde şu şekilde ifade etti:  

’’Sorumlu yetkililer çok erken, yani Şubat ayının sonu / Mart 2020 başında, korona virüsün 

Tirol'de ve özellikle de Tirol kayak merkezlerinde, somut olarak da Ischgl'da yaygın olduğunu 

biliyordu. Yetkililer, Korona virüsün yayılmasını ve daha fazla enfeksiyonu önlemek için halkı ve 

özellikle Tirol'deki tatilciler de dâhil olmak üzere bireysel olarak insanları korumak için derhal 

etkili önlemler almak zorundaydılar’’ (Deutschlandfunkt, Erişim: 12.12.20). 

Devamındaysa sorumlu yetkililerin, turizm sektöründeki lobicilerin, özellikle teleferik endüstrisindeki, 

otel endüstrisindeki ve gastronomideki çevrelerin baskısı nedeniyle ihmalkâr davranmakla kalmayıp, 

olası kasıtla hareket ettikleri ithamında bulunuyordu. (Deutschlandfunkt, Erişim: 12.12.20). 

28 Şubat 2020 tarihinden sonra Federal eyaletlerdeki süreçleri somutlaştırmak ve standartlaştırmak 

için, Sağlık Bakanlığı tarafından iki kararname ve iki yeni yönetmelik yayınlandı. Bunlarla federal ve 

eyalet hükümetleri arasında iyi koordine edilmiş ve etkili bir prosedürü gerçekleştirmek 

amaçlanmıştır. 29 Şubat 2020 tarihli Federal Sosyal İşler, Sağlık, Bakım ve Tüketiciyi Korunma 

Bakanın yönetmeliğin ilk maddesinde göre, Çin Halk Cumhuriyeti, İran, İtalya - Lombardiya (Milan) 

ve Güney Kore direkt uçuş yapan yolcuların verilerini toplamak ve bunu yetkili sağlık resmi 

makamlarına iletme zorunluluğu getirdi. (BMK Infothek, Erişim: 14.12.20) 

Daha sonra 10 Mart 2020 itibaren geçerli olmak üzere, Çin, İran, Güney Kore'den direkt uçuşlara ve 

kuzey İtalya havalimanlarından yapılan uçuşlara iniş yasağı getirildi. Kargo, acil durum, ambulans ve 

transfer uçuşları iniş yasağı dışında kaldılar. Buna ek olarak, İtalya sınırında noktasal sağlık kontrolleri 

başlatıldı ve üçüncü ülke vatandaşlarıyla ilgili tedbirler alındı (BMK Infothek, Erişim: 14.12.20). 

Ayrıca Avusturya hükümeti sosyal ilişkileri azaltmak için üniversiteleri ve yüksek okullardaki yüz 

yüze yapılan dersler kaldırdı ve bunun yerine online eğitime geçildi. 500’den fazla katılımcı olan açık 

hava etkinliği ve 100’den fazla kişinin katıldığı kapalı mekân etkinlikleri iptal edildi. 16 Mart 2020 

Pazartesi gününden itibaren, eğitim sisteminde liselerin kapatılması başlatıldı. Çalışan ebeveynlere 

ilkokullara ve ortaokullara çocuklarını gönderme imkânı devam ettirildi (BMK Infothek, 

Bundeskanzleramt, Erişim: 14.12.2020) 

13 Mart 2020 tarihinde federal hükümet, 16 Mart'tan itibaren temel tedarik için gerekli olmayan tüm 

dükkânları kapatacağını açıkladı. Açık kalan dükkânlar ise; marketler, kozmetik mağazaları, eczaneler, 

tütün dükkânları ve hayvan yemi depolarıdır. Ayrıca bu tarihten itibaren, restoranların ve 

kahvehanelerin ancak saat 15:00'e kadar açık olabileceği açıklandı (BMK Infothek, Erişim: 

14.12.2020). 

16 Mart 2020 tarihinde Avusturya’da COVİD 19 virüsün yayılmasını önlemeye yönelik COVİD 19 

yasası yürürlüğe girdi. Bu yasa çeşitli önlemleri getirmekle birlikte bu önlemlerin ihlali durumunda ise 

muhtelif para ve hapis cezasını öngörüyordu (BMK Infothek, Erişim: 14.12.2020). 

19 Mart 2020 tarihinden itibaren Tirol eyaletinde yer alan 279 belde ve köyün tamamı karantina altına 

alındı. Karantina altına alınan yerlerde yasayanlar temel ihtiyaç giderilmesi ve varoluşsal durum 

dışında bulundukları yeri terk edemeyeceklerdi. İstisnai olarak ancak ikamet ettiği yer dışında 

çalışıyorsa terk edebilir. Eğer bulunduğu yerde Eczane, doktor, market ve bankalar bulunuyorsa terk 

edemez (BMK Infothek, Erişim: 14.12.2020) 

30 Marttan sonra Ağız ve burun koruması daha önemli hale getirildi. Bundan dolayı, süpermarketlerde 

koruyucu maske takma zorunluluğu başlatıldı. Ayrıca maske takmanın, mesafeyi korumanın yerini  
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tutamayacağı ve mesafeyi korumanın daha önemli olduğu belirtildi. Korunan mesafe ise ’’bir’’ metre 

olarak belirlendi (BMK Infothek, Erişim: 14.12.2020). 

5 Nisan 2020 tarihinde Dışişleri Bakanlığı, seyahat kısıtlamalarını Fransa, İspanya, Büyük Britanya, 

Hollanda ve İsviçre’nin de dâhil olduğu 29 ülkeye doğru genişletti (BMK Infothek, Erişim: 

14.12.2020). 

Daha önce alınan tedbirlerden kaynaklı COVİD 19 solunum hastalığında gerileme oldu. Bu 

gerilemeden dolayı 24 Nisan’da açıklanan COVİD 19 gevşetme planında Okulların kapanmasından 

altı hafta sonra, yeniden açılması için somut bir zaman çizelgesi yapıldı. 4 Mayıs'tan itibaren, lise 

sınıflarına ek olarak, mesleki ortaokulların son sınıfları - ticari okullar, üç yıllık teknik okullar, vb. 

yeniden açıldı. Hazırlık dersleri verilmesiyle birlikte final sınavları da hijyen gereklilikleri göz önünde 

bulundurarak Mayıs ayı ortasında yapıldı. 

Daha önce yapılan kısıtlamalar 30 Nisan 2020'de sona erdi ve Sağlık Bakanlığınca yeni bir yönetmelik 

1 Mayıs'ta yürürlüğe girdi. Bu COVID-19 gevşeme yönetmeliği, kapalı odalarda, açık hava 

pazarlarında, taksilerde ve araba parklarında ve havuzlarında halka açık alanlara girerken ağız ve 

burun koruması için maske takılmasını genel bir yükümlülük olarak öngörmektedir. Önceden var olan 

toplu taşıma araçlarını kullanma zorunluluğu devam ettirildi (BMK Infothek, Erişim: 14.12.2020). 

Korona salgını nedeniyle okulların kapanmasından dokuz hafta sonra, 2. etapta okul açılışları 18 

Mayıs'ta başlatıldı. 2. aşamanın odak noktası okul çağındaki öğrencilerin geri dönüşüdür bu kapsamda 

ilkokullar, ortaokullar ve özel eğitim alan çocukların okullara geri dönüşü sağlanmış oldu. Bu 

okulların açılmasını sağlayan şey gerçekte ebeveynlerin kısmen de olsa rahatlatmasını sağlamaktı 

(BMK Infothek, Erişim: 14.12.2020). 

Federal hükümet 4 Haziran 2020 tarihinden itibaren, Almanya, Lihtenştayn, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, 

Slovakya, Macaristan ve Slovenya ile tüm seyahat kısıtlamalarını kaldırdı.15 Haziran dan itibaren iyi 

epidemiyolojik gelişme nedeniyle ağız ve burun koruması için maske takma zorunluluğu birçok alanda 

gevşetildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Gevşeme Yönetmeliği” değişikliğinde, maske 

takma gerekliliği sadece toplu taşımada, eczaneler ve sağlık sektöründe sürdürüldü ve bir metreden 

fazla mesafe uygulanmasına devam edildi (BMK Infothek, Erişim: 14.12.2020). 

Ağustos ayının ortalarında Batı Balkan bölgesinde yer alan ülkelere seyahat eden ve Avusturya’ya geri 

gelen turistlerin etkisi ile COVİD 19’da ilk büyük artış yaşandı. Ayrıca Eylül ayında okulların 

açılması ve yine ülke içinde ve dışında seyahat aktivitesinin artması ile birlikte COVİD 19’da ikinci 

bir artışa neden oldu. Oysaki daha önce COVİD 19 karşı aldığı önlemler ile yaz aylarında Avusturya 

Avrupa’da örnek bir ülke olarak gösteriliyordu. Yaz ayında enfeksiyon sayısından önemli bir azalma 

olmuş, kamusal yaşam neredeyse normalleşmeye başlamış maskesiz alışveriş yapmak bile mümkün 

hale gelmişti (Zdf, Erişim: 15.12.2020).  

Kasım ayı ortasında, Avusturya’da günde 9.000'den fazla yeni vaka kaydedildi. Bu dönem de Almaya 

ile karşılaştırıldığı zaman: Neredeyse on kat daha fazla nüfusa sahip Almanya'da 4 Aralığa kadarki en 

yüksek değer olan 23.648 vakayı bulmuştu (Zdf, Erişim: 15.12.2020). Enfeksiyon sayısındaki bu 

artışlardan kaynaklı olarak ülke çapında 17 Kasımdan 6 Aralığa kadar geçerli olan yeni bir Karantina 

ilan edildi. Bu dönemde Avusturya’da tekrar okullar ve işyerleri kapatıldı. Marketler, eczaneler ve 

kozmetik dükkânları bu kısıtlamaların dışında kaldı (Der Spiegel, Erişim: 16.12.2020). 

COVID-19 Yasası 

COVID-19 Avusturya’da hızlı bir şekilde yayılması ile birlikte, bu bulaşıcı hastalığa karşı daha etkili 

mücadele etmek için 26.09.2020 tarihinde 12/2020 sayılı ’’COVID-19 Önlemleri Yasası’’ adı altında 

bir yasa yürürlüğe sokuldu. Bu federal yasanın geçerliliği 30.06.2021 tarihine kadardır. Tabi ki 

yasanın bu tarihe kadar geçerliliği epidemiyolojik çalışmanın sonucuna bağlıdır. Şayet bu sonuçlarla 

ilgili olumsuz bir gelişme yaşanır ise bu federal yasa 31.11.2021 tarihine kadar geçerliliği uzatılabilir 

(Das Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS), Erşim: 17.12.2020).  

Bu yasanın 1. maddesi COVID-19'un yayılmasını sıhhi olarak önlemek amacıyla işletme mekânları, 

işyerleri, belirli mekânlar ve halka açık yerlerin bir bütün olarak giriş, çıkışlarını, ulaşım araçlarının 
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kullanımını ve ayrıca bazı temel düzenlemeleri de içermektedir. Bu maddenin 5. paragrafında 

yükümlülükler ilgili özellikle; mesafe kuralları, ağız ve burun bölgesini kaplayan mekanik bir 

koruyucu şey giyme yükümlülüğü getirildi (Das Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS), Erşim: 

17.12.2020). 

Bu yasanın 2. maddesinde epidemiyolojik durumu değerlendirmede sağlık hizmetlerinden sorumlu 

Federal Bakana tavsiyede bulunmak üzere bir danışma kurulu (Korona Komisyonu) kurulması ve bu 

kurulun tavsiyeleri Federal Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yayınlanması şeklinde hükümler de 

vardı (Das Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS), Erşim: 17.12.2020). 

7. maddedeki yönetmenlikleri düzenleme yetkisi Federal Sağlık Bakanlığı sorumluluğundadır. Yetkili 

Federal bakanlığın çıkardığı herhangi bir yönetmenlik yoksa o zaman yönetmenlik çıkarma yetkisi 

Eyalet Valilerine bırakılıyordu. İki üst idari kurumun yönetmenlik çıkarmadığı durumda ise bölge 

idari makamlarının yönetmenlik çıkarma hakkı devreye giriyordu (Das Rechtsinformationssystem des 

Bundes (RIS), Erşim: 17.12.2020). 

8. madde ise çeşitli ceza hükümlerini içeriyordu. Bu yasadaki düzenlemelerin ihlali durumunda 

muhtelif para cezaları ve bu para cezalarının kabul edilmediği durumlarda ise hapis cezaları 

öngörülmüştü. (Das Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS), Erşim: 17.12.2020). 

Bu federal yasaya ek olarak COVİD 19 salgını yayılmasını önleme amaçlı, farklı dönemlerde ve çeşitli 

yetkili devlet kurum ve kuruluşların çıkardıkları, federal kanunlar, kararnameler, yönetmelikler, 

duyurular ve kararlarda vardır (Oesterreich.gv.at, Erişim:  17.12.2020). 

COVID-19 Pandemesinin Ekonomik Etkisi ve AlınanTedbirler 

Hemen hemen tüm ülkeleri etkisi altına alan pandeminin bütün ülkelerde derin ekonomik 

etkileri olduğu görülmektedir. Özellikle de turizm, sanayi, hizmetler sektörü, ihraçta ve ithalatta 

olumsuz etkileri olmuştur. Bu durumda etkilenen ülkelerden biride Avusturya’dır. Avusturya 

ekonomisi ağırlıklı olarak ticaret, hizmet, konaklama ve gastronomi, mal üretimi, emlak ve konut, 

bilgi ve iletişim, ulaşım, finans ve sigorta ve diğer ekonomik hizmetler oluşmaktadır (Oesterreich.com, 

Erişim: 19.12.2020). 

2018 yılında Avusturya ekonomisi reel olarak % 2,4 büyüdü. Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) 2018 

yılında 385,71 milyar  (+%4,2) Avroydu ve bu kişi başına 43.640 € değerine karşılık geliyordu. 

Avusturya’da kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) cinsinden ölçülen bu gelir, hem 

Avrupa Birliği içinde hem de dünya çapında ileri bir düzeyi temsil ediyordu (Migration.gv.at, Erişim: 

19.12.2020). 

Korona krizi birçok ülkede olduğu gibi Avusturya’nın işgücü ve ekonomi piyasasını da etkiledi. 

Avusturya Merkez Bankası, Avusturya ekonomisinin tedbirlerin yürürlüğe girmesinin ilk beş 

haftasında COVID-19’den nasıl etkilendiğini dair yaptığı ilk analiz de, Federal Hükümetin 

önlemlerinin tamamen yürürlükte olduğu beş hafta boyunca, ihracat ve yatırımlardaki değer düşüşü % 

29 civarındaydı. Bunun ekonomideki karşılığı 11 milyar Euro veya yıllık gayri safi yurtiçi hasılanın 

yüzde 2.8'ine denk gelmesidir. Özelikle bu önlemlerde olumsuz olarak en çok etkilenen sektörler: 

’’Konaklama ve gastronomi’’, seyahat sektörü, ’’spor/eğlence hizmetleri’’ ve diğer bazı hizmet 

alanındaki sektörledir (APA-OTS, Erişim: 19.12.2020) 

COVID-19 salgınının etkilerini hafifletmek için Avusturya federal hükümeti mayıs ayına kadar üç 

yasal paketi daha kabul etti. Şimdiye kadar açıklanan mali COVID-19 önlemlerinin hacmi yaklaşık 45 

milyar avrodur. Bunlar, öncelikle kısa süreli çalışma yardımı için 7 milyar avro, vergi borçlarım 

ertelemeleri için 10 milyar avro ve COVID-19 kriz yönetimi fonu için 28 milyar Euro'dan 

oluşmaktadır (Oesterreichische Nationalbank, Erişim: 19.12.2020). 

Korona krizi, iç ekonomiyi bahardan itibaren sıkı bir şekilde kontrol altına aldı. Avusturya Merkez 

Bankası şu anki verilerine göre, salgını kontrol altına almak için alınan tedbirler, 2019 yılının gayrisafi 

yurt içi hasılanın yaklaşık % 6’sı olan 25 milyar avronun üzerinde bir çıktı kaybına neden oldu. 

Özellikle özel tüketim, krizin ilk birkaç ayında, karantina döneminde bir yandan tüketim fırsatlarının 

olmaması nedeniyle, öte yandan, önemli ölçüde azalan harcanabilir ev hane geliri nedeniyle büyük 

düşüş yaşandı. Krizin zirvesinde, Avusturya'da 200.000'den fazla kişi işsiz kaldı. 1,3 milyonu yakın 
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kişi ise kısa süreli çalışıyor ve çoğu kemerlerini sıkmak zorunda kaldı. Diğerleri işlerini kaybetme 

korkusuyla gelirlerinin daha fazlasını tasarruf etmek için kullanma yoluna gittiler (Wiener Zeitung2, 

Erişim: 19.12.2020).  

SONUÇ  

Salgından önceki ekonomi durumuna bakıldığında Avusturya Gayri safi yurtiçi hasıla ile kişi başına 

düşen gelirler refah düzeyi çok gelişmiş olan ülkeler arasında görülmektedir. Çin'de başlayan Covid-

19 salgını Avusturya’da yaşayan insanların yaşamını olumsuz etkisi gibi aynı zaman da ciddi 

ekonomik çalkantılara yol açtı. Pandemi ve gerekli kontrol önlemleri büyük bir arz şokuna ve talep 

kaybına neden oldu. Kesilen tedarik zincirleri, üretim kayıplarına veya tesislerin geçici olarak 

kapanmasına neden oldu. Virüse yanıt olarak, marketler, restoranlar, kültür, spor ve eğlence tesisleri 

kapatılarak ve etkinlikleri iptal edilerek kamusal yaşam felç olduğu gibi turizm sektörü de tamamen 

durma noktasına geldi. 

Merkez Bankası tarafından yayınlanan son verilere göre salgına karşı alınan tedbirlerden kaynaklı 

olarak 2019 yılının gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık % 6’sı olan 25 milyar avronun üzerinde bir 

çıktı kaybı oldu ve 200.000'den fazla kişi kriz nedeniyle işsiz kaldı. Yaklaşık olarak 1,3 milyonu kişi 

ise kısa süreli çalışmak zorunda kaldı. Bu kişiler hem kemerler sıkma hem de işlerini kaybetme 

korkusuyla gelirlerini tasarruf etmek zorunda kaldılar.  
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ÖZET 

2019 yılının son döneminde ilk kez, Çin’in Hubei bölgesi, Wuhan şehrinde ortaya çıkan Koronavirüs 

(COVID-19), Dünya Sağlık Örgütü’nce (WHO) pandemi olarak ilan edilmiş küresel bir salgındır. COVID-

19 salgını, çok kısa bir sürede tüm dünyaya yayılarak herkesin davranışlarını, alışkanlıklarını, özellikle de 

yaşam biçimlerini değiştirmek zorunda bırakan büyük bir problem olarak karşımıza çıkmıştır. Dünyanın dört 

bir tarafında etkisini halen yoğun biçimde devam ettiren COVID-19 sürecinde, karantina uygulamaları, 

sosyal mesafe kuralının ortaya çıkması, belirli aralıklarla sokağa çıkma yasağının yaşanması, okulların 

kapatılması ve uzaktan eğitime geçilmesi, seyahat kısıtlaması, bazı iş yerlerinin kapatılması, diğer iş 

yerlerinde çalışma biçimi ve saatlerinde farklı uygulamaların yapılması yaşanan büyük değişimlerdir. Bu 

salgının, ekonomi, sağlık, eğitim ve sosyo-kültürel alanlar başta olmak üzere, gerek iş yaşamı gerekse özel 

yaşam alanlarında yol açtığı değişim ve dönüşümler yakın ve uzun geleceğe dair cevaplanması zorunlu 

birtakım soruların oluşmasına yol açmıştır. Sosyal varlık olarak bireyler, içerisinde yer aldıkları farklı 

gruplarda farklı roller üstlenmektedirler. Aile içerisinde anne, baba, eş, evlat gibi rolleri üstlenirken aynı 

zamanda iş yaşamında çalışan, yönetici, patron gibi rollere sahip olabilmektedirler.  Kimi zaman iş 

yaşamındaki parametrelerden kaynaklı baskılar neticesinde roller arasında çatışmalar yaşanabilmektedir. 

Sağlık, eğitim, bankacılık, turizm gibi emeğin yoğun olduğu ve rekabetin ağır yaşandığı hizmet sektöründe, 

iş-aile yaşam alanı çatışmasının sıklıkla yaşandığı görülebilmektedir. Çatışmanın kaynağı bazen iş 

yaşamından kaynaklı olabildiği gibi bazen de aile yaşamından kaynaklı olabilmektedir. COVID-19 süreci 

pek çok çalışanın işsiz kalma korkusu yaşamasına ve hizmet sektörü çalışanlarının (sağlık, eğitim, banka vb.) 

daha fazla iş-aile çatışması yaşamalarına yol açmıştır. Toplumsal rolleri gereği birçok rol üstlenen kadın 

çalışanların COVID-19 sürecinde özellikle de hasta yakını ve ebeveyn kadın çalışanların rollerinde daha da 

artış yaşanmıştır. Kadınlar bu süreçte, iş sorumluluklarını evden yürütmeye çalışırken aynı zamanda bebek 

bakımı, çocukların evden eğitim süreçleri, ev işleri, hasta bakımı vb. sorumlulukları da beraberinde yürütmek 

zorunda kalmışlardır. Bu çalışmanın temel amacı, yerli ve yabancı literatürde yapılan çalışmalardan yola 

çıkarak COVID-19 salgını nedeniyle kadın çalışanların iş-aile yaşam dengesizliğine dair yaşadıkları 

problemleri ortaya koymak ve çeşitli çözüm önerileri sunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, iş-aile yaşam dengesi, kadın çalışanlar 
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ABSTRACT 

Coronavirus (COVID-19), which emerged in Wuhan, China's Hubei region for the first time in the last 

period of 2019, is a global epidemic declared as a pandemic by the World Health Organization (WHO). The 

COVID-19 epidemic has spread to the whole world in a very short time and has emerged as a major problem 

that has forced everyone to change their behavior, habits, especially their lifestyle. In the process of COVID-

19, which is still intense all over the world, quarantine practices, emergence of the social distance rule, 

curfews at regular intervals, closure of schools and transition to distance education, travel restrictions, 

closure of some workplaces, work in other workplaces making different applications in its form and time are 
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big changes. The changes and transformations caused by this epidemic in the fields of economy, health, 

education and socio-cultural, especially in business life and private life, have led to the formation of some 

questions that must be answered about the near and long future. As a social entity, individuals take on 

different roles in different groups in which they are included. While they assume roles such as mother, 

father, spouse, son in the family, they can also have roles such as employee, manager, boss in business life. 

Sometimes, conflicts may arise between roles as a result of pressures arising from parameters in business 

life. In the service sector where labor is intense and competition is heavy such as health, education, banking, 

and tourism, it can be seen that work-family life conflict is frequently experienced. The source of the conflict 

can be caused by business life or family life. The COVID-19 process has caused many employees to fear 

being unemployed and service sector employees (health, education, banks, etc.) to experience more work-

family conflicts. During the COVID-19 process of women employees, who undertake many roles due to their 

social roles, there has been an even greater increase in the roles of especially who have patient relatives and 

who are parents. In this process, while women are trying to carry out their job responsibilities from home, 

they also take care of babysitting, educational processes of children from home, housework, patient care, etc. 

they had to carry out the responsibilities together. The main purpose of this study is to reveal the problems 

faced by women employees regarding work-family life imbalance due to the COVID-19 epidemic, and to 

offer various solutions, based on the studies conducted in domestic and foreign literature. 

Keywords: COVID-19, work-family life balance, women employees 
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