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Dr. Ramiz Yazıcı 
Dr. Bensu Bulut 

Hitit Universitesi EAH 
Yozgar Sorgun Devlet Hastanesi 

HIPERTANSİYONUN COVID-19’DAKİ YERİ; KAN 
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Gaziantep Üniversitesi 
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SARS-COV-2 PROTIENS, IN SILICO STUDY 

Olgun Keskin 
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya EAH 

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri F. 
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Sakarya Üniversitesi EAH, Tıp F. 
Sakarya Üniversitesi EAH, Tıp F. 
Sakarya Üniversitesi EAH, Tıp F. 
Sakarya Üniversitesi EAH, Tıp F. 
Sakarya Üniversitesi EAH, Tıp F. 

 

THE EFFECTIVENESS OF DEXAMETHASONE 
ON THE PROGNOSIS OF DIALYSIS PATIENTS 

WITH SEVERE COVID-19 

 
Sacide PEHLIVAN 

Naci ŞENKAL 
Yasemin OYACI 

Murat KÖSE 
Alpay MEDETALİBEYOĞLU 

Mustafa ÖNEL 
Gözde YEŞİL SAYIN 
Mustafa PEHLİVAN 

Tufan TUKEK 
Ummihan İŞOĞLU ALKAÇ 

 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
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İstanbul Üniversitesi 

Gaziantep Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
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Deniz Güven 
Gültaç Evren 

Health Sciences University 
Manisa City Hospital 

EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 
COVID-19 AT CHILDREN 

Nurdan ÜNAL 
Dilek YILDIRIM 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi,  

MENTAL HEALTH PROBLEMS OF HEART 
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Hasan Mervan AYTAÇ 
Sacide PEHLİVAN 
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Istanbul Technical University 
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COVID-19 SALGINININ MODA 
ENDÜSTRİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE 

YÖNELİK TASARIMCI GÖRÜŞLERİ: 
ANKARA İLİ ÖRNEĞİ 

Ebru Çoruh 
İrem KETMEN Gaziantep Üniversitesi  FASHION'S CHANGE AND PANDEMIC 

FASHION OVER THE LAST DECADE 

Sinem TAPKI Bursa Teknik Üniversitesi  COVID-19 SONRASI OFİS YAPILARININ 
GELECEĞİ 

Burcu ÖZKAN  
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Neslihan AYDIN YÖNET 
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READING THE COVID-19 PANDEMIC IN 

THE LIGHT OF HISTORICAL 
EXPERIENCES 

Çağrı GÜMÜŞ 
 Havvanur KÖRPE 

KTO Karatay Üniversitesi 
KTO Karatay Üniversitesi 

CORONAVIRUS (COVID 19) INSTAGRAM 
SHIP DESIGN SOCIAL RESPONSIBILITY 

STUDY FOR THE IMPORTANCE OF 
HEALTH EMPLOYEES 

Kayode Kunle Oyediran 
Imole Oyelade College of Environmental Studies 

EXPLORING PLANNING STANDARDS 
TOWARDS ACCELERATING INCLUSIVE 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT DURING 
AND AFTER COVID-19 IN IBADAN CİT, 

OYO STATE, NİGERİA 

Emmanuel LAMPTEY University of Ibadan 
MANAGING THE BEHAVIOUR OF PEOPLE 

WHO DISREGARD COVID-19 SAFETY 
PREVENTIVE MEASURES 
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Vildan APAYDIN CIRIK 
Elif BULUT 

Karamanoğlu Mehmetbey Ü. 
Karadeniz Teknik Ü. 

CHILD ABUSE IN THE COVID-19 PANDEMIA 
PROCESS 

Vildan APAYDIN CIRIK 
Bahar AKSOY 

Karamanoğlu Mehmetbey Ü. 
Gümüşhane Üniversitesi 

THE PHYSICAL, PSYCHOLOGICAL AND 
EMOTIONAL EFFECT OF THE COVID-19 
PROCESS ON CHILDREN AND PARENTS 

Ayşe Sevim ÜNAL 
Melek KURT 

Ufuk Üniversitesi  
Ata Anaokulu 

HOW CAN PRESCHOOL CHILD HEALTH BE 
IMPROVED DURING THE COVID-19 

PANDEMIC PROCESS? 

Nihal ACAR 
Birol GÜLNAR 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 

SOSYAL MEDYANIN SALGIN HASTALIKLAR 
DÖNEMİNDE KORKU ALGISINA ETKİSİ: 

“COVID-19” 

Birsel AYBEK Çukurova Üniversitesi  

AN ANALYSIS REGARDING THE EFFECTS 
OF PANDEMIC ON THE UNIVERSITY 

STUDENTS’ EDUCATIONAL, SOCIAL AND 
PSYCHOLOGICAL LIVES 

İbrahim BOZKURT 
Yakup Safa ÇALI 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi  
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP 
BETWEEN PEOPLE'S PERCEPTION OF GOD 

AND SITUATION ANXIETY IN COVID-19 
PANDEMIA 

Sermin DİNÇ 
Suna UYSAL YALÇIN 

Zeynep ZONP ÖZASLAN 
Duygu GÖZEN 

Istanbul University 
Kocaeli Health and Technology U. 

University of Michigan 
 Istanbul Universit 

BİR PANDEMİ HASTANESİNDE ÇALIŞAN 
HEMŞİRELERİN DAMGALANMA ALGISI 

Fulya Kincal Kırklareli Üniversitesi COVID-19 AND THE POETICS OF LAMENT 

K.R. PADMA 
Sri Padmavati Mahila 

VisvaVidyalayam (Women’s) 
University 

THE PSYCHOLOGICAL AND MENTAL 
TRAUMA FACED BY HUMAN WELL BEINGS 

DURING THE PANDEMIC OUTBURST OF 
COVID-19 DISEASE 
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Autors University Title 

Nurullah KAYA Erzurum Teknik Üniversitesi  
EFFECT OF COVID-19 ON GENERAL 

ADMINISTRATIVE EXPENSES IN SERVICE 
INDUSTRY 

Ömer AKDENİZ 
Ömer ÇINAR 

Ağrı İbrahim Çeçen Ü. 
Ağrı İbrahim Çeçen Ü. 

THE EFFECT OF THE NEW CORONA VIRUS 
(COVID-19) PANDEMIC ON PRODUCTION-

PROCUREMENT ACTIVITIES 
Serap UTKUN  
Ömer ÇINAR 

Ağrı İbrahim Çeçen Ü. 
Ağrı İbrahim Çeçen Ü. 

CHANGES IN MARKETING ACTIVITIES DURING 
THE PANDEMIC PERIOD 

Serpil ÜNAL KESTANE Dokuz Eylül Üniversitesi 

THE EFFECTS OF THE BLACK SWAN PANDEMI 
ON TURKISH COMPANIES AND THEIR 

PREVISIONS FOR FACE - TO - FACE SALES IN 
THE NEAR FUTURE   

Fahriye ÇINAR 
Esra KADANALI 

Ağrı İbrahim Çeçen Ü. 
Ağrı İbrahim Çeçen Ü. 

EFFECT OF COVID-19 PANDEMIC ON HOTEL 
AND ACCOMMODATION ACTIVITIES 

Bekir KUL Ankara Üniversitesi 
COVID-19 SALGININ ÇALIŞMA HAYATINA 

ETKİLERİ: KAMU SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR 
ÇALIŞMA 

Sultan SARI  THE EFFECTS OF COVID-19 PANDEMIC OVER 
TURKISH BANKING SECTOR 

Dr. Faiz Muhammad 
Shaikh 

Dr. Syed Maqsood 
Dr. Anwar Ali Shah 

G.Syed 

Shah Abdul Latif University 
Ghotki Campus 

University of Sindh Jamshoro 

ANALYSIS THE EFFECTIVENESS OF ONLINE 
CLASSES ON STUDENT’S LEARNING AND 

SATISFACTION DURING COVID-19 CRISIS: A 
CASE STUDY SINDH AGRICULTURE 

UNIVERSITY TANDO JAM-PAKISTAN 
Asst. Prof. Dr. Apeksha 

Asst. Prof. Dr. Abhilasha 
Sisodia 

Rishikesh Sisodia 

Galgotias University PROS AND CONS EFFECTS OF COVID-19 ON 
VIRTUAL LEARNING SECTOR 
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Time: 1300-1530 

Hall - 2 
 

Head of the Session: Dr. Cevdet Avcı  
Autors University Title 

 
Nazan KUTLU 

Mehmet Mustafa EKİN 
Aslıhan ALAV 
Zafer CEYLAN 
Raciye MERAL 

 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

A RESEARCH ON DETERMINING THE 
CHANGE IN THE NUTRITIONAL HABIT OF 

INDIVIDUALS DURING THE COVID-19 
PANDEMIA PERİOD 

Çiğdem ÇABUK 
Cennet OĞUZ 

Selçuk Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 

THE EFFECT OF COVID_19 GLOBAL 
OUTBREAK ON CONSUMERS' EATING 

HABITS: THE CASE OF ETİMESGUT 
DİSTRİCT OF ANKARA PROVINCE 

Zeynep NALE 
 

Bandırma Onyedi Eylül 
Üniversitesi  

CHANGES IN THE FOOD CONSUMPTION 
ROUTINES OF CHILDREN AND YOUNG 

PEOPLE DURING THE COVID-19 
OUTBREAK AND THE EFFECTS OF THESE 

CHANGES ON THEIR HEALTH 
Zeynep ŞebnemYakar 

Osman Erkmen 
Gaziantep Üniversitesi 
Gaziantep Üniversitesi COVID-19 VE GIDA GÜVENLİĞİ 

Şeyma Meltem KIDAK 
Aykut ARAPOĞLU 

Ezgi AKTAR DEMİRTAŞ 

Eskişehir Osmangazi Ü. 
Eskişehir Osmangazi Ü. 
Eskişehir Osmangazi Ü. 

EFFICIENCY ANALYSIS OF COUNTRIES 
DURING COVID-19 PANDEMIC 

Banu KILIÇ 
Sara ARMAGHAN 

Esma EKİNCİ 
Melisa İrem ÇAKIROĞLU 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi 

INDIRECT EFFECT OF A DENTISTRY AND 
MEDICAL SCHOOL HOSPITAL BEFORE AND 
AFTER COVID-19 ON THE ENVIRONMENT 

Berker KILIÇ 
Hasan GÖNÜLDAŞ 

Adli Bilişim Uzmanı, Samsun 
Avukat Arabulucu, Çanakkale 

EVALUATION OF LIFE FITS HOME 
APPLICATION IN TERMS OF GOOGLE 

COVID-19 IMPLEMENTATION 
REQUIREMENTS AND THE LAW ON 
PROTECTION OF PERSONAL DATA 

Cevdet Avcı 
 Gaziantep Üniversitesi 

PROHIBITION AND LEGITIMACY: MEDIA 
REFLECTIONS OF ILLEGAL TRADITIONS 

DURING THE COVID-19 EPIDEMİC 
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Head of the Session: Dr. Fatma BAŞAR 
Autors University Title 

Dilek TAŞ 
Asiye AKYOL 

Ege Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 

COMBATING THE COVID-19 PANDEMIC: A 
CASE OF CORONAVIRUS DISEASE-19 AND 

NURSING MANAGEMENT 

Fatma BAŞAR Kutahya Health Sciences 
University 

ASSESSMENT THE EFFECTS OF COVID 19 IN 
TERMS OF GENDER 

Zühal Yurtsızoğlu Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi 

THE STORY OF A CRISIS IN THE SPORTS 
INDUSTRY (COVID-19) 

Derya GERESİNLİ 
Asiye AKYOL 

Ege Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 

EVALUATION OF A COVID-19 PATIENT 
ACCORDING TO MERLEY MISHEL'S 

UNCERTAINTY IN DISEASE THEORY: A CASE 
REPORT 

Öyküm AKAR 
Eren YILDIRIM 

Mete KUN 

Muğla Sıtkı Koçman Ü. 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi 

NEW TYPE OF CORONAVIRUS (COVID-19) 
MEASURES TO BE TAKEN WITHIN THE SCOPE 
OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN 

CONSTRUCTION SITES 
N. HAZAL DÖNER 

Öznur USTA YEŞİLBALKAN 
Asiye AKYOL 

İzmir Ekonomi Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 

CHALLENGES EXPERIENCED BY HEATHCARE 
PROFESSİONALS IN THE COVID 19 OUTBREAK 

Nuriye OSANMAZ 
Ömer ÇINAR 

Ağrı İbrahim Çeçen Ü. 
Ağrı İbrahim Çeçen Ü. 

ACTIVITIES OF THE PUBLIC RELATIONS 
DEPARTMENT DURING THE PANDEMIC 

PERIOD 

Halit KARALAR 
Sabri SİDEKLİ 

Muğla Sıtkı Koçman Ü. 
Muğla Sıtkı Koçman Ü. 

INVESTIGATION OF THE PRIMARY SCHOOLS 
TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS DISTANCE 
EDUCATION DURING THE PANDEMIC PERIOD 

Adnan KAVAK  
Kemal ALTIPARMAK 

Serhat BAHADIR  
Yasin TEKER 

Kocaeli Üniversitesi 
Kocaeli Üniversitesi 
Kocaeli Üniversitesi 
Kocaeli Üniversitesi 

COVAR: COVID-19 PRE-DIAGNOSIS 
EMBEDDED APPLICATION FOR POSSIBLE 

CASE DETECTION 

Erwan Ferrandon 
Petra Pelletier 

Magali Boespflug 
Cécile McLaughlin 

Claire Lefort 

University of Limoges 
University of Paris 

University of Poitiers 

MULTI-PHOTON MICROSCOPY SUPPORTS 
SOCIAL SCIENCES TO IMPROVE THE FIGHT 

AGAINST COVID-19 PANDEMIC 
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COVID-19 HASTALARINDA ENDOTELYAL NİTRİK OKSİT SENTETAZ GENİNE AİT 
FONKSİYONEL VARYANTLARIN (rs1799983 VE INTRON 4a/b VNTR-27 BP) 

ARAŞTIRILMASI 
INVESTIGATION OF FUNCTIONAL VARIANTS OF THE ENDOTHELITAL NITRIC 
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ÖZET 

Nitrik oksit (NO), hücre içi ve hücre dışında düzenleyici işlev gören küçük, reaktif bir serbest 
radikal moleküldür. Birçok hücresel işlem; endotel, trombosit, vasküler düz kas hücreleri, nöronlar 
ve diğer NO üreten hücrelerden salınan NO tarafından düzenlenmekte ve birçok dokuda 
sentezlenmektedir. COVID-19 ve akciğer tutulumundan bahsederken, önemli bir endotelyal koruma 
mekanizmasını oluşturan Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz (eNOS) ön plana çıkmaktadır. Bu 
çalışmada; eNOS geninde bulunan intron 4a/b VNTR (27 bp) ve ekzon 7’de yer alan bir missense 
mutasyon olan G894T fonksiyonel gen varyantını (rs1799983) COVID-19 hastalarında çalışılarak 
hem sağlıklı bireylerle aralarında genotip/allel sıklığı açısından bir farklılık olup olmadığı hem de 
klinik parametrelerle bir ilişkisinin olup olmadığı araştırıldı. Çalışmamıza, Nisan-Temmuz 2020 
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tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Covid19 kliniğinde tanı almış-Covid PCR pozitif 
olan 284 hasta ve sağlıklı kontrol grubu oluşturmak adına komorbiditesi olmayan 100 sağlıklı 
gönüllü dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet gibi demografik/klinik bilgilerinin yanında, tanı anında 
alınan kan materyallerinden izole edilen DNA örneklerinin eNOS-rs1799984 ve eNOS-intron 4 a/b 
VNTR gen polimorfizmleri PCR/PCR-RFLP yöntemleri ile analiz edildi ve istatisitksel analizler 
IBM SPSS version 21.0 programında yapıldı. Covid-19 hasta ve sağlıklı kontrol gruplarındaki 
eNOS-rs1799984 polimorfizmine ait genotip ve allel dağımları karşılaştırıldığında hem genotip hem 
de allel dağılımında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılığın bulunduğu gösterildi (sırası ile; 
GG/0.030, GT/0.035, TT0.013 ve T/0.011). COVID19 hasta ve kontrol gruplarındaki eNOS intron 
4a/b VNTR polimorfizmine ait genotip ve allel dağımları karşılaştırıldığında hem genotip hem de 
allel dağılımında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılığın olmadığı gösterildi. Her iki varyantta da; 
hem HWE’den sapma hem de klinik parametreler açısından anlamlı ilişki görülmedi. Bu araştırma, 
Covid19PCR’ı pozitif hastalarda eNOS genine ait fonksiyonel gen varyantlarının araştırıldığı 
literatürde ilk çalışmadır. eNOS-rs1799984 fonksiyonel varyantındaki istatistiki açıdan anlamlı bir 
farklılığın bulunduğu ve Covid19 enfeksiyonuna yatkınlıkta TT genotipi varlığının 8.313 kat risk 
oluşturduğu gösterilmiştir. Bu genin Covid19 riski ile ilişkisini (tüm genom düzeyinde); hastalığının 
gelişmesi riski, tedavisi ve etyo-patofizyolojisinde etkili olan immün sistem cevabının genetik 
düzeyde ilişkisini anlayabilmek için daha büyük hasta gruplarıyla ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Anahtar kelimeler: Covid-19, eNOS, PCR-RFLP, intron 4 VNTR (27 bp), rs1799983. 
 
ABSTRACT 

Nitric oxide (NO) is a small, reactive free radical molecule that functions as a regulator inside 
and outside the cell. Many cellular processes; It is regulated and synthesized in many tissues by NO 
released from endothelial, platelet, vascular smooth muscle cells, neurons and other NO-producing 
cells. When talking about COVID-19 and lung involvement, Endothelial Nitric Oxide Synthase 
(eNOS), which constitutes an important endothelial protection mechanism, comes to the fore. In this 
study, in the eNOS gene; The intron 4b / a VNTR (27 bp) and the G894T functional gene variant 
(rs1799983), a missense mutation located in exon 7, were studied in COVID-19 patients, and 
whether there was a difference between them in terms of genotype / allele frequency and clinical 
parameters. whether the relationship was investigated. In our study, 284 patients diagnosed with 
Covid PCR positive at the Covid clinic of Istanbul Medical Faculty Hospital between April and July 
2020 and 100 healthy volunteers without comorbidity to create a healthy control group were included 
in our study. In addition to the demographic information of the patients, such as age and gender, the 
eNOS-rs1799984 and eNOS-intron 4 a/b VNTR gene polymorphisms of the DNA samples isolated 
from the blood materials taken at the time of diagnosis were analyzed by PCR / PCR-RFLP methods 
and statistical analyzes were performed in IBM SPSS version 21.0 program. When the genotype and 
allele distributions of the eNOS-rs1799984 polymorphism were compared in the Covid-19 patient 
and healthy control groups included in our study, it was shown that there was a statistically 
significant difference in both genotype and allele distribution (0.030, 0.035, 0.013 and 0.011, 
respectively). When the genotype and allele distributions of the eNOSintron4a / b VNTR 
polymorphism in the control groups were compared, it was shown that there was no statistically 
significant difference in both genotype and allele distribution. In both variants, there was no 
significant relationship in terms of clinical parameters and no deviation from HWE was found. This 
research is the first study in the literature investigating functional gene variants of the eNOS gene in 
patients positive for Covid19PCR. It has been shown that there is a statistically significant difference 
in the functional variant of eNOS-rs1799984 and the presence of TT genotype in susceptibility to 
Covid19 infection poses 8.313 fold risk. Detailed studies with larger patient groups are needed to 
understand the relationship of this gene with the risk of Covid19 (at the level of the whole genome), 
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the risk of development of the disease, its treatment, and the relationship between the immune 
system response that is effective in the etiopathophysiology. 
Keywords: Covid-19, eNOS, PCR-RFLP, intron 4 VNTR (27 bp), rs1799983. 

 
GİRİŞ 

COVID-19 (Corona Virus Disease-2019), ilk vakanın ortaya çıktığı günden bu yana, 120 
milyondan fazla insanın enfekte olmasına ve 2,5 milyondan fazla insanın da ölümüne sebep olan bir 
pandemidir ve yüzyılın önemli enfeksiyöz olayları arasında yer almaktadır (1). Şiddetli Akut 
Solunum Sendromu Koronavirüsü 2 (Sars-Cov-2) etken olarak karşımıza çıkar ve özellikle 65 yaş 
üzeri bireyler ile komorbidite yükü olan hastalarda mortalitenin daha yüksek seyrettiği 
gözükmektedir (2-4). Hipertansiyon, kronik solunum yolu hastalığı, kalp hastalıkları, diyabet, renal 
yetersizlik ve çeşitli malignite tanıları olan hastalar ise en ağır etkilenen gruplar olarak 
tanımlanmaktadır (5). 
COVID-19 ve akciğer tutulumundan bahsederken, önemli bir endotelyal koruma mekanizmasını 
oluşturan eNOS geni de ön plana çıkmaktadır. Nitrik oksit (NO), nitrik oksit sentetaz (NOS) enzimi 
tarafından L-arginin'den sentezlenir. NOS ayrıca substrat ve kofaktör mevcudiyetine bağlı olarak 
süperoksit anyon üretimini katalize edebilir. Önemli bir endotelyal savunma sistemi ve antiviral olan 
NO, COVID-19 ve ilişkili komorbiditelerde de ön plana çıkmaktadır. Özellikle gelişen inflamatuar 
stres ile savaş, pulmoner hipertansiyonun önlenmesi amacıyla hayati önem taşımaktadır (6). NOS 
geninin bir izoformu olan endotelyal nitrik oksit sentetaz (eNOS) insanda kromozom 7q35–36’da 
lokalize olmuştur ve 25 ekzon bölgesi içermektedir (7). 

 
Şekil 1: eNOS geni fonksiyonel gen varyantları (7). 
eNOS geni GeneCards databankında incelendiğinde 20’den fazla sinyal yolağında görev aldığı (Şekil 
2) ve kodladığı proteinin String Analizine göre ise 25’in üzerinde proteinle iş birliği halinde olduğu 
görülmektedir (Şekil 3). 
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Şekil 2: eNOS geninin rol oynadığı sinyal yolakları (8). 

 
Şekil 3: eNOS geninin kodladığı proteinin String Analizi (8). 
Çalışmamızda incelediğimiz eNOS geni rs1799983 fonksiyonel varyantı HaploReg4 (Şekil 4), 
rSNPBase (Şekil 5) ve rVarBase (Şekil 6) tabanlarında incelendiğinde ise, missense (yanlış anlamlı) 
mutasyon olduğu, kromatin etkileşimli bölgede yer aldığı ve kromatin durumunun güçlü 
transkripsiyon şeklinde olduğu görülmektedir. 

Şekil 4: eNOS geni rs1799983 fonksiyonel varyantı HaploReg4 Analizi (9) 
 

 
Şekil 5: eNOS geni rs1799983 fonksiyonel varyantı rSNPBase Analizi (10) 
 

 
Şekil 6: eNOS geni rs1799983 fonksiyonel varyantı rVarBase Analizi (11) 
 
Bu çalışmada; eNOS geninde bulunan intron 4b/a VNTR (27 bp) ve ekzon 7’de yer alan bir yanlış 
anlamlı (missense) mutasyon olan Glu298Asp (G894T) fonksiyonel gen varyantını (rs1799983) 
COVID-19 hastalarında çalışılarak hem sağlıklı bireylerle aralarında genotip/allel sıklığı açısından 
bir farklılık olup olmadığı hem de klinik parametrelerle bir ilişkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. 
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MATERYAL VE METOD  
 
Vaka Seçimi; Çalışmamıza alınan hastaların tümünün tanı anı nazofarengeal sürüntü PCR sonuçları 
pozitif olarak sonuçlanmıştır. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde COVID-19 tanılı 284 hasta ve 
sağlıklı kontrol grubu oluşturmak adına, bilinen herhangi bir komorbiditesi olmayan 100 gönüllü 
dahil edilmiştir. Hastaların yaş , cinsiyet gibi demografik bilgileri kaydedilmiştir. 
 
İzolasyon Yöntemi; COVID-PCR testi, kombine (boğaz-burun) sürüntü örneklerinde BioSpeedy® 
COVID-19 RT-qPCR Tespit Kiti (Bioeksen, Turkiye) kullanılarak Rotor-Gene Q 5 Plex Real Time 
PCR (Qiagen, Germany) cihazında, üretici firmanın talimatlarına uygun olarak yapılmıştır.  
Genotipleme; Tanı anı alınan kan lökositlerinden izole edilen DNA örnekleri aracılığı ile eNOS-
rs1799984 ve eNOS-intron 4 VNTR gen polimorfizmleri PCR/PCR-RFLP yöntemi ile analiz 
edilmiştir (12). 
 
SONUÇLAR 

Çalışmamıza dahil edilen Covid-19 hasta ve sağlıklı kontrol gruplarındaki eNOS-rs1799983 
polimorfizmine ait genotip ve allel dağımları karşılaştırıldığında hem genotip hem de allel 
dağılımında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılığın bulunduğu gösterildi (Tablo 1). 
Tablo 1: COVID19 hastaları ve sağlıklı kontroller arasında eNOS-rs1799983 varyantının 
frekanslarının karşılaştırılması. 
 Genotip Covid 19 Sağlıklı 

Kontrol 
OR  
Exp (B) 

95% CI p*    

Genotip  n= a (%) n=100 (%)    
 GG 146 (51.4) 63 (63) 9.883* 1.243-78.578* 0.030* 
 GT 116 (40.8) 36 (36) 9.469* 1.170-76.603* 0.035* 
 TT 22 (7.8) 1 (1) 8.313& 1.106-62.494& 0.013& 
Allel       
 G 408 (71.8) 164 (81.0)    
 T 160 (28.2) 38 (19.0) 1.672& 1.123-2.489& 0.011& 
HWEp  0.875 0.089    
an= 284, *:OR (95%CI) yaşa ve cinsiyete göre ayarlandı, &Fisher's Exact Test. HWEp: Hardy 
Weinberg Dengesi 
 
COVID-19 hasta ve kontrol gruplarındaki eNOS intron 4 a/b VNTR polimorfizmine ait genotip ve 
allel dağımları karşılaştırıldığında hem genotip hem de allel dağılımında istatistiki açıdan anlamlı bir 
farklılığın olmadığı gösterildi (Tablo 2).  
 
Tablo 2: COVID19 hastaları ve sağlıklı kontroller arasında eNOS-intron 4 VNTR varyantının 
frekanslarının karşılaştırılması 
eNOSVNTR Genotip Covid 19 Sağlıklı 

Kontrol 
OR  
Exp (B) 

95% CI p*    

Genotip  n= a (%) n=100 (%)    
 BB 196 (69.0) 68 (68) 0.696& 0.205-23.62& 0.519& 
 AB 80 (28.2) 28 (28) 1.179* 0.663-2.095* 0.576* 
 AA 8 (2.8) 4 (4) 1.076* 0.293-3.953* 0.912* 
Allel       
 B 472 (83.1) 164 (82.0)    
 A 96 (16.9) 36 (18.0) 0.927& 0.607-1.413& 0.744& 
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HWEp  0.962 0.606    
an= 284, *:OR (95%CI) yaşa ve cinsiyete göre ayarlandı, &Fisher's Exact Test. HWEp: Hardy 
Weinberg Dengesi 
 
Her iki varyantta da klinik parametreler açısından anlamlı ilişki görülmemiş ve HWE’den sapma 
saptanmamıştır. 
 
TARTIŞMA 

Bu araştırma, Covid-19 PCR’ı pozitif hastalarda eNOS genine ait fonksiyonel gen 
varyantlarının araştırıldığı ilk çalışmadır. eNOS-rs1799983 fonksiyonel varyantındaki istatistiki 
açıdan anlamlı bir farklılığın bulunduğu ve Covid-19 enfeksiyonuna yatkınlıkta TT (Asp/Asp) 
genotipi varlığının 8.313 kat, T allel varlığının ise 1.672 kat risk oluşturduğu gösterilmiştir.  Mehta 
ve ark. yaptıkları çalışmada, interferon genlerini bulundurmayan fibroblast hücrelerinde NO 
üretiminin, interferonla uyarılan genlerin ekspresyonunu uyarırken aynı zamanda diğer sitokinlerin 
ve kemokinlerin ekspresyonuna da yol açarak hem DNA hem de RNA virüslerine karşı güçlü bir 
antiviral yanıt oluşturduğunu göstermiştir (13). Endotelyal NOS kaynaklı NO, aynı zamanda 
trombosit agregasyonunun bir inhibitörü olan fizyolojik bir vazodilatördür ve ana antiviral savunma 
mekanizması olarak da kabul edilmektedir. NO tarafından viral replikasyon proteinlerinin doğrudan 
inaktifleştirilmesiyle ya da bu proteinlerin modifiye edilmesiyle konakçı hücrelerdeki çeşitli RNA ve 
DNA virüslerinin, özellikle SARS-CoV virüsünün replikasyonunun inhibe edildiği ve dolaylı olarak 
protein üretiminin azaltılabildiği gösterilmiştir (14). COVID-19 mortalitesi için yaşlılık, 
hipertansiyon ve diyabeti içeren yerleşik risk faktörlerinin tümü, önceden var olan endotel 
disfonksiyon ile de karakterizedir (15). Endotel disfonksiyonu, vazokonstriktif, proinflamatuar ve 
pro-pıhtılaşma durumlarına ve bunu takip eden organ iskemisi ve doku ödemine yol açmaktadır (16). 
Bu nedenle, önceden endotel disfonksiyonu olan hastaların COVID-19'da olumsuz sonuçlar için 
yüksek risk altında olması beklenmektedir. Kontrolsüz hiperglisemisi olan yeni teşhis edilmiş 
diyabet hastalarının da ilaç alan diyabet hastalarına göre COVID-19 ölüm oranı açısından çok daha 
yüksek risk altında oldukları belirtilmiştir (17). Diyabet hastalarındaki COVID-19 ölüm oranı risk 
farkı, yüksek glikozun endotelyal hücre NO biyo-yararlanımını azaltmasıyla açıklanabilmektedir 
(18). eNOS geni fonksiyonel varyantlarının da gen ekspresyonu ve NO üretimini değiştirmeleri 
nedeniyle, COVID-19 hastalığı için yüksek mortalite gösteren risk grubu hastalarındaki endotelyal 
savunma mekanizmalarının tam olarak anlaşılabilmesi için bu fonksiyonel varyantların farklı etnik 
gruplarda ve daha büyük örneklemlerde araştırılması oldukça önemlidir. Bu genin Covid-19 riski ile 
ilişkisini, hastalığın gelişmesi riski, tedavisi ve etyo-patofizyolojisinde etkili olan immün sistem 
cevabının genetik düzeyde ilişkisini anlayabilmek için özellikle tüm genom düzeyinde ayrıntılı 
çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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ÖZET 

COVID-19 pandemisi tüm dünyada hızla yayılmakta ve  özellikle yaşlı komorbid hastalığı 
olan hastalarda mortal seyretmektedir.COVID-19’da hiperkoagulabilite ve tromboza yatkınlık 
bildirilmektedir(1).Yoğun bakımda takip edilen kritik hastalarda ve D –dimer yüksek saptanan 
hastalarda antikoagulan profilaksi önerilmektedir (2).Bu vaka sunumumuzda geçirilmiş COVID-19 
sonrası alt ekstremite arteryel trombozu ile başvuran hastayı sunduk.36 yaşında kadın hasta 20 gün 
önce  COVID-19 geçirmiş olup  ayaklarda solukluk soğukluk ağrı güçsüzlük olması üzerine 
polikliniğimize başvurdu.Covid-19 a bağlı semptomu ve şikayeti olmayan hastanın yapılan sol alt 
ekstremite arteriyel renkli Doppler USG incelemesinde CFA, SFA DFA ve PA lümenleri açık olarak 
izlendi. PTA, popliteal arterler normal akım hızında ve trifazik akım paternindedir. Anterior tibialis 
arter dorsalis pedis arter kesişim seviyesinde tromboze görünüm izlendi. Yapılan kan testlerinde 
Wbc:8000  Lenfosit:2000  Hgb: 13.5   Plt: 255.000   Inr:0.95 Protrombin zamanı:9.7  Ast:17  Alt:20  
Kreatinin :0.64 Crp:2 Ferritin:54  Hbsag: Negatif  Hcv :Negatif  Hıv: Negatif saptandı. Kalp damar 
cerrahisi tarafından yapılan periferik anjiografide  Sol Anteriyor Tibiyal Arter:%100 Sol Peroneyal 
Arter:%100 Sol Posteriyor Tibiyal Arter:%100 Sağ Anteriyor Tibiyal Arter:%100 Sağ Peroneyal 
Arter:%100 Sağ Posteriyor Tibiyal Arter %100  ve diğer damarlarda akım normal 
saptandı.Anjiografi sonrası damar açıklığı sağlanan hastaya periferik arter hastalığı tanısı ile medikal 
takip önerildi. 
COVID-19’da aşırı inflamasyon, hipoksi, immobilizasyon ve yaygın damar içi pıhtılaşma nedeniyle 
arteryel ve venoz tromboembolizme yatkınlık vardır. Klok ve ark yaptığı çalışmada yoğun bakımda 
yatan hastalarda %31 oranında trombotik komplikasyonlar saptanmış olup bunların %3 arteryel 
tromboz oluşturmaktadır (3). COVID-19 ile ilişkili koagulapati diğer bakteriyel ve yaygın damar içi 
pıhtılaşmalardan farklı olarak D-Dimer ve fibrinojen yüksekliği ile karakterize olup hemofagositik 
sendrom, antifosfolipid sendrom ve trombotik mikroanjiopati ile uyuşmaktadır. Bizim vakamızda da 
geçirilmiş COVID-19 sonrası ve diğer çalışmalardan farklı olarak genç hastada periferik  alt 
ekstremite arteryel trombozu saptadık.  
COVID-19’da artmış trombotik olaylar nedeniyle mortalite artmış olup venöz tromboembolilerin 
yanında  miyokart infarktüsü ve stroke gibi arteryel emboliler de bildirilmiştir. COVID-19 
hastalarında trombotik komplikasyonlar açısından klinisyenler dikkatli olmalı ve  en azından standart 
dozlarda profilaksi uygulanmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Arteriyel Tromboembolizm, D-Dimer, Tromboprofilaksi 
 
ABSTRACT 

The COVID-19 pandemic is spreading rapidly all over the world and especially in elderly 
patients with comorbid disease, hypercoagulability and tendency to thrombosis are reported in 
COVID-19. In this case report, we present a patient who presented with lower extremity arterial 
thrombosis after COVID-19. A 36-year-old female patient, who had COVID-19 20 days ago, was 
admitted to our outpatient clinic because of paleness, coldness, pain, weakness in the feet. watched. 
PTA, popliteal arteries are in normal flow velocity and triphasic flow pattern. A thrombosed 
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appearance was observed at the intersection of the anterior tibialis artery dorsalis pedis artery. In 
blood tests, Wbc: 8000 Lymphocytes: 2000 Hgb: 13.5 Plt: 255.000 Inr: 0.95 Prothrombin time: 9.7 
Ast: 17 Alt: 20 Creatinine: 0.64 Crp: 2 Ferritin: 54 Hbsag: Negative Hcv: Negative HIV: Negative 
was detected. In peripheral angiography performed by cardiovascular surgery, Left Anterior Tibial 
Artery: 100% Left Peroneial Artery: 100% Left Posterior Tibial Artery: 100% Right Anterior Tibial 
Artery: 100% Right Peroneial Artery: 100% Right Posterior Tibial Artery 100% and flow in other 
vessels The patient, whose vascular patency was achieved after angiography, was recommended 
medical follow-up with the diagnosis of peripheral artery disease. 
In COVID-19, there is a tendency to arterial and venous thromboembolism due to excessive 
inflammation, hypoxia, immobilization and diffuse intravascular coagulation. In the study conducted 
by Klok et al., Thrombotic complications were found in 31% of patients hospitalized in the intensive 
care unit, and 3% of them constitute arterial thrombosis (3). Unlike other bacterial and diffuse 
intravascular coagulation, coagulapathy associated with COVID-19 is characterized by elevated D-
dimer and fibrinogen, and is consistent with hemophagocytic syndrome, antiphospholipid syndrome 
and thrombotic microangiopathy (4). In our case, we detected peripheral lower extremity arterial 
thrombosis in a young patient after COVID-19 and different from other studies. At least standard 
doses of prophylaxis are recommended for COVID-19 patients 
Mortality has increased due to increased thrombotic events in COVID-19, and arterial emboli such as 
myocardial infarction and stroke have been reported as well as venous thromboembolism. Clinicians 
should be careful about thrombotic complications in COVID-19 patients and at least standard doses 
of prophylaxis should be administered. 
Keywords: COVID-19, Arteriel Thromboembolism, D-Dimer, Thromboprophylaxis 
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ÖZET 

12 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi ilan edilmesiyle birlikte 
Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) enfeksiyonunu geçiren çocukları sayısı da giderek artmaya 
başlamıştır. 18 yaş altında bildirilen çocuklar tüm vakaların % 2,4’üne ulaşmıştır. Fakat COVID-
19’un çocuklardaki epidemiyolojik özellikleriyle ilgili veriler halen kısıtlıdır. Bu çalışmada, Pubmed 
sistemi “ COVID-19, epidemiyolojik karakteristik, çocuklar ” kelimeleri kullanılarak taranmıştır. 
COVID-19 hastalığının kronolojik ve epidemiyolojik gelişimi değerlendirilmiştir. COVID-19 genus- 
β olarak isimlendirilen yeni bir coronavirüs ailesine mensuptur. Wuhan’dan başlayan salgın 2019 yılı  
sonunda Antartika dışında her kıtaya yayılmıştır. Vakaların bildirilenden 10 kat daha fazla olduğu 
düşünülmektedir. Wuhan'daki epidemiyolojik araştırma, canlı hayvanlar satan, bir deniz ürünleri 
pazarı ile başlangıçta bir ilişki olduğunu tespit edilse de, salgın ilerledikçe, kişiden kişiye yayılma, 
inhalasyon veya mukoz membranlar yoluyla bulaşma ana bulaşma şekli haline gelmiştir. 
Bulaştırıcılık viral RNA’nın solunum yolu sekresyonlarında yüklü miktarda olduğu erken 
dönemlerde en yüksek seviyededir. SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan bir kişiden bulaşma riski, 
maruziyetin türü ve süresine, önleyici tedbirlerin kullanımına ve olası bireysel faktörlere göre 
değişmektedir. COVID-19 ile enfekte çocuklarda inkübasyon seviyesi erişkinlerden daha uzundur ve 
ailedeki enfeksiyonun karakteristiklerini gösterirler. Çocuklar genelde ile içi temasa bağlı enfeksiyon 
geçirmektedir. Antibodies specific to COVID-19’a karşı gelişen antikorlar ve hücre aracılı yanıtlar 
enfeksiyon sonrası gelişmiş olsa da tüm hastaların koruyucu immün yanıt gösterip gösteremeyeceği 
henüz tam olarak bilinmemektedir. Sonuç olarak erişkin ve çocuklarda epidemiyolojik özellikler 
benzer olsa da farklılıklar da göz ardı edilmemelidir. Yeni tedaviler, aşılamalarve mutasyonlar farklı 
sonuçlar oluşturabilir.   
Anahtar Kelimeler: COVID-19, epidemiyolojik özellikler, çocuklar 
 
ABSTRACT 

 In 12 March 2020, World Health Organisation (WHO) declared pandemic, the number of 
children with Coronavirus Disease‐2019 (COVID‐19) COVID‐19 has also increased significantly. 
The children under the age of 18 accounted for 2.4% of all reported cases. Although information 
about epidemiology of COVID‐19 in children has limited. In this study, the Pubmed database was 
scanned using the words “COVID-19, epidemiological characteristics, children”. The chronological 
and epidemiologic development of COVID-19 was evaluated by examinating the articles found. 
COVID-19 belongs to a new type of coronavirus family, namely genus β. Since the first cases 
reported at the end of 2019 from Wuhan, the number of cases updated except Antarctica. It is 
thought that  the incidence of reported cases by about 10 times or more. Infection was initially found 
to be an association with a seafood market that sells living animals. Than understood that the virüs 
transmitted from person to person through inhalation or direct contact with mucous membranes. This 
became the main form of transmission. Infected individuals are more likely to be contagious in the 
early stages of the disease,when viral RNA levels are highest from upper respiratory tract 



International Symposium on Global Pandemics and Multidisciplinary Covid-19 Studies 

March 19-20, 2021, Ankara, Turkey / Symposium Proceedings Book 

 

11 
 

samples.The risk of transmission from a person with COVID-19 infection varies according to the 
type and duration of exposure, the use of preventive measures and possible individual factors. 
Children with COVID-19 show the characteristics of infections collected in the family and have a 
longer incubation period than adults. Children can be susceptible to cross-infection due to close 
family relationships. Antibodies specific to COVID-19 and cell-mediated responses are induced after 
infection. Already  it has not known whether all infected patients show a protective immune response 
and how long the protective effects will last. As a result, although the epidemiological characteristics 
in adults and children are similar, the differences cannot be under-considered. New treatments, 
vaccines and, mutations will produce different results. 
Key words: COVID-19, epidemiological characteristics, children 
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ÖZET 
Giriş: Covid-19 bireylerde fizyolojik ve psikolojik açıdan, toplumlarda ise ekonomik ve sosyolojik 
açıdan yıkıcı bir etki bıraktı. Salgının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala bilinmeyen pek çok 
yönü mevcut olup, buna bağlı olarak toplumda kafa karışıklığı, stres, korkuya neden olmaktadır. 
Kronik hastalığı olan bireyler pandemi döneminden en çok etkilenenler arasındadır. Riskli gruplar 
olarak nitelendirdiğimiz toplumun en zayıf üyelerinden biri kabul edilen mortalite riski açısından 
1.sırada yer alan kalp hastaları için durum daha da endişe verici hale gelmiştir.  
Amaç: Bu araştırmanın amacı Covid-19 döneminde kalp hastalarının karşı karşıya kaldığı ruh sağlığı 
problemlerini ele alarak Covid-19’un olumsuz etkilerini ve etkileyen faktörleri incelemektir. 
Yöntem: Literatür taraması yapılarak Türkçe ve İngilizce tam metnine ulaşılabilen araştırmalar 
sistematik inceleme kapsamına alınmış tam metin olmayan ve devam eden çalışmalar kapsam dışı 
bırakılmıştır. Çalışma GOOGLE SCHOLAR EBSCOhost MEDLINE, ProQuest, ULAKBİM Ulusal 
Veri Tabanları taranarak yürütülmüştür. Çalışmalara ulaşmak için “Kalp hastalığı, Covid-19, Ruh 
sağlığı” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. 14 araştırma makalesine ulaşılmış, çalışmaların 5 tanesinin 
araştırmaya dâhil edilme kriterlerine uygun olduğu belirlenmiştir.  
Bulgular: Bu araştırmada kapsamında 1 sistematik derlemeye, 3 narratif derleme çalışmasına ve 1 
tanımlayıcı kesitsel araştırma incelenmiştir. İncelenen çalışmalarda Covid-19 pandemi durumunun 
psikolojik anlamda kalp hastalarını olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Covid-19’un 
kardiyovasküler hastalık riskini, Covid-19’a bağlı korkuyu, anksiyeteyi ve stresi artırdığı 
belirtilmektedir. Ayrıca artan stresin kardiyovasküler sistem üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu 
bildirilmektedir. Birbiriyle paralel ve birbirini çift yönlü olarak etkileyen faktörler hastayı bir 
çıkmaza doğru sürüklediği görülmüştür. 
Sonuç: Covid-19 döneminde kalp hastalarının ruh sağlığı problemleri hastaları olumsuz yönde 
etkilemektedir. Hastaların pandemi dönemlerinde ruh sağlığı problemleri ile başa çıkmasını 
sağlamak için, acil destek sistemleri geliştirebileceği alanlar üretilmeli, stres seviyelerini azaltacak 
girişimsel önlemler alınmalı ve hastaları olumsuz etkilerden koruyucu tele-sağlık hizmetleri 
yaygınlaştırılmalıdır. Evlerinde rahatça uygulayabileceği rehabilite edici aktiviteler planlanmalı, 
çevrimiçi uygulamalar müzik terapisi, nefes egzersizi gibi rahatlayacağı girişimler planlanmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Kalp hastalığı, covid-19, ruh sağlığı. 
 
ABSTRACT 
Introduction: Covid-19 had a devastating physiological and psychological impact on individuals 
and an economic and sociological impact on societies. Although a year has passed since the 
epidemic, there are still many aspects that are not known, and accordingly, it causes confusion, stress 
and fear in the society. Individuals with chronic diseases are among those most affected by the 
pandemic period. The situation has become even more worrisome for cardiac patients, who are in the 
first place in terms of mortality risk, which we consider as risky groups, one of the weakest members 
of the society. 
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Purpose: The purpose of this research is to examine the negative effects and influencing factors of 
Covid-19 by addressing the mental health problems faced by heart patients during the Covid-19 
period. 
Method: The researches whose full texts in Turkish and English can be accessed through literature 
review have been included in the systematic review. Non-full text and ongoing studies are excluded. 
The study was conducted by scanning GOOGLE SCHOLAR EBSCOhost MEDLINE, ProQuest, 
ULAKBIM National Databases. The keywords "Heart disease, Covid-19, Mental health" were used 
to reach the studies. 14 research articles were reached and 5 of the studies were found to meet the 
criteria for inclusion in the study. 
Results: In this study, 1 systematic review, 3 narrative review studies and 1 descriptive cross-
sectional study were examined. In the studies examined, it is seen that the Covid-19 pandemic 
situation negatively affects cardiac patients in psychological terms. It is stated that Covid-19 
increases the risk of cardiovascular disease, fear, anxiety and stress due to Covid-19. In addition, it is 
reported that increased stress has negative effects on the cardiovascular system. It has been observed 
that factors that affect each other in parallel and bilaterally lead the patient towards an impasse. 
Conclusion: Mental health problems of heart patients in the Covid-19 period negatively affect 
patients. In order to ensure that patients cope with mental health problems during pandemic periods, 
areas where emergency support systems that could be developed should be developed, interventional 
measures to reduce stress levels should be taken and telehealth services that prevent patients from 
negative effects should be expanded. Rehabilitative activities that he can easily apply at home should 
be planned, and initiatives such as online applications music therapy and breathing exercises should 
be planned. 
Keywords: Heart disease, covid-19, mental health. 
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ÖZET 
Amaç: COVID-19 tespit edilen üremik hastalarda deksametazon tedavisinin etkinliğini ve mortalite 
üzerine olan etkisini araştırmayı amaçladık. 
Gereç ve yöntem: 15 Mart- 15 Aralık 2020 tarihleri arasında şiddetli COVID-19 pnömonisi 
nedeniyle hastaneye yatışı yapılan ve kronik böbrek hastalığı nedeniyle renal replasman tedavisi 
uygulanan 113 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar deksametazon kullanımına göre iki gruba 
ayrıldı; deksametazon tedavisi alan hastalar grup 1 (n=45), almayan hastalar grup 2 (n=68) olarak 
sınıflandırıldı. 
Bulgular: Her iki grubun yaş ortalaması sırayla 67.0±10.6 ve 67.2±13.0 yıldı (p=0.947). İki grup 
arasında demografik ve laboratuvar verileri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu 
(p>0.05). Grup 1’deki hastaların hastanede kalış süresi grup 2’dekilere göre istatistiksel olarak 
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anlamlı oranda daha uzundu [sırasıyla 11 (7-17) ve 8 (5.3-14) gün, p=0.093]. 28 günlük sağkalım 
oranı deksametazon tedavisi alan grupta %54,2 ve deksametazon tedavisi almayan grupta %79,5’ti 
(p=0.440). 
Sonuç: Çalışmamızda COVID-19’lu diyaliz hastalarında deksametazon tadavisinin mortalite oranını 
ve yoğun bakım gereksinimi azaltmadığı tespit edildi. Kortikosteroid tadavisinin faydalı olabileceği 
hastaları belirleyebilmek için daha büyük prospektif randomize çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Anahtar kelimeler: COVID-19, diyaliz, kronik böbrek hastalığı, mortalite, deksametazon  
 
ABSTRACT 
Introduction: We aimed to investigate the effectiveness of dexamethasone in dialysis patients with 
COVID-19 and whether it predicts mortality.  
Methods: This is a comparative cross-sectional study of 113 consecutive COVID-19 patients with 
severe pneumonia signs, who received inpatient treatment between March 15 and December 
15,2020. The patients were divided into two groups according to the use of dexamethasone 
treatment; group 1 (n=45) included patients who were treated with dexamethasone and group 2 
(n=68) who did not receive dexamethasone.  
Results: Mean ages of both groups were 67.0±10.6 and 67.2±13.0 years, respectively (p=0.947). 
With respect to demographic and laboratory findings there were no significant differences between 
two groups (p>0.05). The hospitalization time of patients in group 1 was longer than group 2 [11 (7-
17 days) vs 8 (5.3-14 days) days, p=0.093, respectively]. The 28-day survival rate was 54.2% in the 
group receiving dexamethasone treatment, and 79.5% in the group not receiving dexamethasone 
treatment (p=0.440).  
Conclusion: In our study dexamethasone treatment did not reduce mortality rates and requirement 
for ICU in dialysis patients with COVID-19. Larger prospective randomized trials are required to 
associate personalized medicine with the corticosteroid treatment to select suitable patients who are 
more likely to show a benefit. 
Keywords: COVID-19, dialysis, chronic kidney disease, mortality, dexamethasone 
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PLAZMA B12 ve FOLİK ASİT DÜZEYLERİ COVİD-19 SEYRİ İÇİN KLİNİK BİR 
GÖSTERGE OLABİLİR Mİ? 

DO PLASMA B12 AND FOLIC ACID LEVELS A CLINICAL INDICATOR FOR COVID-19 
PROGNOSIS? 
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ÖZET  

Covid-19 enfeksiyonun en karakteristik özelliği proinflamatuar sitokinler, kemokinler ile 
reaktif oksijen türlerinin artması sonucunda mortalite için risk faktörü olan pulmoner fibröz ve 
solunum sıkıntısı oluşmasıdır. B12 ve folik asitin antiinflamatuar ve antioksidan özellikte olması akut 
respiratuvar distres sendromuna yol açan sitokin fırtınasını engelleyerek sistemik inflamasyonu 
modüle edebilmektedir. Bu çalışmada Covid-19 hastalarının plazma B12 ve folik asit düzeylerinin 
hastalığın prognozu üzerine etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Göğüs Hastalıkları Yoğun 
Bakım Ünitesi’ne yatışı yapılan 46 birey (33 erkek, 13 kadın) oluşturmaktadır. Bireylerin genel 
özellikleri, rutinde laboratuvar bulguları, toplam yoğun bakım ve hastanede yatış süreleri hasta 
dosyalarından kaydedilmiştir. Plazma B12 düzeyinin <180 ng/L, folik asit düzeyinin ise <4 mcg/L 
olması eksiklik olarak kabul edilmiştir. Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 64,7±13,1 yıldır. 
Bireylerin plazma B12 (n=29) ve folik asit (n=42) düzeyleri ortalamaları sırasıyla 425,5±396,28 pg/L 
ve 8,2±4,9 mcg/L iken, bireylerin %27,5’inde B12, %23,8’inde folik asit yetersizliği olduğu 
saptanmıştır. Plazma B12 düzeyleri ile biyokimyasal parametreler arasında ilişki bulunmaz iken 
(p>0,05), folik asit yetersizliği olan bireylerin lenfosit düzeylerinin daha düşük, nötrofil/lenfosit 
oranı ile fibrinojen düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Bireylerin yoğun bakım 
ünitesindeki yatış sürelerinin ortalama 7,89±5,16 gün, toplam hastanede yatış sürelerinin ise ortalama 
19,7±10,54 gün olduğu; plazma folik asit düzeyleri ile toplam hastanede yatış süresi arasında orta 
düzeyde negatif bir korelasyon olduğu saptanmıştır (r=-0,348, p=0,024). B12 vitamini ve folik asitin 
immunmodülatör etkilerinin olduğu bilinmektedir. Bu nedenle Covid-19 hastası olan bireylerin 
hastalığın erken dönemlerinde plazma B12 ve folik asit düzeylerinin değerlendirilmesi, yetersizliği 
olan bireylere besin ögesi takviyesi yapılması ve bireylerin diyetlerinin B12 ve folik asit açısından 
desteklenmesi hastalığın seyri açısından önem taşımaktadır.  
Anahtar kelimeler: B12 vitamini, Covid 19, folik asit  
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ABSTRACT 
The most characteristic feature of Covid-19 infection is the occurrence of pulmonary fibrous 

and respiratory distress, which are risk factors for mortality, as a result of increased proinflammatory 
cytokines, chemokines and reactive oxygen species. The anti-inflammatory and antioxidant 
properties of B12 and folic acid can modulate systemic inflammation by preventing the cytokine 
storm that causes acute respiratory distress syndrome. In this study, it was aimed to investigate the 
effect of plasma B12 and folic acid levels of Covid-19 patients on the prognosis of the disease. The 
sample of the study consists of 46 individuals (33 men, 13 women) hospitalized in the Pandemic 
Chest Diseases Intensive Care Unit of Health Sciences University Antalya Training and Research 
Hospital. General characteristics of the individuals, routine biochemical parameters, length of stay in 
intensive care unit and hospitalization were recorded from the patient files. Plasma B12 level <180 
ng/L and folic acid level <4 mcg/L was accepted as deficiency. The average age of the individuals 
participating in the study is 64.7±13.1 years. While the mean plasma B12 (n=29) and folic acid 
(n=42) levels of the individuals were 425.5±396.28 pg/L and 8.2± 4.9 mcg/L, respectively. It was 
found that 27.5% of the individuals had B12, 23.8% had folic acid deficiency. While there was no 
relationship between plasma B12 levels and biochemical parameters (p> 0.05), it was determined that 
individuals with folic acid deficiency had lower lymphocyte levels and higher neutrophil / 
lymphocyte ratio and fibrinogen levels (p<0.05). The average length of stay in the intensive care unit 
of the individuals was 7.89±5.16 days, and the average length of hospitalization was 19.7 ± 10.54 
days; A moderately negative correlation was found between plasma folic acid levels and the length 
of hospitalization (r = -0.348, p = 0.024). Vitamin B12 and folic acid are known to have 
immunomodulatory effects. For this reason, it is important for individuals with Covid-19 to evaluate 
plasma B12 and folic acid levels in the early stages of the disease, to supplement this micronutrients 
for individuals with deficiency and to enrich their diets in terms of foods that are sources of B12 and 
folic acid.  
Keywords: Vitamin B12, Covid 19, folic acid 
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BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI; COVID-19 

HASTALARIN İNCELENMESİ 
COMPARISON OF BLOOD HEMOGRAM AND BIOCHEMICAL PARAMETERS WITH 
THORACIC COMPUTERIZED TOMOGRAPHY ADJUSTMENT; INVESTIGATION OF 

COVID-19 PATIENTS 
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ÖZET 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Şubat 2020 Tarihinde “2019 koronavirüs hastalığı” 

anlamına gelen COVID-19 şeklinde tanımlanan hastalık, 11 mart 2020’de pandemi olarak kabul 
edilmiştir. COVID-19 tanısında ters transkripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu testi (RT-PCR) 
kullanılmakla birlikte kan parametreleri ve görüntüleme yöntemlerinden de yararlanılmaktadır. Biz 
bu çalışmamızda RT-PCR pozitif hastalardan bilgisayarlı tomografi (BT) bulguları olan ve 
olmayanların kan parametreleri arasındaki ilişkileri inceledik. Çalışmamız hitit üniversitesi çorum 
erol olçok eğitim ve araştırma hastanesinde yapıldı. Bakanlığımız onayı ile retrospektif olarak dizayn 
edilen çalışmamıza hastanemiz covid acile 2020 mayıs ayında başvuran 18 yaşın üzerindeki RT-PCR 
pozitif hastalar dahil edilmiştir. Söz konusu hastalardan BT tetkiki olanlar iki gruba ayrılmıştır; BT 
bulguları COVID-19 ile uyumlu olanlar (BT+) ve olmayanlar (BT-). Yapılan MANN WHİTNEY U 
TESTİ sonucunda; Fibrinojen, wbc, HEMOGLOBİN, Mcv, PLATELET, Lenfosit, Pct, Nötrofil, 
nötrofil/lenfosit oranı, platelet/lenfosit oranı parametrelere ilişkin  BT+ ve BT- gruplar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Yapılan T Testi sonucunda D-Dimer, 
PROKALSITONIN, Ferritin, platelet/lenfosit oranı parametrelere ilişkin  BT+ ve BT- gruplar 
arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Ancak Pro-BNP ilişkin hesaplanan P değeri 0,05 
ten küçük olduğu için her iki grup arasında anlamlı bir fark vardır.  BT bulguları olan hastalar ile 
olmayan hastaların karşılaştırıldığı çalışmamızda kan PRO-BNP değeri BT+ hastalarda yüksek 
bulunmuştur. Diğer kan parametreleri ile BT bulguları arasındaki ilişkiyi daha net ortaya çıkarmak 
için çok merkezli randomize çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Anahtar Kelimeler: COVID-19 Bilgisayarlı Tomografi Bulguları, COVID-19 Kan parametreleri, 
COVID-19 Hasta Yönetimi 
 
ABSTRACT: 

The disease, which was defined as COVID-19, which means "2019 coronavirus disease" by 
the World Health Organization (WHO) in February 2020, was accepted as a pandemic on March 11, 
2020. Although reverse transcription-polymerase chain reaction test (RT-PCR) is used in the 
diagnosis of COVID-19, blood parameters and imaging methods are also used. In this study, we 
examined the relationships between blood parameters of RT-PCR positive patients with and without 
computed tomography (CT) findings. Our study was conducted in Hitit University Corum Erol 
Olcok Training and Research Hospital. RT-PCR positive patients over the age of 18 who applied to 
our hospital's covid emergency department in May 2020 were included in our study, which was 
designed retrospectively with the approval of our Ministry. Among these patients, those who had CT 
scans were divided into two groups; Those whose CT findings are compatible with COVID-19 (BT 
+) and those without (BT-). As a result of the MANN WHITNEY U TEST; No statistically 



International Symposium on Global Pandemics and Multidisciplinary Covid-19 Studies 

March 19-20, 2021, Ankara, Turkey / Symposium Proceedings Book 

 

19 
 

significant difference was found between BT + and BT- groups for parameters such as Fibrinogen, 
wbc, HEMOGLOBIN, Mcv, PLATELET, Lymphocyte, Pct, Neutrophil, neutrophil / lymphocyte 
ratio, platelet / lymphocyte ratio. As a result of the T-Test, there was no statistically significant 
difference between the BT + and BT- groups regarding the parameters of D-Dimer, 
PROKALSITONIN, ferritin, platelet/lymphocyte ratio. However, since the calculated P-value for 
Pro-BNP is less than 0.05, there is a significant difference between the two groups. In our study in 
which patients with and without CT findings were compared, the blood PRO-BNP value was found 
to be higher in BT + patients. Multi-center randomized studies are needed to clarify the relationship 
between other blood parameters and CT findings. 
Keywords: COVID-19 Computed Tomography Findings, COVID-19 Blood parameters, COVID-19 
Patient Management 
 
GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Şubat 2020 Tarihinde “2019 koronavirüs hastalığı” 
anlamına gelen COVID-19 şeklinde tanımlanan hastalık, ilk olarak Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan 
şehrinde tespit edildi. Hızla yayılan hastalık bütün dünyada kendisini gösterdi. Bu sebeple 11 Mart 
2020’de WHO tarafından Pandemi ilan edildi. Mart 2021 tarihi itibariyle dünya genelinde 2,564,560 
kişinin ölümüne sebep olmuş olup 115,289,961 vaka bildirilmiştir (1). Tanı yöntemi olarak genel 
kabul gören yöntem ters transkripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu testi (RT-PCR)’dir. Hemogram 
ve biyokimyasal yöntemler yardımcı tanı yöntemleri olarak kullanılır. Klinik takipte daha değerli 
olan kan paramterleri ile ilgli çok sayıda çalışma yapılmıştır. Gerek tanı gerekse de tedavi sürecinde 
takip amacıyla kullanılan görüntüleme yöntemlerinden bilgisayarlı tomografi (BT), bu süreçte biraz 
daha ön plana çıkmıştır. Bilgisayarlı tomografide buzlu cam görünümü, konsolidasyon, kaldırım taşı 
görünümü, hava bronkogramı, vasküler genişleme ve bronş değişiklikleri COVID-19 düşündüren BT 
bulgularıdır (2).  
Biz bu çalışmamızda RT-PCR pozitif hastalardan BT bulguları olan ve olmayanların kan 
parametreleri arasındaki ilişkileri inceledik. 
 
ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Çalışmamız hitit üniversitesi çorum erol olçok eğitim ve araştırma hastanesinde yapıldı. 
Bakanlığımız onayı ile retrospektif olarak dizayn edilen çalışmamıza hastanemiz covid acile 2020 
mayıs ayında başvuran 18 yaşın üzerindeki RT-PCR pozitif hastalar dahil edilmiştir. Söz konusu 
hastalardan BT tetkiki olanlar iki gruba ayrılmıştır; BT bulguları COVID-19 ile uyumlu olanlar ve 
olmayanlar. Bu iki grubun kan hemogram ve biyokimyasal parametreleri karşılaştırılmıştır.  
Tüm istatistiksel veriler Windows için SPSS 24.0 versiyonu programı ile yapıldı. Tüm değişkenlerin 
normal dağılımını değerlendirmek için Kolmogorov-Smirnov testi kullanıldı. Klinik araştırma 
kapsamında gerçekleştirilen çalışma ile elde edilen veriler istatistiksel olarak nonparametrik nitelikte 
olan  değişkenlerin kategorik (nominal ya da ordinal), nümerik  bağımsız grup olma durumuna göre 
de istatistiksel değerlendirmelerde Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Sonuçlar p <0.05 anlamlılık 
düzeyi açısından değerlendirildi. 
Çalışmamıza 97 hasta dahil edilmiş olup tanımlayıcı bulguları tablo 1’de gösterilmiştir. 
 
 BT+ (n=39) BT- (n=58) p 
Yaş, Ortalama±SS 54,33±17,77 50,5862±19,76 0,181a 
Kadın, n(%) 17(%43,6) 31(%53,4) 0,919c Erkek, n (%) 22(%56,4) 27(%46,6) 
Fibrinojen 424,1579±128,83 383,1607±134,72 0,086b 
D-Dimer 1,3938±3,38 ,5807±0,47 0,055a 
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PROKALSITONIN ,0902±,08 ,0914±0,15 0,264a 
Pro-BNP 894,7733±2973,80 192,5198±519,98 0,003a 
Ferritin 359,2013±531,03 260,8427±324,4 0,050a 
Wbc 5,3956±2,11 5,5879±1,62 0,408b 
HEMOGLOBİN 12,9462±1,46 13,2614±1,52 0,405b 
Mcv 84,5359±4,29 84,0368±4,26 0,561b 
PLATELET 187,2051±55,6 208,9649±66,7 0,68b 
Lenfosit 1,4349±0,68 1,6168±0,84 0,449b 
Pct ,1967±0, 05 ,2205±0,06 0,077b 
Nötrofil 3,4413±1,78 3,3988±1,37 0,768b 
nötrofil/lenfosit 3,0593±2,89 2,8618±2,54 0,649b 
platelet/lenfosit 153,0294±65,98 154,7928±82,37 0,734b 
a. Bağımsız Örneklem T-Testi, b. Mann Whitney U Testi, c. Ki-Kare Testi 
 
BT+ ve BT- Hasta gruplarına ait verilerin karşılaştırılması için kullanılacak testlerin belirlenmesi 
amacı ile ilgili verilere Kolmogrov-Simirnov testi uygulanmıştır. 
 BT bulguları olan (BT+) grubun İlgili veri setlerine ilişkin yapılan test sonuçlarına göre; Fibrinojen, 
wbc, HEMOGLOBİN, Mcv, PLATELET, Lenfosit, Pct, Nötrofil ve platelet/lenfosit oranı veri 
setlerine  ilişkin hesaplanan P değerleri 0,05 ten büyük olduğu için dağılımları normaldir. BT+ 
grubun İlgili veri setlerine ilişkin yapılan test sonuçlarına göre  D-Dimer, PROKALSITONIN, Pro-
BNP, Ferritin ve nötrofil/lenfosit oranı parametrelere ilişkin hesaplanan P değerleri 0,05 ten küçük 
olduğu için ise dağılımları normal değildir.  
BT bulguları olmayan (BT-) grubun İlgili veri setlerine ilişkin yapılan test sonuçlarına göre; 
Fibrinojen, wbc, HEMOGLOBİN, Mcv, PLATELET, Lenfosit, Pct, Nötrofil ve platelet/lenfosit 
oranı parametrelere ilişkin hesaplanan P değerleri 0,05 ten büyük olduğu için dağılımları normaldir. 
D-Dimer, PROKALSITONIN, Pro-BNP, Ferritin ve nötrofil/lenfosit oranı parametrelere ilişkin 
hesaplanan P değerleri 0,05 ten küçük olduğu için dağılımları normal değildir. 
Yapılan testler sonucunda BT+ hasta grubu ile BT- hasta grubu arasında yapılacak karşılaştırmalar 
için Fibrinojen, wbc, HEMOGLOBİN, Mcv, PLATELET, Lenfosit, Pct, Nötrofil, nötrofil/lenfosit 
oranı, platelet/lenfosit oranı veri setlerinde non-parametrik MANN WHİTNEY U TESTİ, D-Dimer, 
PROKALSITONIN, Pro-BNP, Ferritin  veri setlerinde ise parametrik T Testi kullanılmıştır.  
Yapılan MANN WHİTNEY U TESTİ sonucunda; Fibrinojen, wbc, HEMOGLOBİN, Mcv, 
PLATELET, Lenfosit, Pct, Nötrofil, nötrofil/lenfosit oranı, platelet/lenfosit oranı parametrelere 
ilişkin  BT+ ve BT- gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. 
Yapılan T Testi sonucunda D-Dimer, PROKALSITONIN, Ferritin, platelet/lenfosit oranı 
parametrelere ilişkin  BT+ ve BT- gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Ancak 
Pro-BNP ilişkin hesaplanan P değeri 0,05 ten küçük olduğu için her iki grup arasında anlamlı bir fark 
vardır.  Ortalamalara bakıldığında her iki grubun ortalamaları birbirinden çok farklıdır. (BT+ 
=894,77, BT-=192,51) 
 
SONUÇ 

BT bulguları olan hastalar ile olmayan hastaların karşılaştırıldığı çalışmamızda kan PRO-
BNP değeri BT+ hastalarda yüksek bulunmuştur. Qin jj ve arkadaşlarının yaptığı kardiyak 
markerların BT tutulumu ve mortalite ile ilişkisi çalışmasında da çalışmamızla uyumlu bulgulara 
rastlanılmıştır (3). Literatür incelendiğinde nötrofil/lenfosit orası ile prognoz ilişkisi istatiksel olarak 
anlamlıdır (4). Thirumalaisamy PV ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada CRP, D-Dimer, Ferritin 
ile düşük lenfosit değerlerinin COVID-19 klinik şiddeti ile ilişki olabileceği anlaşılmaktadır (5). 
Çalışmamızda önemli labaratuvar parametrelerin BT bulguları ile istatiksel olarak anlamlı ilişkileri 
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olmamasının sebebi örneklemimizdeki küçüklük olabileceğini düşünüyoruz. Çok merkezli 
randomize çalışmalarla söz konusu ilişkiler daha net ortaya konulacaktır. 
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ÖZET 

Çin’in hubei eyalentindeki bir şehir olan Wuhan’da görülen pnomoni vakaları ile kendini 
gösteren hastalık, 11 mart 2020’de dünya sağlık örgütü (WHO) pandemi ilan etmiştir. COVID-19 
vakaları incelendiğinde vakaların %14’ünde şiddetli hastalık olduğu anlaşılmaktadır. Şiddetli 
hastalık sebeplerine yönelik yapılan çok merkezli çalışmalarda hipertansiyon önemli bir etken olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamız hitit üniversitesi çorum erol olçok eğitim ve araştırma 
hastanesinde yapıldı. Bakanlığımız onayı ile retrospektif olarak dizayn edilen çalışmamıza 
hastanemiz covid acile 2020 haziran ayında başvuran 18 yaşın üzerindeki RT-PCR pozitif hastalar 
dahil edilmiştir. Söz konusu hastalar iki gruba ayrılmıştır; hipertansiyon hastalığı olanlar (HT+) ve 
olmayanlar (HT-). Bu iki grubun kan hemogram ve biyokimyasal parametreleri karşılaştırılmıştır. 
Yapılan MANN WHİTNEY U TESTİ sonucunda Fibrinojen, D-Dimer, wbc, HEMOGLOBİN, Mcv, 
Nötrofil ve platelet/lenfosit oranı parametrelere ilişkin  HT+ ve HT- gruplar arasında anlamlı bir fark 
bulunamamıştır. Ancak PLATELET, Lenfosit ve Pct ilişkin hesaplanan P değeri 0,05 ten küçük 
olduğu için her iki grup arasında anlamlı bir fark vardır denir. Yapılan T Testi sonucunda Ferritin ve 
nötrofil/lenfosit oranı ilişkin  HT+ ve HT- gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu yoktur. Ancak 
PROKALSITONIN ve Pro-BNP  ilişkin hesaplanan P değeri 0,05 ten küçük olduğu için her iki grup 
arasında anlamlı bir fark vardır. Çalışmamız bulguları değerlendirildiğinde HT+ hasta grubunda 
prokalsitonin, pro-bnp değerleri daha yüksek, HT- hasta grubunda trombosit, lenfosit değerleri daha 
yüksek olup istatistiksel olarak anlamlıdır. Çalışmamızda önemli bazı laboratuvar parametrelerin 
hipertansiyon ile ilişkisi istatiksel olarak anlamlı olmamasının sebebi örneklemimizdeki küçüklük 
olabileceğini düşünüyoruz. Çok merkezli randomize çalışmalarla söz konusu ilişkiler daha net ortaya 
konulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: COVID-19 Hipertansiyon ilişkisi, COVID-19 Kan parametreleri, COVID-19 
hasta yönetimi 
 
ABSTRACT: 

The disease, which manifested itself with pneumonia cases seen in Wuhan, a city in Hubei 
province of China, declared a pandemic by the world health organization (WHO) on March 11, 2020. 
When the COVID-19 cases are examined, it is understood that 14% of the cases are the severe 
disease. Hypertension emerges as an important factor in multi-center studies conducted on the causes 
of severe disease. Our study was conducted in Hitit University Corum Erol Olcok Training and 
Research Hospital. RT-PCR positive patients over the age of 18 who applied to the covid emergency 
department of our hospital in June 2020 were included in our study, which was designed 
retrospectively with the approval of our Ministry. These patients are divided into two groups; those 
with hypertensive disease (HT +) and those without (HT-). The hemogram and biochemical 
parameters of these two groups were compared. As a result of the MANN WHITNEY U TEST, no 
significant difference was found between HT + and HT- groups regarding Fibrinogen, D-Dimer, 
WBC, HEMOGLOBIN, Mcv, Neutrophil, and platelet/lymphocyte ratio parameters. However, since 
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the calculated P-value for PLATELET, Lymphocyte, and Pct is less than 0.05, it is said that there is a 
significant difference between the two groups. As a result of the T-Test, there is no significant 
difference between the HT + and HT- groups regarding Ferritin and neutrophil/lymphocyte ratio. 
However, since the calculated P-value for PROKALCITONIN and Pro-BNP is less than 0.05, there 
is a significant difference between the two groups. When the findings of our study were evaluated, 
procalcitonin and pro-BNP values were higher in the HT + patient group, and thrombocyte and 
lymphocyte values were higher in the HT-patient group, which was statistically significant. We think 
that the reason why some important laboratory parameters related to hypertension were not 
statistically significant in our study may be the small size of our sample. These relationships will be 
revealed more clearly with multi-center randomized studies. 
Keywords: COVID-19 Hypertension relationship, COVID-19 Blood delivery, COVID-19 patient 
management 
 
GİRİŞ 

Çin’in hubei eyalentindeki bir şehir olan Wuhan’da görülen pnomoni vakaları ile kendini 
gösteren koronavirüs önemli bir insan ve hayvan patojenidir. Hızla yayılan patojen önce bütün 
ülkede, ardından bütün dünyada etkisini gösterdi. Takvim 11 mart 2020’yi gösterdiğinde dünya 
sağlık örgütü (WHO) pandemi ilan ederek virüse karşı mücadele en üst düzeyde başladı (1). İlk 
verilere göre hastaların %81’i hafif (pnomoni yok yada hafif), %14 şiddetli hastalık (vital 
parametrelerinde bozulma, akciğerin %50’den fazlasında tutulum), %4 kritik hastalalık (solunum 
yetmezliği, şok, multiorgan yetmezliği vb.) ve %1 ölüm şeklindeydi (2). Şiddetli hastalık ve 
mortalite ile ilişkili yapılan çalışmalarda; kalp-damar hastalığı, diabet, hipertansiyon, kronik akciğer 
hastalığı, kanser, kronik böbrek yetmezliği, obezite ve sigara içimi hastalık şiddeti ile ilişkili 
bulunmuştur (3). Biz bu çalışmamızda COVID-19 ile ilişkili önemli bir hastalık olan hipertansiyonun 
kan parametreleri ile ilişkisini inceledik. 
 
ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Çalışmamız hitit üniversitesi çorum erol olçok eğitim ve araştırma hastanesinde yapıldı. 
Bakanlığımız onayı ile retrospektif olarak dizayn edilen çalışmamıza hastanemiz covid acile 2020 
haziran ayında başvuran 18 yaşın üzerindeki RT-PCR pozitif hastalar dahil edilmiştir. Söz konusu 
hastalar iki gruba ayrılmıştır; hipertansiyon hastalığı olanlar (HT+) ve olmayanlar (HT-). Bu iki 
grubun kan hemogram ve biyokimyasal parametreleri karşılaştırılmıştır.  
Tüm istatistiksel veriler Windows için SPSS 24.0 versiyonu programı ile yapıldı. Tüm değişkenlerin 
normal dağılımını değerlendirmek için Kolmogorov-Smirnov testi kullanıldı. Klinik araştırma 
kapsamında gerçekleştirilen çalışma ile elde edilen veriler istatistiksel olarak nonparametrik nitelikte 
olan  değişkenlerin kategorik (nominal ya da ordinal), nümerik  bağımsız grup olma durumuna göre 
de istatistiksel değerlendirmelerde Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Sonuçlar p <0.05 anlamlılık 
düzeyi açısından değerlendirildi. 
Hasta gruplarının bazı tanımlayıcı bulguları tablo 1’de gösterilmiştir. 
 

 HT+ (n=47) HT- (n=50Tamam) p 
Yaş, Ortalama±SS 64,4255±13,28 40,5000±16,05 0,132a 
Kadın, n(%) 16(%34) 32(%64) 0,919c Erkek, n (%) 31(%66) 18(%36) 
Fibrinojen 450,8864±132,35 354,7200±117,86 0,000b 
D-Dimer 1,0691±2,79 ,6523±0,49 0,819b 
PROKALSITONIN ,1213±0,178 ,0624±0,056 0,025a 
Pro-BNP 934,5789±2762,80 57,5832±119,45 0,001a 
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Ferritin 361,0798±387,64 245,0280±448,29 0,769a 
Wbc 5,2585±1,46 5,7410±2,10 0,413b 
HEMOGLOBİN 13,0348±1,65 13,2240±1,35 0,733b 
Mcv 84,4283±4,64 84,0660±3,91 0,684b 
PLATELET 186,5652±60,95 212,6000±63,01 0,040b 
Lenfosit 1,2970±0,63 1,7692±0,84 0,003b 
Pct ,1954±0,05 ,2250±0,06 0,023b 
Nötrofil 3,4491±1,34 3,3856±1,72 0,466b 
nötrofil/lenfosit 3,4837±3,05 2,4437±2,19 0,263a 
platelet/lenfosit 168,0927±82,61 141,1814±67,16 0,076b 

a. Bağımsız Örneklem T-Testi, b. Mann Whitney U Testi, c. Ki-Kare Testi 
 
HT+ grubun İlgili veri setlerine ilişkin yapılan test sonuçlarına göre; Fibrinojen, wbc, 
HEMOGLOBİN, Mcv, PLATELET, Lenfosit, Pct, Nötrofil ve platelet/lenfosit oranı ilişkin 
hesaplanan P değerleri 0,05 ten büyük olduğu için dağılımları normaldir. HT+ grubun İlgili veri 
setlerine ilişkin yapılan test sonuçlarına göre  D-Dimer, PROKALSITONIN, Pro-BNP, Ferritin ve 
nötrofil/lenfosit oranı ilişkin hesaplanan P değerleri 0,05 ten küçük olduğu için dağılımları normal 
değildir. 
HT- grubun İlgili veri setlerine ilişkin yapılan test sonuçlarına göre; Fibrinojen, D-Dimer, wbc, 
HEMOGLOBİN, Mcv, PLATELET, Lenfosit, Pct, Nötrofil ve platelet/lenfosit oranı ilişkin 
hesaplanan P değerleri 0,05 ten büyük olduğu için dağılımları normaldir. HT- grubun test 
sonuçlarına göre  PROKALSITONIN, Pro-BNP, Ferritin ve nötrofil/lenfosit oranı ilişkin hesaplanan 
P değerleri 0,05 ten küçük olduğu için dağılımları normal değildir. 
Yapılan testler sonucunda HT+ hasta grubu ile HT- hasta grubu arasında yapılacak karşılaştırmalar 
için Fibrinojen, D-Dimer, wbc, HEMOGLOBİN, Mcv, PLATELET, Lenfosit, Pct, Nötrofil, 
platelet/lenfosit oranı non-parametrik MANN WHİTNEY U TESTİ, PROKALSITONIN, Pro-BNP, 
Ferritin, nötrofil/lenfosit oranı ise parametrik T Testi kullanılmıştır. 
Yapılan MANN WHİTNEY U TESTİ sonucunda Fibrinojen, D-Dimer, wbc, HEMOGLOBİN, Mcv, 
Nötrofil ve platelet/lenfosit oranı parametrelere ilişkin  HT+ ve HT- gruplar arasında anlamlı bir fark 
bulunamamıştır. Ancak PLATELET, Lenfosit ve Pct ilişkin hesaplanan P değeri 0,05 ten küçük 
olduğu için her iki grup arasında anlamlı bir fark vardır denir. 
Yapılan T Testi sonucunda Ferritin ve nötrofil/lenfosit oranı ilişkin  HT+ ve HT- gruplar arasında 
anlamlı bir fark olduğu yoktur. Ancak PROKALSITONIN ve Pro-BNP  ilişkin hesaplanan P değeri 
0,05 ten küçük olduğu için her iki grup arasında anlamlı bir fark vardır. 
 
SONUÇ 

Çalışmamız bulguları değerlendirildiğinde HT+ hasta grubunda prokalsitonin, pro-bnp 
değerleri daha yüksek, HT- hasta grubunda trombosit, lenfosit değerleri daha yüksek olup 
istatistiksel olarak anlamlıdır. Hipertansiyon başlı başına şiddetli enfeksiyon için risk faktörüdür. 
Liao D ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya göre trombositopeni ve lenfopeni şiddetli enfeksiyonda 
görülmektedir (4). Del Valle DM. ve arkadaşları tarafınca yapılan önemli bir çalışmada İnflamatuar 
belirteçlerin şiddetli COVID-19 enfeksiyonunda arttığı gösterilmiştir. Literatür incelendiğinde 
kardiyak biyobelirteçler COVID-19 enfeksiyonunda tanısal ve prognoz göstermede etkili olduğu 
anlaşılmaktadır (5). Çalışmamızda önemli bazı laboratuvar parametrelerin hipertansiyon ile ilişkisi 
istatiksel olarak anlamlı olmamasının sebebi örneklemimizdeki küçüklük olabileceğini düşünüyoruz. 
Çok merkezli randomize çalışmalarla söz konusu ilişkiler daha net ortaya konulacaktır. 
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ÖZET 

COVID-19, dünya çapında binlerce insanın hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Modern 
araştırmaya göre, bu hastalığın ana patojeni (SARS-CoV-2)dir. İnsan hücresini ele geçirdikten sonra, 
bu virüs içine girer, daha sonra bu virüsün yeni hücreye saldıran kopyalarını oluşturmak için 
çoğaltma ve kopyalama işlemi başlatılır ve böylece enfeksiyon meydana gelir. Bu replikasyon 
sürecinden sorumlu olan birçok yapısal ve yapısal olmayan protein vardır; ana proteaz (MPro), 
papain benzeri proteaz (PLP), RNA'ya bağımlı RNA polimeraz (RdRp) ve diğer proteinler. 
Çalışmamızda, biguanit türevlerinin (Cycloguanil, Phenformin, Proguanil, Moroxydine, Buformin ve 
Metformin) bu proteinlere karşı etkinliğini araştırmak için moleküler modelleme uygulayarak bu 
proteinlerin rollerini engellemeyi hedefliyoruz. Ayrıca, siliko'da, daha iyi sonuçlar elde etmek için 
biguanit türevlerini modifiye ediyoruz, son adım olarak, iyi sonuçları gösteren modifiye edilmiş 
bileşiklere Absorpsiyon, Dağıtım, Metabolizma, Ekskresyon ve Toksisite testleri (ADMET) 
uyguluyoruz. 
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Moleküler Modelleme, Biguanitler, SARS-CoV-2 proteinleri. 
 
ABSTRACT  

COVID-19 continues to threaten lives of thousands of people around the world. According to 
most modern studies, the main pathogen of this disease is severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 or as it is known (SARS- CoV- 2). After hijacking human cell, this virus gets inside it, 
then the replication and copying process are initiated to form new copies of this virus which attack 
new cell and so the infection occurs. There are many structural and non- structural proteins 
responsible for this replication process including; main protease (MPro), papain like protease (PLP), 
RNA dependent RNA polymerase (RdRp), and other proteins. Through our study, we aim to inhibit 
roles of these proteins, by applying molecular docking to investigate the effectiveness of biguanide 
derivatives (Cycloguanil, Phenformin, Proguanil, Moroxydine, Buformin and Metformin) against to 
these proteins, also we, in silico, modify biguanide derivatives to get better results, as a last step, we 
apply Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion and Toxicity tests (ADMET) to those 
modified compounds which showed good docking results. 
Key words: COVID-19, Molecular docking, Biguanides, SARS-CoV-2 proteins. 
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ÖZET 

İnsanlık tarihi geçmişten günümüze çok çeşitli viral salgınlara tanık olmuş, bu salgınların 
ardından, etkilenen toplumlarda nöropsikiyatrik, nörodejeneratif, nörodavranışsal ve otoimmün 
bozuklukların görülme sıklığında artış meydana gelmiştir. 19. ve 20. yüzyıllarda viral pandemilerin 
ardından psikotik bozukluk, kaygı bozukluğu, depresyon, mani ve intihar olgularında görülen 
dramatik artışlar büyük tartışmalara yol açmıştır. Psikiyatrik bozukluklarda görülen bu artışın viral 
salgınlara hazırlıksız yakalanan toplumların yaşadığı panik ve bunun neden olduğu travma ile 
açıklanmaya çalışılması altta yatan enfeksiyöz ajanları ve konakçıda tetikledikleri inflamasyonu ele 
almadan eksik kalacaktır. Son dönemde yapılan çalışmalar, viral enfeksiyonların ve tetikledikleri 
inflamatuvar mekanizmaların mikroglialarda kontrolsüz aktivitelere ve nörotransmitter 
fonksiyonlarında bozulmalara neden olduğu, bu durumun da genetik yatkınlık zemininde birçok 
psikiyatrik bozukluğa yol açtığını göstermektedir. Bu derlemede, SARS-CoV-2’nin (COVID-19 
etmeni) neden olduğu düşünülen psikiyatrik bulgularla ilgili literatürde yer alan vaka sunumları ve 
klinik çalışmaları, altta yatan etiyolojik mekanizmaları ve sebep olduğu akut tabloların ileri 
dönemdeki olası psikoimmünolojik yansımalarını, geçmiş viral salgınları da göz önünde 
bulundurarak tartıştık.  
Anahtar sözcükler: COVID-19; SARS-CoV-2; pandemi; inflamasyon; psikiyatrik belirti. 
International Symposium on Global Pandemic and Multidisciplinary Covid-19 Studies 
 
ABSTRACT 

Human history has witnessed a wide variety of viral outbreaks from past to present, following 
these outbreaks, there has been an increase in the frequency of neuropsychiatric, neurodegenerative, 
neurobehavioral, and autoimmune disorders. Dramatic increases in psychotic disorder, anxiety 
disorder, depression, mania, and suicide cases after viral pandemics in the 19th and 20th centuries 
caused great debate. Trying to explain this increase in psychiatric disorders only with panic and 
trauma experienced by the populations who are caught unprepared for viral outbreaks will be 
incomplete without addressing the underlying infectious agents and the inflammation triggered in the 
host. Recent studies show that viral infections and inflammatory mechanisms triggered by them 
cause uncontrolled activities in microglia and impaired neurotransmitter functions, which leads to 
many psychiatric disorders based on genetic predisposition. In this review, we discuss case 
presentations and clinical studies in the literature related to acute psychiatric findings, which are 
thought to be associated with SARS-CoV-2 (the virus that causes COVID-19), the underlying 
etiological mechanisms, and possible psychoimmunological reflections of these acute symptoms, by 
considering past viral outbreaks.  
Keywords: COVID-19; SARS-CoV-2; pandemic; inflammation; psychiatric symptom. 
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GİRİŞ 
20. yüzyılda belli aralıklarla üç büyük grip salgını meydana gelmiştir. En şiddetlisi yaklaşık 

20-50 milyon insanın öldüğü 1918 İspanyol H1N1, daha sonra yaklaşık 4’er milyon insanın öldüğü 
1957-1958'de H2N2 Asya Gribi ve 1968'de H3N2 virüsünün neden olduğu Hong Kong Gribi 
salgınları görülmüştür (1). Yine Ebola, Chikungunya ve Zika gibi farklı coğrafi yerlerdeki 
enfeksiyonlar, Güneydoğu Asya'da H5N1 ve H7N9 virüsleri ile sporadik enfeksiyonlar ve Kuzey 
Amerika'daki yaygın H5N2 IAV salgını, bireylerin yaşamlarının her yönü üzerinde muazzam bir 
etkiye sahipti (2). Son olarak tüm dünyayı etkileyen koronavirüs hastalığı 19 (COVID-19) salgını 
yayılmaya devam etmekte ve şu ana kadar dünya genelinde yaklaşık 120 milyondan fazla vaka ve 
2,5 milyondan fazla ölüm meydana gelmiştir (3). 
Araştırmacılar, viral enfeksiyonların neden olduğu kronik durumların, nörodejeneratif, psikiyatrik ve 
nörodavranış bozuklukları, otoimmün hastalıklar ve diğer durumlar dahil olmak üzere çok sayıda 
bozukluğa yol açabileceğini iddia ediyorlar (4). Özellikle 19. ve 20. yüzyıllardaki araştırmalar, 
psikoz, depresyon, mani, anksiyete, intihar, uykusuzluk ve deliryum yüzdesinin arttığını göstermiştir. 
Popülasyonları hızla etkileyen ve hazırlıksız yakalayan viral pandemi başlı başına bir travma kaynağı 
olsa da, viral yük ve sitokin fırtınası genetik bir temelin de katkısıyla psikiyatrik belirtilere yol 
açabilmektedir (5). 
Bu derlememizde, SARS-CoV-2 ile ilişkili olduğu düşünülen akut psikiyatrik bulgular, altta yatan 
etiyolojik mekanizmalar ve bu akut semptomların olası psikoimmunolojik yansımaları ile ilgili 
literatürdeki vaka sunumları ve klinik çalışmaları geçmişteki viral salgınları da dikkate alarak 
tartıştık. 

 
Şekil 1: Pandemilerin Tarihçesi (6) 



International Symposium on Global Pandemics and Multidisciplinary Covid-19 Studies 

March 19-20, 2021, Ankara, Turkey / Symposium Proceedings Book 

 

29 
 

 
Viral Enfeksiyonlarda Olası Psikiyatrik Bulgu Mekanizmaları 

Koronavirüsler (CoV) ve influenza virüsleri potansiyel olarak nörotropiktir ve beyni koku 
alma sinir yolu yoluyla istila edebilir. Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2'nin (SARS-
CoV-2), özellikle solunumla ilgili medüller yapıların (nükleus ambiguus, soliter yol çekirdeği), 
kısmen COVID-19'da görülen solunum yetmezliğine neden olabilir (7). 
 

 
Şekil 2: Covid-19’un sebep olduğu nöropskiyatrik hasar mekanizması (8). 
 
Merkezi sinir sisteminde, virüsle enfekte olmuş monositler, enflamatuar sitokinleri yayarak ve 
mikroglial aktivasyonu artırarak nöroinflamasyonu tetikleyebilir ve nöropsikiyatrik semptomlara 
neden olabilir (5). Lökositlerin sürekli olarak CoV tarafından kontamine kalabileceğine dair veriler 
de vardır (9). Virüslerin indüklediği düşük seviyeli nöroinflamasyonun nöropsikiyatrik semptomlara 
neden olduğu iddia edilmekle birlikte, kan-beyin bariyerindeki bozulmaya bağlı periferik 
inflamasyonun, periferik immün hücre hareketinin santral sinir sistemine girmesine ve 
nörotransmisyonun kesintiye uğramasına yol açtığı hipotezi de vardır (10).  
Yüzyıldan fazla bir süredir bağırsak yolunda biriken atık ve toksinlerin bir kişiyi depresyona veya 
psikoza yol açarak etkileyebileceği düşünülüyordu. Bağırsak mikrobiyomu ile şizofreninin ilk 
başlangıcı (SCZ) arasındaki ilişki yakın zamanda keşfedildi. İlk psikoz atağını yaşayan hastalar 
bağırsak bakteri bileşimini değiştirmişti. Muhtemelen enflamatuar etkilerin bir sonucu olarak bu 
hastalarda bağırsak florasının değiştiği görülmektedir (11). COVID-19'un dışkısında viral dökülme, 
enfeksiyondan sonra yaklaşık beş hafta devam eder. SARS-CoV-2 tarafından bağırsak epitelinin 
viral infiltrasyonunun derecesi ve mekanizmaları bilinmemekle birlikte, anjiyotensin dönüştürücü 
enzim 2 (ACE2), bağırsak epitel hücreleri tarafından eksprese edilir ve COVID-19 hastalarının 
yaklaşık %40'ı gastrointestinal belirtilerle başvurmaktadır. 
 
Şizofreni Spektrumu ve Viral Enfeksiyonlar 

Şizofreni (SCZ) ile birçok otoimmün hastalık arasında bir ilişki olduğu ve bir otoimmün 
hastalığın varlığında hastalığın yaklaşık %45 oranında artmış bir prevalans gösterebildiği 
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bildirilmiştir. CoV, soğuk algınlığından SARS'a kadar değişen enfeksiyonlara neden olur. SARS 
enfeksiyonu ile ilgili araştırmalarda işitsel ve görsel halüsinasyonlar, manik ve depresif belirtiler gibi 
psikiyatrik belirtiler bildirilmiştir (12). Sonuç olarak, COVID-19'un genişleyen yayılması, mevcut 
durumla ilgili akut psikiyatrik semptomlara ek olarak, özellikle SCZ'nin artan sıklığı bağlamında 
bozukluğun psikiyatrik sonuçlarının aşağıdaki durumlarda görünür hale gelebileceği konusunda ciddi 
bir korku ortaya koymuştur (4). 

 
Major Depresif Bozukluk (MDB) ve Bipolar Bozukluk (BB) 

İnfluenza virüsüne fetal maruziyetin, Borna hastalığı virüsü ve herpesvirüs ailesinin 
üyelerinin (HSV-1, HHV-3 ve HHV-4) enfeksiyonları sonucunda BB ve MDB riskinde dört kat 
artışa yol açtığı bildirilmiştir (13). Yeni bir çalışma da, viral enfeksiyonların beyin endotelyal ve 
epitel hücrelerini hipokampustaki nöronal ateşlemeye zarar veren bir sitokin üretmek için 
tetikleyebileceğini, bu da depresif benzeri davranışlara ve bilişsel bozukluklara yol açtığını 
göstermektedir (14).  
CoV ile ilgili yayınlar incelendiğinde, HCoV suşu (NL63) için seropozitifliğin, polaritesi veya 
intihar girişimi öyküsü olmasa da, duygudurum bozukluğu öyküsü ile ilişkili olduğu görülmüştür 
(15). Çin’de Covid-19 salgını başladığında 1074 kişiyle yapılan çevrimiçi anket sonuçlarına 
baktığımızda da katılımcıların 3’te birinden fazlasının çeşitli seviyelerde depresif bozukluklar 
geliştirdikleri bildirilmiştir (16). 
 
Anksiyete Bozuklukları, Travma ve Stresle İlgili Bozukluklar ve Obsesif-Kompulsif ve İlgili 
Bozukluklar 

Önceki CoV pandemilerinde anksiyete veya travma ve stresle ilişkili bozukluklar (TSD) ile 
ilişkili semptomların virüs enfeksiyonunun kendisinden mi yoksa konakçı bağışıklık sisteminden mi 
kaynaklandığı hala belirsizliğini korumaktadır (4). Ancak, bazı çalışma sonuçları, bulaşıcı 
hastalıkların belirli anksiyete bozukluklarıyla ilişkili olabileceğini belirtmiştir. Obsesif-kompulsif 
bozukluğun (OKB), düşük dereceli iltihaplanma, nöro-iltihaplanma ve otoimmün bozukluklarla 
ilişkili olabileceğini ve OKB teşhisi konan bazı hasta gruplarında, otoimmünite, merkezi sinir 
sisteminde üst üste binen yüzey antijenleri ile viral, bakteriyel veya parazitik ajanlarla aktive 
edilebileceğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır (17). İnfluenza, SARS ve MERS gibi salgınlarda, 
OKB'nin özellikle enfeksiyondan sonraki 6-12 ay içinde şiddetlendiği gözlemlenmiştir (18).  
Lam ve ark. SARS-CoV-1 hastalığından iyileşen hastaların %54,5’unda Travma Sonrası Stres 
Bozukluğu (TSSB), %39’unda MDB , %36,4’ünde ağrı bozukluğu, %32,5’unda panik bozukluğu ve 
%15,6’sında da OKB gibi bozukluklar geliştirdiklerini bildirmişlerdir. Bu bozuklukların 
enfeksiyondan 31-50 ay sonrasına kadar devam ettiğini ve herhangi bir psikiyatrik bozukluk 
prevalansının hastanın enfeksiyon öncesi döneme göre %3 oranında dramatik bir şekilde arttığını 
bulmuşlardır (19). 
 
İntihar Davranışı 

Son yapılan çalışmalarda, inflamasyonla ilişkili gen polimorfizmleri, intihar davranışı 
gösteren psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda olmayan hastalara veya kontrol grubuna göre önemli 
ölçüde farklı bulunmuştur (20). Genetik faktörlerin yanında Sspesifik enfeksiyöz ajanlardan bazıları 
beyne çevreden ulaşarak veya periferden beyne geçen moleküler inflamasyon aracıları oluşturarak 
veya doğrudan beyne bulaşarak intihar davranışı riskini artırabilirler. İnfluenza B virüsü ve 
Toxoplasma Gondii gibi beyni enfekte eden enfeksiyöz ajanları intihar davranışıyla 
ilişkilendirilmişlerdir (21). 
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SONUÇ 
Tüm dünyada büyük panik, anksiyete ve sanrısal taslakların kaynağı olabilen COVID-19 

pandemisinin akut psikiyatrik etkileri üzerine yapılan çalışmalar yavaş yavaş literatüre girmektedir. 
Bununla birlikte, geçmiş salgınlardan on yıllar sonra, iltihaplanma ile ilişkili psikiyatrik 
bozuklukların sıklığında bir artış olduğunu biliyoruz. Hastaların serum, beyin omurilik sıvısı ve ölüm 
sonrası beyin örneklerinde viral partikül kanıtı tespit edilemediğinde, düşük seviyeli inflamasyona 
kronik maruziyet, psikiyatrik bozuklukların nedeni olarak kabul edildi. Anksiyete, duygudurum 
bozuklukları, psikotik belirtiler, intihar davranışı ve uyku bozuklukları halihazırda sosyal izolasyon, 
COVID-19 salgınının neden olduğu sokağa çıkma yasakları veya bu konuyla ilgili basın ve sosyal 
medyadaki haberlerle bağlantılı olsa da, yapılan çalışmalarla, bu psikiyatrik semptomlarda 
inflamasyonun rolünün de yüksek olduğunu anlamaktayız. 
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ABSTRACT 

The Covid-19 pandemic sprawled all over the world in a very short time and has affected all 
aspects of human life dramatically since the beginning of 2020. Cities have become the most 
problematic areas because of population/built environment density during the pandemic period. We 
faced significant challenges in urban environments such as changing the ways of using urban/public 
spaces. Public squares have been highly affected by this pandemic because of the difficulties to 
provide social distance in dense public spaces.  
Beşiktaş Square, one of the most densely populated squares in Istanbul, has many high-density 
public uses such as transportation, living, and working. In this study, Beşiktaş Square is analyzed 
during the period of the pandemic. Analyzing the square will provide an understanding of the 
changes in daily lives during the pandemic period. The perception of public space will change during 
the pandemic, as meeting needs such as freedom, feeling safe and comfortable depends on a quality 
environment. The aim of this study is to analyze the spatial performance and quality of the public 
spaces of  Beşiktaş Square during the pandemic. 
The methodology of the study includes site visits, observations, and an online survey. People who 
are living in, working, or spending time in Beşiktaş participated in this online survey. The survey 
results revealed the differences before the pandemic and during the pandemic period. 

Keywords: COVID-19 Pandemic, Beşiktaş, Beşiktaş Square, Public Use  
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ÖZET 

Dünya’yı ve ülkemizi Aralık 2019’dan beri etkileyen koronavirüs, 1 milyon 248 bin can aldı. 
Ayrıca, toplu karantina döneminde tedarik zincirlerini ve finans piyasalarını da kesintiye uğratarak 
birçok küresel sektörü felce uğrattı. Salgının sağlık üzerindeki etkileri bir kenara bırakılırsa, 
koronavirüs pandemisi çalışma yaşamının geleceği hakkında da tartışmaları beraberinde getirdi.  
Günümüzde insanlar yaşamlarının %90’ından fazlasını kapalı ortamlarda yapılarda geçirmektedir. 
Pandemide insan sağlığını korumak, sadece sağlık tedbirleri ile değil, şehir, yapı tasarım ve 
planlamaları ile mümkün olmaktadır. Ofisler çoğu kişi için bir topluluk, farklı yaşamlara sahip 
insanların her gün günün büyük çoğunluğunu geçirdikleri, buluşma, toplanma yeridir. Girişler, 
sirkülasyon alanları, ıslak hacimler, dinlenme ve çalışma mekanları, toplantı odaları insan 
yoğunluğunun fazla olduğu mekanlardır. Çalışanların ofis ortamları, Covid-19 pandemisine veya 
diğer salgın hastalıklara karşı planlanmaz ise, yapı içerisinde virüs bulaşma olasılığı artarak 
hastalığın bulaşma hızı artmakta, yapıda iş sağlığı ve güvenliğinden söz edilememektedir.  
Koronavirüs ile günlük yaşamımıza, sosyal mesafe, izolasyon, karantina, maske gibi kavramlar girdi.  
Şehirlerin karantinaya alınması, eğitimin, ofislerin evlerde işlevine devam etmesi günlük 
alışkanlıklarımızı değiştirdi. Covid-19 pandemisi sosyal mesafe kuralı ile ilgili yeni kurallarla 
beraber, ofis yapılarının bir zamanlar rahat, sağlıklı, güvenli olan özelliklerini sorgulatır hale getirdi. 
Ayrıca pandemi, ofis yapılarını tehlikeli bir mekan olarak algılanmasına da sebep olmuştur. ABD’de 
yapılan araştırmaya göre çalışanların %52,9’u açık ofis mekanlarının koronavirüsün yayılımını 
arttırdığına inandığını, çalışanların %41’inin ise açık ofisleri ‘’enfeksiyon yatağı’’ olarak ifade 
ettiklerini göstermiştir. Covid-19 pandemisi ve etkileri bir gün geçecek de olsa yeni salgınlar ve yeni 
gelişecek virüsler artık günlük hayatımızın bir parçası olacaktır. Bu yüzden yapılarımızı yeni çözüm 
anlayışlarına ve olası salgın durumuna göre tasarlamalıyız. 
Çalışma hayatını etkileyen Covid-19 pandemisi  ofis yapılarının mimari planlamasının yeniden 
düzenlenmesini zorunlu kılacak mı? Yeniden düzenlenen çalışma mekanları nasıl olacaktır? 
Geleneksel ofis yapılarının sonu mu geliyor? Açık plan anlayışında tasarlanmış ofisler geride mi 
kalacak? Koronavirüs, ofis yapılarında çalışma konseptlerini etkileyecek mi? Evler ofis görevini 
üstlenecek mi? sorularına bu çalışmada cevap aranacaktır.  
Bu çalışma normalleşme sürecinde ofis yapılarının tekrar açılma sürecinde Covid-19 bulaş riskini 
azaltacak mimari planlama stratejilerini detaylandıran bir rapor niteliğindedir. Rapordaki çözümler 
için üretilen diyagramlar, ofis yapılarını yeniden açmak, daha güvenli ve sağlıklı ofis yapıları 
planlamasında bir mimarın tasarımcı bakış açısıyla geliştirilmiştir. Ortaya çıkan araştırmalar, üretilen 
çözümler kullanılarak geliştirilen ofis yapıları tasarımı; istenildiğinde uygulanması için bir alt zemin 
oluşturmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Ofis Yapıları 
 
ABSTRACT 

The coronavirus, which has affected the world and our country since December 2019, has 
claimed 1 million 248 thousand lives. It also paralyzed many global industries by disrupting supply 
chains and financial markets during the mass quarantine period.  Aside from the health effects of the 
epidemic, the coronavirus pandemic has also brought discussions about the future of work. 
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Today, people spend more than 90% of their lives in closed environments. Protecting human health 
in the pandemic is possible not only with health measures, but also with city and building design and 
planning. Offices are for most people a community, a meeting place where people with different 
lifestyles spend most of the day every day. Entrances, circulation areas, toilets, resting and working 
spaces, meeting rooms are places with high human density. If the office environments of the 
employees are not planned against the Covid-19 pandemic or other epidemic diseases, the possibility 
of virus transmission within the structure increases and the transmission rate of the disease increases, 
and occupational health and safety cannot be mentioned in the building. 
With the coronavirus, concepts such as social distance, isolation, quarantine, and masks have entered 
our daily lives. The quarantine of the cities and the continuation of education and offices in homes 
changed our daily habits. The Covid-19 pandemic, together with the new rules regarding the social 
distance rule, made the once-comfortable, healthy and safe features of office buildings questioned. In 
addition, the pandemic caused the office buildings to be perceived as a dangerous place. According 
to the research conducted in the USA, 52.9% of the employees have shown that they believe open 
office spaces increase the spread of coronavirus, and 41% of the employees express the open offices 
as "infection bed". Although the Covid-19 pandemic and its effects will one day pass, new epidemics 
and new viruses will now be a part of our daily lives. Therefore, we must design our structures 
according to new solution approaches and possible epidemic situation. 
Will the Covid-19 pandemic affecting the working life make it necessary to rearrange the 
architectural planning of office buildings? How will workplaces be reorganized? Are traditional 
office buildings coming to an end? Will the open-plan offices be left behind? Will the coronavirus 
affect working concepts in office buildings? Will the houses take over the office? Answers to the 
questions will be sought in this study. 
This study is a report detailing the architectural planning strategies that will reduce the risk of Covid-
19 contamination during the reopening process of office buildings during the normalization process. 
The diagrams produced for the solutions in the report were developed with the designer perspective 
of an architect in reopening office buildings and planning safer and healthier office buildings. The 
resulting research, the design of office buildings developed using the solutions produced; It provides 
a substrate for application when desired. 
Key Words: Covid-19, Pandemic, Office Buildings 
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ÖZET 

Mikroplar (bakteriler, virüsler, tek hücreli parazitler) 4 milyar önce gezegenimizde görülmeye 
başladı. Bu 4 milyar yıl boyunca pek çok canlı türü ortaya çıktı ve kayboldu. Yaklaşık 600 milyon 
yıl önce bilim insanlarının «yaşam patlaması» adını verdikleri kambriyen dönemi başladı. Çok 
hücreli canlılar “trilobitler”, “pikaialar” ve benzeri onlarca biyolojik canlı ortaya çıktı. Uzmanların 
Birinci Zaman (Paleozoik) olarak adlandırdığı bu dönem günümüzden 230 milyon yıl önce bir 
felaket sonrası ortaya çıkan canlı türlerinin önemli bir bölümünün yok olmasıyla sonlandı. Biyolojik 
yaşam İkinci Zaman’da da bir döngü kurmakta gecikmedi. Yepyeni canlı türlerinin ortaya çıkmaya 
başladığı Mezozoik döneme “dinozorlar imparatorluğu” demek bir abartma olmayacaktır. Suda, 
havada ve karada 700’den fazla türüyle dinozorlar, bu dönemde adeta gezegeni istila ettiler. İlk 
küçük memeliler de bu dönemin ortasında gezegenin sahnesinde yerlerini aldılar. Yine bir ilk olarak 
çiçekli bitkiler ortaya çıkmaya başladı. Günümüzden 65 milyon önce Yucatan yarımadasına Everest 
büyüklüğünde bir göktaşı dinozorların yok olmasına neden oldu. Tüm bu tarihsel kırılma 
noktalarında mikroplar vb yaşamaya devam etti. 
Moleküler biyolojinin verilerine göre “Homo Sapiens” in ilk ataları 7 milyon yıl önce Afrika 
savanlarını adımlamaya başladığında, 4 milyar yıl öncesinin mikroplarıyla birlikte yaşıyorlardı. 
Günümüzden 12 bin yıl evvel bitkiyi, hayvanı ve ateşi evcilleştirip yerleşik yaşama geçildiğinde 
mikroplarla “barış içinde bir arada yaşama” dönemi sona erdi. Yerleşik yaşama geçtiğimiz ilk 
dönemde artan nüfus, “zoonos” olarak adlandırılan hayvanlardan insanlara geçen mikroplar vb 
nedeniyle insanlar ilk defa “epidemiyolojik bir fırtına” yaşadılar. Mezopotamya, Mısır, Harappa, Çin 
gibi ilk uygarlıklar aralarında ticari bağlar kurdular, inanç, kültür ve ticaret alanında değişimler 
yaşandı ve birbirlerini etkilediler. Ama inşa edilen ticaret yolları aynı zamanda en önemli 
kırılganlıkları da yarattı. O yollardan metalarla birlikte hastalıklar yayıldı. Antik Yunan ve Roma 
salgınların etkisiyle tarihin akışını değiştiren eylemlere sahne oldu. Orta çağda veba, coğrafi 
keşiflerin getirdiği hareketliliğin de etkisi ile çiçek ve sıtma hem “eski dünyanın” hem de “yeni 
dünyanın” şekillenmesinde rol oynadı. Tarih boyunca salgınlar tarihin akışını değiştirdiler, siyasal 
yaşam ve kurumlarının değişiminde rol oynadılar. Bu çalışmada tarihsel süreçte insanlık tarihini 
değiştiren salgınları tartışarak “Covid 19” pandemisi dünyayı yeniden şekillendirirken “Tarih bize bu 
süreçte yol gösterir mi?” sorusuna yanıt aranacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Salgınlar, sağlık ve siyaset, sağlık tarihi, salgınlar tarihi 
 
ABSTRACT 

Microbes (bacteria, viruses, unicellular parasites) began to appear on our planet 4 billion ago. 
During these 4 billion years, many living species emerged and disappeared. About 600 million years 
ago, the Cambrian era, which scientists call the "explosion of life," began. Multicellular organisms 
"trilobites," "picaias," and dozens of similar biological creatures appeared. This period, which 
experts call the First Time (Paleozoic), ended with the extinction of a significant portion of living 
species that emerged after a catastrophe 230 million years ago. Biological life was quick to set up a 
cycle for the Second Time as well. It would not be an exaggeration to call the Mesozoic period when 
new living species began to emerge "the empire of dinosaurs." With more than 700 species in water, 
air, and land, dinosaurs almost invaded the planet during this period. The first small mammals also 
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took their place on the planet in the middle of this period. Again, for the first time, phanerogams 
began to emerge. 65 million years ago, an Everest-sized meteorite destroyed the dinosaurs on the 
Yucatan peninsula. In all these historical breaking points, microbes, etc., continued to live. 
According to the data of molecular biology, the first ancestors of "Homo sapiens" lived with the 
microbes of 4 billion years ago when they started to walk in the African savannah 7 million years 
ago.The period of "peaceful coexistence" with microbes ended when plants, animals, and fire were 
domesticated and settled down 12 thousand years ago. Human beings experienced an 
"epidemiological storm" for the first time in the increasing population in the first period of settled 
life due to the microbes that passed from animals called "zoonoses" to humans. Early civilizations 
such as Mesopotamia, Egypt, Harappa, and China established commercial ties among themselves. 
Interactions in belief, culture, and trade took place and influenced each other. However, the trade 
routes had also created the most critical vulnerabilities. Infectious diseases also passed through those 
roads along with commodities. It created actions that changed the course of history with the effect of 
epidemics of the Ancient Greek and Roman. The black plague in the middle ages, smallpox and 
malaria with the discovery of new lands and mobility of people played a role in shaping both the "old 
world" and the "new world." Throughout history, epidemics have changed the course of history, and 
they have played a role in the change of political life and institutions. This study discusses the 
epidemics that changed human history in the historical process. An answer to the question "Does 
history guide us in this process while the "Covid 19" pandemic transforms the world?” will be 
sought. 
Keywords: Epidemics, health, and politics, health history, history of epidemics 
 
GİRİŞ 

İnsanların, avcı-toplayıcılık ile geçen milyonlarca yılı boyunca mikroplar (bakteriler, virüsler, 
parazitler)  ile insanların arasındaki ilişki oldukça sınırlıydı. Avcı-toplayıcı kabileler küçük 
topluluklar halinde yaşıyorlardı. İklimlere ve mevsimlere göre hareket ediyor, av hayvanları ve 
mahsul zamanlarını takip ediyorlardı. Toplumsal ve siyasal yapıları basit ve eşitlikçiydi. Avcı-
toplayıcılar yiyeceklerini gündelik olarak toplayıp tüketiyorlardı. Yiyeceklerini depolayacak bir 
donanımları olmadığı için atıklar ve dışkısal kirlenme önemli bir sorun taşımıyordu. Sürekli hareket 
halinde olmaları ve atık maddeleri geçici kamp alanlarını terk ederken arkalarında bırakmaları, 
mikroplarla teması da en aza indiriyordu. Hem küçük gruplar halinde yaşamaları hem de bir yerde 
fazla uzun süre kalmamaları nedeniyle, yerleşik yaşama geçtikten sonra insanlık tarihinde önemli bir 
rol oynayan salgınların, avcı-toplayıcı kabilelerde etkisini ortadan kaldırıyordu. 
Yaklaşık 100 bin yıl evvel Afrika’yı terk eden atalarımız kısa bir süre içinde bütün Afro-Avrasya 
coğrafyasını kolonize etti. Nüfusun artması ve avcı-toplayıcı kabilelerin belli bir sayı eşiğini aşması 
halinde kabilenin olumsuz yönde etkilenmesi nedeniyle, sayısı artan gruplar belli bir süre sonra ikiye 
bölünüyor ve yeni yaşam alanlarını kolonize ediyordu. 40 bin yıl evvel kadar Avustralya kıtasına 
varan “ekspres kafile” sonrasında, atalarımız en son 13 bin yıl kadar önce, dalgalar halinde birkaç 
küçük grupla, Bering boğazından geçerek Amerika kıtasına ulaştı. Bugün avcı-toplayıcı kabilelerden 
kalan fosil kalıntılardan bu insanların mikroplardan ne kadar etkilendiğine dair delil bulmak 
neredeyse imkânsızdır. Var olan bilimsel imkânlarla kemik ve eklemlere saldıran mikroplar dışında 
avcı-toplayıcı kabilelerin ne tür hastalıklarla karşı karşıya olduğunu bilinmemektedir. Ancak 
yalıtılmış grupların, birbirleriyle ilişkilerinin asgari düzeyde olması, mikropların yeni taşıyıcı ve 
konaklara atlamasını engellediğini ve anladığımız anlamda “salgınların” bu toplulukları tehdit 
etmediğini söylenebilir. 
Günümüzden yaklaşık 12 bin evvel yerleşik yaşama geçen insanlar kendi tarihleri içinde ilk büyük 
atılımı gerçekleştirdiler. Bu atılım uygarlıkların zeminini oluştururken mikroplar ile insanlar 
arasındaki ilişkilerde de kökten bir değişiklik ortaya çıkardı. Yerleşik yaşama geçiş ile birlikte artan 
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nüfus, çok sayıda insanın dar bir alanda birlikte yaşamaya başlaması, topluluklar arasında ilişkilerin 
sıklaşması salgınların geçmişte olmadığı gibi insanlık tarihinin gündemine girmesine neden oldu. 
Bugün dünyadaki milyonlarca insanı etkileyen,  yüz binlerce insanın ölümüne neden olan Covid-19 
salgınına ilişkin ilk resmi vaka 1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in güney doğusundaki Vuhan kentinden 
bildirildi. ABD’li siyaset bilimci ve antropolog James C. Scott’ın, Against the Green: A Deep 
History of the Earliest States başlıklı çalışması, salgından iki yıl evvel, 2017 yılında, Yale 
üniversitesi yayınlarından basıldı. Çalışmanın dikkat çeken bölümlerinden birinde Scott, dünyanın 
muhtemelen en büyük, en kalabalık ve tarihsel olarak en köklü insan, domuz, tavuk, kaz, ördek 
yoğunlaşmasına ve vahşi hayvan piyasalarına ev sahipliği yapan Güneydoğu Çin’in yeni mikropların 
döllendiği bir coğrafya olmasına şaşırmamak gerektiğini vurguluyordu (Scott, 2017:104-105). 
Sadece bu paragraf bile salgınlara ilişkin politikaların inşa edilebilemsi için tarihsel bir perspektifin 
geliştirilmesinin önemi göstermektedir. 
Hastalıkların, salgınların insanlık tarihine ilişkin etkilerine dair çok sayıda çalışma vardır. Tarih 
boyunca ortaya çıkan salgınlar, toplumsal yaşamın, siyasal hayatın ve kurumların dönüşmesinde 
önemli rol oynadılar. Yaşadığımız Covid-19 pandemisinin de tarihteki benzerleri gibi köklü 
değişimlere neden olacağı açık. Ne tür değişimlerin olacağını acaba tarihteki diğer salgınların 
sonuçlarına bakarak öngörebilir miyiz? Salgınları engellemek için tarih bize yol gösterebilir mi? 
Salgınlar insanlık tarihinin kaçınılmaz olguları mıdır? Bu kısa çalışmada bu sorulara bir ölçüde yanıt 
vermenin zemini oluşturulmaya çalışılacaktır. 
 
Yerleşik Yaşama Geçiş ve Salgınlar 

XX. yüzyılın ilk yarısında en önemli eserlerini veren Avustralyalı arkeolog Gordon Childe o 
dönemdeki çalışmalarında “neolitik devrim” kavramını literatüre kazandırdı. Her ne kadar devrim 
kavramı gündelik hayatta ani ve köklü bir kopuşa işaret etse de insanların yerleşik yaşama geçmesi 
ani değil, bin yıllara yayılan bir süreç oldu ama sonuçları itibariyle geçmiş yaşama göre köklü bir 
kopuşa da neden oldu. Yaklaşık 6 milyon yıl boyunca avcı-toplayıcı olarak yaşayan atalarımız, 
günümüzden sadece 12 bin yıl evvel neden yerleşik yaşama geçtiler sorusu hala antropologların, 
arkeologların, tarihçilerin tartışma konusudur. Yerleşik yaşama geçmenin nedenleri, çok keyifli bir 
tartışma konusu olsa da bu bildirinin sınırlarını aşmaktadır. 
Peki, yerleşik yaşama geçiş ne anlama geliyor? Basitçe üç süreçten söz edebiliriz. Yerleşik yaşama 
geçen kabileler ilk olarak “tahılı evcilleştiriyorlar”. Tahıl evcilleştirilmesi doğal ortamda yetişen 
tahılların, insanların müdahalesiyle morfolojik değişime uğraması ve daha fazla artı-ürün alma 
anlamını taşımaktadır. Az sayıda insanın tahılın evcilleştirilmesi ile uğraşması kabilenin geri 
kalanına tırnak içinde “boş zaman” bırakıyor. Bu boş zamana sahip üyeler hayvanların 
evcilleştirilmesi ve ateşin evcilleştirilmesi için gerekli zamana sahip oluyorlardı. Ne de olsa onlar 
için yiyecek üretenler vardı.  
Ancak hayvanların evcilleştirilmesiyle birlikte mikroplar ile avcı-toplayıcı kabilelerin kurduğu 
ilişkide önemli bir dönüşüm yaşandı. Crawford’un vurguladığı gibi birbirinden izole ve sürekli 
hareket eden avcı-toplayıcı kabileler içinde konakçı bulmakta zorlanan mikroplar için yerleşik 
yaşama geçen topluluklar bir fırsat yarattı (Crawford, 2007: 59). Tıp alanında “zoonoz” terimi 
hayvanlardan insanlara geçen mikroplar için kullanılmaktadır. Bugün kızamık, difteri, boğmaca, 
kızıl, kabakulak, çiçek gibi insandan insana bulaşan hastalıkların geçmişte hayvanlardan insanlara 
geçen mikroplar olduğu bilinmektedir. Mikrobiyologlara göre, insandan insana bulaşan kızamık 
koyun ve keçilerde rastlanan sığır vebası virüsünden, çiçek hastalığı evcilleştirilen deve ve sığırdan, 
grip ise evcilleştirilen domuz, tavuk ve ördek, kaz gibi su kuşlarından insanlara transfer olmuştu  
(Diamond,1999: 207-208).  
Sadece hayvanlardan transfer olan virüsler değil, yerleşik yaşama geçtikten sonra evcilleştirilen 
bitkilerin artı-ürün olarak depolanması da çeşitli virüsler için konak olan kemirgenlerin, böceklerin 
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bu yeni yerleşim alanlarına akmasına neden oldu. Evcilleştirilen hayvanlarla birlikte, artık aynı 
yaşam alanında kalmaya başlayan insanların atıkları ve dışkılarının da bir yerde toplanmaya 
başlaması, yine çok çeşitli parazitlerin, sivrisinek ve sinekler gibi taşıyıcıların ve mikropların iştahını 
kabartmış olmalıdır. Dicle ve Fırat havzasının hayat verdiği ve ilk yerleşimlerin, köylerin ortaya 
çıktığı “bereketli hilal” bölgesinde, her ne kadar elimizde yazılı kanıtlar olmasa da, Scott’ın deyişiyle 
“epidemiyolojik fırtınalar”  yaşandığını söylememiz hayal mahsulü olmayacaktır (Scott, 2017: 96).  
“Neolitik devrimin” binlerce yıla yayılan bir süreç olduğunu daha önce vurgulanmıştı. Günümüzden 
12 bin yıl önce ortaya çıkan ilk köyler, önce birleşerek kentlere, daha sonra günümüzden yaklaşık 5 
bin yıl önce ilk devletlere dönüştüler. Bugün dünyanın en az sekiz ayrı bölgesinde birbirinden 
tamamen habersiz olan toplulukların bitki, hayvan ve ateşi evcilleştirdiklerini biliyoruz. Bu 
evcilleştirmeler sonrasında ortaya çıkan köy, kent ve devlete giden yol ise neredeyse eş zamanlı 
süreçlerde Afro-Avrasya coğrafyasında ortaya çıktı. Nehir vadisi uygarlıkları denilen bu topluluklar, 
Fırat ve Dicle’nin hayat verdiği Sümer, Nil’in hayat verdiği Mısır, İndus nehrinin hayat verdiği 
Harappa ve Sarı nehrin hayat verdiği Çin’de ortaya çıkmışlardı. Bu uygarlık alanlarının hepsi benzer 
paraleller üzerinde, benzer iklim koşullarında, dolayısıyla evcilleştirilecek bitki ve hayvanların 
benzer olduğu coğrafyalarda ortaya çıkmışlardı. Yine bütün bu uygarlık alanlarında benzer 
biçimlerde “epidemiyolojik fırtınalar” yaşandığına ilişkin kuşku duymamıza gerek yok. M.Ö. 3500 
yıllarında ilk olarak Sümerlerde yazı ortaya çıktı. Onu diğer uygarlıklar takip etti. Her ne kadar 
Harappa uygarlığının yazısı hala çözülmediyse de, Sümer, Mısır ve Çin metinlerinden, ilk 
hastalıklara ilişkin ipucu şeklinde de olsa kanıtlar ortaya çıkmaktadır. Ünlü Sümerolog Kramer, 
çözdüğü kil tabletlerden birini “ilk ilaç kitabı formülleri” adı altında yayınlamıştır (Kramer, 1998: 
86). Her ne kadar Sümerli doktor tarifini verdiği ilaçların hangi belirtilere karşı ve kaç doz 
kullanılacağını belirtmese de, tabletten en azından hastalıkların Sümer toplumunun gündeminde 
olduğunu anlayabiliyoruz. 
Daha ilk köylerin ortaya çıktığı 12 bin yıl evvelinden beri yerleşik yaşama geçen toplumların 
birbirleri arasında trampa dayalı bir ticaret ilişkisi kurduklarını arkeolojik kazılardan tespit etmek 
mümkündür. Ancak gelişmiş uygarlık alanlarının ortaya çıkmasıyla birlikte en doğuda Çin olmak 
üzere, Harappa, Sümer ve Mısır arasında daha kurumsallaşmış bir ticaret yolunun ortaya çıktığı 
anlaşılmaktadır. Sonradan doğu-batı ticaret yolu ya da popüler kullanımla “ipek yolu” olarak 
anılacak bu ticaret güzergahı daha o zamandan inşa edilmeye başlanmıştı. Ticaret sadece çeşitli 
uygarlık alanlarında olmayan çeşitli kullanım değeri olan malların bir yerden bir yere nakledilmesi 
anlamını taşımıyordu. Bu yollarda metaların yanı sıra, düşünceler, yeni fikirler, icatlar, inançlar ve 
tabi ki mikroplarda takas ediliyordu. 
Yazlı kanıtların yanı sıra “mumyalama” teknikleri nedeniyle hastalıklar konusunda en çok kanıt 
sunan uygarlık hiç kuşkusuz Mısır oldu. Brier (2004), M.Ö. 3000’e ait olan bir papirüsün M.Ö. 
1700’deki kopyasına dayanarak, Mısır’lı hekimlerin her sene ortaya çıkan bir salgından “yılın 
hastalığı” olarak söz ettiklerini ortaya koydu. Günümüz mikrobiyologları, her sene Nil nehrinin 
taşma döngüsüne bakarak “yılın hastalığının” sıtma salgını olduğu konusunda neredeyse hem 
fikirdirler. Son dönemlerde yeni tekniklerle Mısır mumyalarının incelenmesinde, yaygın bağırsak 
parazitlerine, tüberküloza ve suda yaşayan, sulamalı tarım nedeniyle hızla yayılan şistozomiyaza 
ilişkin çok sayıda bulgu elde edildi (Crawford, 2007: 67-68) Papirüsler üzerinde yazılı olan kayıtlar 
hastalıkların sınıf ve hiyerarşi fark etmeden bütün Mısır’ı tehdit ettiğini gösteriyor. 
 
Atina Vebası: Tarihin Akışı Değişti mi? 

Antik Yunan dünyası ilk uygarlıklar sonrasında hem arkeolojik kanıtlarıyla hem de yazılı 
kayıtlarıyla tarihin akışına ilişkin en çok veri sunan coğrafyaların başında gelmektedir. En doğuda 
Çin’den başlayıp Mısır uygarlığına kadar gelen ticaret yolu M.Ö. 1500’lü yıllarda Akdeniz ile yeni 
bir rotaya kavuştu. İpek Yolu’nun batıdaki en uç noktasını oluşturan Akdeniz bütün Afro-Avrasya 
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coğrafyasını birbirine bağlayan bir ticaret yolu ortaya çıkardı. Kıbrıs, Girit, Malta, Sardunya bu yeni 
ticaret yolunun basamak taşları görevi gören adalarıydı. Bir tarafta antik Kenan coğrafyasının 
(günümüz Ürdün-İsrail kıyıları) denizci halkı Fenikeliler, diğer tarafta Anadolu ve Mora 
yarımadasına yayılmış olan Antik Yunan kentleri, polisler, dünya tarihinin yeni aktörleri olarak 
ortaya çıkıyordu. Önce Minoa, sonra Miken uygarlıklarının hakim olduğu Akdeniz, M.Ö. 1200’lü 
yıllarda “karanlık dönem” olarak adlandırılan ne yazık ki arkeolojik kanıt ve yazılı metin 
bulunulamayan bir süreç yaşadı. Ancak M.Ö. 800’lü yıllarda Antik Yunan coğrafyası, kent 
devletleri/polisleriyle, bütün ihtişamıyla tarih sahnesine yeniden çıktı. 
Antik Yunan coğrafyasını diğer uygarlık alanlarından ayıran en önemli özellik kent devletlerinin, 
sitelerin hakimiyeti altında olmasıydı. Bir başka ifadeyle diğer uygarlık alanlarında şehir devletleri 
belli bir aşamaya gelindiğinde birleşerek büyük devlet ya da imparatorluk yapıları ortaya çıkarken 
Antik Yunan dünyasının en zirve dönemlerinde bile bu yönde bir eğilim ortaya çıkmamıştı.  
M.Ö. 800’lü yıllarda Antik Yunan coğrafyası henüz uygarlığın şafağında olarak değerlendirilebilir. 
Yalıtılmış köylerde yaşayan kabileler, tahıl ekimine çok da elverişli olmayan topraklarda, bir yandan 
tarım yaparken, bir yandan da koyun ve keçi yetiştirerek yaşamaya çalışıyorlardı. Akdeniz ticaret 
yollarının bu tarihten sonra yeniden canlanmaya başlaması hemen hemen her biri sırtını denize 
dayamış olan bu kent devletleri için yeni bir fırsat ortaya çıkardı. Ticaretin canlanmasına paralel 
olarak, tahıl ekimine elverişli olmayan bu topraklara Sicilya, Karadeniz ve özellikle Mısır’dan ucuz 
buğdayın gelmesi başlı başına önemli gelişmeleri tetikledi (Braudel, 2016: 290-291). Ucuz buğday, 
Yunan coğrafyasında ki topraklarda yetiştirilmeye daha elverişli olan üzüm ve zeytinin önünü açtı. 
Antik dünyanın en değerli mallarından olan zeytinyağı ve şarap üretimi kent devletlerinin 
zenginleşmesini de beraberinde getirdi.  Zenginleşmenin iki önemli sonucu oldu bir yanda kent 
devletlerine ticari bir meta olarak yoğun köle akışının başlaması ve maddi üretimin önemli bir 
kısmının bu köleler eliyle yapılması kent devletinin yurttaşlarına önemli bir “boş zaman” kazandırdı. 
Diğer yandan çevre uygarlıklarda belli zanaatlarda uzmanlaşmış olan kişilerin bu zenginlikten bir 
pay alabilmek için kent devletlerine yerleşmek için gelmeleri bir tür “antik beyin göçü”ne neden 
olmuştu. Yabancılar (meteikoslar) köle değil özgür kişilerdi ancak kent devleti yurttaşlarının 
kullandığı siyasal hakları kullanamıyorlardı. Bütün bu gelişmeler Antik Yunan coğrafyasının felsefi, 
bilimsel alanda parlamasına, siyasal planda da demokrasiye (demos chratos/halkın yönetimi) giden 
yolu açtı. 
Antik Yunan’ın kent devletlerinin çöküşünü ise savaşlar başlattı. Dönemin en güçlü imparatorluğu 
olan Persler, Anadolu’da ki ilerlemelerine M.Ö. 547’de İyonya’daki kent devletlerini ele geçirerek 
devam etmişlerdi. M.Ö. 498’de İyonya kent devletlerinin Milet öncülüğünde Pers hakimiyetine karşı 
başlattığı isyan aralıklarla M.Ö. 493’e kadar sürdü. Mora yarımadasındaki başta Atina olmak üzere 
diğer kent devletlerinin İyonya’daki ayaklanmalara yardım etmesi nedeniyle Persler M.Ö. 492’de 
Attika’ya yönelik saldırıyı başlattı. İlk sefer başarısızlıkla sonuçlandı. İki yıl sonra ikinci Pers 
girişimi Maraton Savaşı’nda I. Darius komutasındaki Pers kuvvetlerinin yenilgisiyle sonuçlandı. 
M.Ö. 480’de 
Pers İmparatoru I. Xerxes komutasındaki Pers donanmasının Salamis’de yenilgisiyle Pers tehlikesi 
tamamen ortadan kalktı. 
Yunan kent devletlerinin Persleri püskürtmelerinin ardından bir daha benzeri bir tehlikeye hazırlı 
olmak gerekçesiyle, M.Ö. 478’de, Atina’nın önderliğinde birçok Yunan kent devleti Attik-Delos 
Deniz Birliği adı altında askeri bir ittifak kurdular. Kısa bir süre içinde Atina’nın hakimiyeti altına 
giren birliğin, savunma amacıyla Delos adasında toplanan hazinesi Atina’ya taşındı ve Atina’nın 
ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmaya başladı. M.Ö. 446’da iktidarını sağlamlaştıran Perikles’in 
başında bulunduğu Atina diğer kent devletlerini de tek bir siyasal çatı altında birleştirmek için 
harekete geçti. Atina’nın bu girişimleri karşında kadim rakibi Sparta’nın, M.Ö. 431’de, Attik-Delos 
Birliği’nin dağıtılması isteğinin geri çevrilmesi 27 yıl sürecek Peleponnessos savaşının başlamasına 
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neden oldu. Savaşın seyrini değiştirecek Atina vebası salgını bir yıl sonra başlayacaktı. Bu aşamada 
hem savaşın seyri için hem de Atina vebasının savaşa etkisi için Thukydides’e kulak vermemiz 
gerekmektedir (Thukydides, 2010). Kendisi de hastalığa yakalanıp, kurtulan Thukydides belki de 
tarihe ilk defa bir salgını an be an kaydederek belgelemişti. 
Sparta ve Atina Peleponnessos savaşlarında karşı karşıya geldiklerinde farklı üstünlükleri vardı. 
Sparta ve müttefikleri güçlü bir kara ordusuna sahipken, Atina ve müttefikleri Salamis’de Pers 
donanmasını yenmesiyle kanıtlanmış büyük bir deniz gücüne sahipti. Perikles’in savaş başladığında, 
kara ve deniz güçlerinin dengesizliği üzerinden verdiği stratejik kararın daha sonra salgının 
yayılmasında büyük etkisi olduğu genelde tarihçiler tarafından kabul edilir (Martin, 2012: 259-263). 
Perikles, çevrede yerleşik bulunan bütün yurttaşları Atina polisinin surlarının gerisine çekti. Surlar, 
Sparta kara ordusunu durdururken Atina güçlü donamasıyla her hangi bir sıkıntıyla karşılaşmadan 
ihtiyaç duydukları malları ithal edebilirlerdi. Bu strateji Atina’nın daha fazla dayanabileceği 
varsayımına dayanıyordu. Bu gün itibariyle akıllıca gözükebilecek olan bu strateji muhtemelen Pire 
limanından gelen ve gözle görülmeyen mikropların Atina’yı esir almasıyla boşa çıktı.  
Thukydides, salgının aniden başlayıp dört yıl boyunca devam ettiğini ve nüfusun yüzde 25’ini yok 
ettiğini kayıt altına aldı (Crawford, 2007: 75-76). Thukidides’in tarifine göre, hastalananların ateşi 
öyle yüksek seviyelere ulaşıyordu ki hastalananlar üzerlerine hafif bir giysi bile giyemiyor, 
kendilerini soğuk suların olduğu kuyulara atıyorlardı. Vücutta daimi bir yorgunluk ve susuzluk 
hissediliyor, yedi veya dokuz gün içinde de birçoğu ölüyordu (Cunha, 2004: 29-43). Salgın sadece 
Atina halkının önemli bir kısmının ölümüne neden olmadı. Thomas Martin’in vurgusuyla Atina’daki 
salgın özellikle asker ölümleriyle ordu gücünü zayıflattı. Dönemin efsanevi lideri ve Atina’nın 
uyguladığı savaş taktiğinin mimarı olan Perikles’in de hastalıktan ölmesi ile siyasi olarak da bir 
boşluk yarattı. Ayrıca, salgın Atina’lıların tanrılarla ilişkilerini sorgulamalarına ve büyük bir güven 
kaybına neden oldu (Martin, 2012: 259-263) Salgın nihayet sona erdiğinde Antik Yunan dünyasının 
kent devletlerini tek bir imparatorluk çatısı altında birleştirmeye en çok yaklaşan Atina neredeyse 
bütün avantajlarını kaybetmişti. Peleponnessos savaşları sona erdiğinde Antik Yunan dünyası eski 
görkemli günleri geride bırakmış ve İskender ile birlikte imparatorluklar dönemi açılmıştı. Gözle 
görülmeyen bir mikrobun ortaya çıkardığı salgın belki de Antik Yunan coğrafyasının tarihinin akışını 
değiştirmişti. 
 
Ortaçağ Feodal Dönemini Başlatan ve Bitiren Salgınlar: Jüstinyen Salgını ve Kara Ölüm 

Antik Yunan dünyasında kent devletlerinin yükselişe geçtiği M.Ö. 8 yüzyıllarda, efsaneye 
göre Romus ve Remulus kardeşler M.Ö. 753 yılında Roma şehrini kurdular. Tarım ve hayvancılıkla 
uğraşan bu küçük köy çevresindeki diğer köylerde yaşayan Etrüsk ve Sabin kökenli halklarla kimi 
zaman savaşarak, kimi zaman çeşitli evlilikler ve diplomasi yoluyla birleşerek büyüdü. M.Ö. 509 
yılında krallığa son verilerek seçkin ailelerin denetimindeki senatoya dayalı Roma Cumhuriyeti ilan 
edildi. Roma Cumhuriyeti ilan edildiğinde, Roma hala Antik Yunan uygarlığının gölgesinde İtalya 
yarımadasının kuzeyine hakim olan bir siyasal yapı oluşturmuştu. Büyük İskender Antik kent 
devletlerinin çöküşü sonrasında kısa süreli İmparatorluğunu kurduğunda,  Roma Cumhuriyeti’nin 
5525 kilometrekare toprağı vardı. Roma’nın Akdeniz ticaret yolları üzerinde rekabete girdiği Kartaca 
ile Pön savaşlarını başlatmadan önce toprak genişliği 26.805’in kilometreye ulaşmıştı (Roma için 
bkz. Faulkner, 2015). M.Ö. 264-146 yılları arasında önce Kartaca ile daha sonra da Makedonya ile 
Akdeniz ticaret yollarını ele geçirmek için savaşan Roma, bu savaşlardan zaferle çıktı ve Akdeniz bir 
Roma gölüne döndü. Akdeniz’in Roma gölüne dönmesi eski dünyanın bütün ticaret yollarına da 
Roma’nın hakim olması anlamına geliyordu. 
Roma,  M.S. 100 yılına geldiğinde Anadolu coğrafyasına, Avrupa’nın kuzeydeki Cermen bölgeleri 
dışında kalan topraklarına ve Kuzey Afrika bölgesine hakim olan ihtişamlı bir imparatorluk haline 
gelmişti. Roma’yı düşünürken Coliseum’daki gladyatör dövüşlerini, Circus Maximus’daki yarışları, 



International Symposium on Global Pandemics and Multidisciplinary Covid-19 Studies 

March 19-20, 2021, Ankara, Turkey / Symposium Proceedings Book 

 

42 
 

patricilerin şaşaalı yaşamını hayal dünyamızda canlandırabiliriz. Antik dünya tarihçisi Jerry Toner, 
ise bize daha gerçekçi başka bir resim çiziyor. Toner, Bugün antik Roma sokaklarında gezme 
şansımız olsaydı duyularımızın tamamen bambaşka bir deneyimle karşılaşacağını söylüyor. 
Roma’nın kanalizasyon sistemi merkez ile sınırlı olduğu için sokağa atılan çöp ve insan dışkılarının 
kokusu kesif bir şekilde yüzümüze çarpardı. Bu çöpler ve atıklar köleler tarafından şehir dışına atılsa 
da kokusu her yere sinerdi. Evsiz pleblerin çoğu sokaklarda ölürdü. Cesetler şehir dışında yakılırdı. 
Şehre yeni gelenleri yanık et kokusu karşılardı Toner, 2019: 1-2). Sadece Toner’in bu gerçekçi 
tasviri bile Antik dünyanın şehirlerinin mikroplar için nasıl bir cazibe merkezi olduğunu gösteriyor.  
Bu noktada hastalıkların Antik Roma’nın günlük hayatının bir parçası olduğunu söylemek abartma 
olmayacaktır. 
Hakkında az sayıda yazılı metin olmasına rağmen Roma İmparatorluğunda kayıtlı ilk önemli salgın, 
Roma tarihine beş iyi imparator olarak geçen imparatorların sonuncusu olan Marcus Aurelius 
Antoninus zamanında ortaya çıktı. M.S.165’de Dicle nehri üzerinde Seleuica şehrinde başlayan bir 
isyanı bastırmaya gönderilen Roma birliklerinin hastalığı buradan kaptığı düşünülüyor. Geriye 
dönerken yol üstündeki şehirlere mikrobu bulaştıran birlikler salgının hızla yayılmasına neden oldu. 
Romanın şehirlerini birbirine bağlayan muhteşem Roma yollarından geçen tüccarlar ve askerler 
salgının bütün Roma’ya yayılmasını sağladı. Bergamalı Galen’in aktarımına göre hastalarda yüksek 
ateş, susuzluk, kusma ve ishale eşlik eden siyah ülserli döküntüler vardı. Bu tanımlara göre 
günümüzün kimi uzmanları bu hastalığı çiçek salgını olarak tarif etse de bir kısım uzman ise bunun 
tifüs olabileceğini, tifüs hastalığının belirtilerinin ilk dönemde çiçekten ayırt edilemediğini söylüyor 
(Fears, 2004: 65-77). Salgının zirvesi sırasında Roma’da günde 2000 kişinin hayatını kaybettiği 
düşünülmektedir (Sherman, 2020:71-72).  Salgın, M.S. 180 yılında Marcus Aurelius hayatını 
kaybettiğinde, hala devam ediyordu. Sonradan Antoninus vebası olarak adlandırılacak bu salgının 
Roma İmparatorluğu’nda nüfusun önemli ölçüde azalmasına neden olduğunu söyleyebiliriz. Başıboş 
kalan ve ekilemeyen tarlalar, ordunun insan gücünün azalması, ticaretin bir süre dahi olsa durma 
noktasına gelmesi, Roma İmparatorluğu’nda bir krize neden oldu. Bu salgın, Roma’yı çöküşe 
götüren diğer etkenlerle birleşip, çöküşü hızlandıran bir tetikleyici haline geldi. 
İçine girilen krizler, siyasal karışıklıklar sonraki yıllarda Roma’yı yıpratmaya devam etti. Kuzeyden 
gelen savaşçı kabilelerin akınları da Roma İmparatorluğu’nu sarsmaya devam etti. M.S. 395’de ölen 
İmparator Theodisius, Roma İmparatorluğunu birleşik olarak yöneten son imparator olarak tarihe 
geçti. Bu tarihten sonra Roma, Batı ve Doğu Roma olarak ikiye bölündü. M.S. 476’da savaşçı 
kabilelerin lideri Odoacer, Roma’ya girerek, son İmparator Romulus Augustus’u tahttan indirdi ve 
Batı Roma İmparatorluğu tarihe karıştı. Bu tarihten sonra Batı Roma İmparatorluğu’nun hüküm 
sürdüğü topraklarda Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandallar gibi pek çok savaşçı kabilenin kurduğu küçük 
krallıklar ortaya çıktı. 
Doğu Roma’nın başına, M.S. 527 yılında geçen I. Justinianus Roma’yı yeniden birleştirmeye ve 
tekrar ayağa kaldırmaya yaklaşan son imparator oldu. İtalya, İspanya ve Kuzey Afrika topraklarında 
düzenlediği seferlerde başarılı olan Justinianus, Roma’nın eski topraklarını tam birleştirdiğinde 
dönemin ticaret yollarının kalbi konumundaki Konstantinapolis’de salgın başladı. M.S.542’de 
başlayan bu salgın yaklaşık iki yüz yıl döngülerle sürecek salgınların ilkiydi. Vebanın Mısır 
limanlarından İskenderiye’ye oradan da deniz yoluyla Kontantinapolis’e ulaştığı anlaşılmaktadır. 
Dönemin tarihçisi Prokopius’dan aktaran Sherman vebanın etkisini şöyle anlatıyor: “Salgın bütün 
dünyayı kucakladı ve insanların hayatlarını kuruttu (…) Kasık ve koltuk altlarında büyük şişlikler 
ortaya çıktı (…) Hezeyan, çılgınca bir huzursuzluk ve sonunda bazıları komaya girdi. Şişlikler 
deşilince hayatta kalma olasılığı vardı, fakat çoğu beş gün içinde öldü. Veba, Doğu Roma 
İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinapolis şehrinde (bugünkü İstanbul) aylarca ortalığı kasıp 
kavurdu. O kadar çok ceset vardı ki bunlar, henüz tamamlanmamış surlardaki kulelerin boşluklarına 
atıldı” (Akt. Sherman, 2020:101-102) Sonradan Jüstinyen vebası olarak adlandırılacak olan bu 
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salgının tarihte önemli sonuçları vardı. Roma İmparatorluğu’nun tekrar birleşip ayağa kalkması bu 
salgın sonrasında hayal oldu. Akdeniz ticareti durma noktasına geldi. Antik Dünya’nın dönemi 
tamamen biterken Avrupa’da içe kapanma ve feodal sistem yerleşmeye başladı. 
Tarihin bir ironisi olarak feodalizmin ortaya çıkmasında etkili olan salgınlar, feodalizmin 
yıkılmasında da etkili oldu. 1200’lü yılların başında Asya’nın steplerinde önemli bir gelişme 
yaşanıyordu. 1206 yılında steplerdeki savaşçı kabileler arasında yapılan bir kurultayda Kağan olarak 
seçilen Cengiz Han sonraları Altın Orda olarak anılacak kabile konfederasyonunun ilk temellerini 
atıyordu.  Cengiz han ile başlayan fetihler 1200’lü yılların sonunda Avrupa’nın doğusundan Pasifik 
Okyanusuna, Anadolu’dan Çin’e uzanan devasa bir Moğol İmparatorluğu yaratmıştı. Moğol 
İmparatorluğu her ne kadar savaşlarla anılsa da gücünü büyük oranda kontrol ettiği ticaret 
yollarından alıyordu. İpek Yolu boyunca Çin’in değerli porselenleri ve ipekleri, Asya steplerinin 
kürkleri, İtalya yarım adasında yeniden canlanan Ceneviz, Venedik gibi ticaret limanlarına akıyordu. 
O kürklerde bulunan pirelerin taşıdığı mikroplar önce Kırım’ın doğu kıyılarına geldi ve oradan da 
dönemin iki önemli limanı olan Konstantinapolis ve Sicilya adasındaki Messina’ya ulaştı. Bu iki 
şehir veba salgının odak noktası oldu. 1347’de başlayan salgın ticaret yolları üzerinden Tunus, 
Sardinya ve İspanya’ya ulaştı. Cenova, Marsilya ve Pisa’yı Londra takip etti. Ticaret yolları, 
mikropları adeta limanlara dağıtıyordu. 
Pirelerin enfekte ettiği sıçanların yaydığı mikrop Avrupa’nın neredeyse her şehrini her köyünü 
vurdu. Kara Ölüm Afro-Avrasya coğrafyasında binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Hastalığın 
yıkımını anlamak için Londra’ya bakmak yeterli. Benedictow’un verdiği rakamlara göre, Londra’nın 
o sırada nüfusu 60-70 bin civarındaydı, Kara Ölüm salgınında 20-30 bin kişi hayatını kaybetmişti 
(Benedictow, 2004:142). Avrupa nüfusundaki dramatik düşüş feodalizmin sonunu hazırlayan 
koşulları da tetikledi. İnsan sayısının azalması emeğin değerlenmesi sonucunu beraberinde getirdi. 
Feodal soyluların malikanelerinden sağ kalan serfler emeklerinin daha da değerlendiği şehirlere 
akmaya başladılar. Şehirlere başlayan bu akın modern dönemi hazırlayan toplumsal, siyasal ve 
ekonomik gelişmeleri tetikledi. 
 
Amerika’nın Keşfi: Mikropların Küreselleşmesi 

1492’de yelkenlerini rüzgarla dolduran gemilerle İspanya kıyılarından ayrılıp, sürekli batıya 
giderek doğuya ulaşma hayalini gerçekleştirmek isteyen Kristof Kolomb dünya çapında 
gerçekleştireceği yıkım konusunda en ufak bir fikre sahip değildi. Uzun bir yolculuktan sonra karaya 
ulaştığında, yeni bir kıtaya vardığının farkında değildi. Toprağa bastığı yeri Hindistan zannediyordu. 
Gerçi karada gördükleri Marco Polo’nun seyahatnamesinde anlattığı doğuya hiç benzemiyordu ama 
aklına da başka bir kıtaya gelmiş olabileceği fikri gelmiyordu. 
Bugünkü Haiti topraklarında yaşayan yerliler ise gelen gemilere ve mürettebatına şaşkınlıkla 
bakıyorlardı. Kolomb’un gördüğü yerliler günümüzden 13 bin yıl evvel Bering Boğazı’ndan birkaç 
dalga halinde Amerika kıtasına geçen insanların torunlarından başkası değildi. Amerika kıtasında 
tarih Afro-Avrasya coğrafyasından çok farklı akmıştı. Bir kere evcilleştirilecek memeli hayvanlar 
lama ve alpaka ile sınırlıydı, onlarda koyunlar, keçiler, sığırlar gibi insanlar ile iç içe yaşamıyorlardı.  
Bu durum Amerika kıtasındaki yerliler için ölümcül bir son hazırladı. Afro-Avrasya coğrafyasında 
yaşayan insanlar zoonozlar nedeniyle yüzlerce yıldır yaşanan salgınlar sonunda kendilerini hasta 
eden patojenlere karşı genetik bir direnç geliştirmişlerdi. Oysa Amerikalı yerlilerin bu mikroplarla 
daha önce hiçbir karşılaşmaları olmamıştı. Crosby’nin vurguladığı gibi Amerikan yerlilerinin frengi, 
sarılık, çocuk felci, birkaç tür tüberküloz ve bağırsak parazitleri ile tanışıklığı vardı. Ancak, çiçek, 
kızamık, difteri, boğmaca, veba, sıtma, tifo, kolera, sarıhumma gibi Afro-Avrasya coğrafyasına ait 
hastalıklara ilişkin hiçbir deneyimleri yoktu (Crosby, 2004: 196-197). Kolomb gemilerde 
mürettebatıyla yalnız gelmemişti, beraberinde eski dünyanın bu mikroplarını da getirmişti. 
Crawford’un vurguladığı gibi bağışıklık sistemi bu hastalıklarla mücadele karşısında deneyimsiz 
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olan yerliler açısından bu karşılaşma bir felaket anlamını taşıyordu. Kolomb kıtaya geldiğinde 8 
milyon yerlinin yaşadığı Hispanyola topraklarında kırk yıl sonra tek bir yerli kalmamıştı (Crawford, 
2007:114). Diamond’a göre, Kolomb sonrası dönemde, 20 milyon yerliden yüzde 95’i hastalıklardan 
hayatını kaybetmişti (Diamond,1999:272).  Yine Crawford’a göre ise Cortes’in 1519’da Meksika’ya 
ayak basışından elli yıl sonra on Amerikan yerlisinden ancak biri hayatta kalmayı başarmış ve yerli 
nüfus 30 milyondan 3 milyona düşmüştü (Crawford, 2007:118). Avrupalıların, Amerika kıtasına 
ayak basması adeta bir biyolojik silah etkisi göstermişti. 
Mikroplar bir kez daha dramatik bir biçimde tarihin seyrini değiştirmişti. Amerikan yerli nüfusunun 
hastalıklar nedeniyle büyük kayıp yaşaması başta İspanyol ve Portekizliler olmak üzere 
Avrupalıların az sayıda insanla kıtayı sömürgeleştirilmesini çok kolay bir hale getirdi. Yine nüfustaki 
bu önemli düşüş iş gücünün de azalması anlamına geliyordu. Yeni kıtadaki zenginlikleri işlemek 
isteyen sömürgeciler ihtiyaç duydukları iş gücünü Afrika’dan köle getirerek çözme yoluna gitti. 
Tarihin en utanç verici olaylarından biri olan köle ticareti büyük bir ivme kazandı. Nihayet eski ve 
yeni dünya patojenlerinin buluşması dünyayı artık küresel salgınlara açık hale getirdi. 
 
Sonuç Yerine: Mikroplarla Barış İçinde Bir Arada Yaşayabilir miyiz? 

Biz insanlar, kendi tarihimizi yazarken sık sık dünyadaki biyolojik türler içinde en başarılı 
olarak kendimizi, homo sapiens’i göstermeyi severiz. Ne de olsa avcı-toplayıcılık ile başlayan bir 
macerayı bugün uzay yolculuklarıyla sürdüren bir türüz. Oysa Gould’un da vurguladığı “bakteriler 
çağında” yaşıyoruz. Gözle görülmeyen, zaman zaman bizi hasta eden bu canlılar 4 milyar önce 
yaşam başladığı anda da vardı, şimdi de var olan ve gelecekte de hep var olacak bir tür. 
Yeryüzündeki başat (dominant) yaratıklar (Gould, 2002: 898). Gould’a hak vermemek mümkün mü? 
Mikroplar yeryüzünün ilk canlıları onlarca türün var ve yok oluşlarını gördüler ve hala varlıklarını 
devam ettiriyorlar. 
Salgınlarla, sürekli mutasyon geçirerek insanlığı tehdit eden bu türle, gözle görülemeyen bu en eski 
yaşam biçimleriyle baş edebilir miyiz? Tarihin bize gösterdiği yollar var. Bu günlerde 7. 8 milyar 
olan dünya nüfusu, Birleşmiş Milletlerin yaptığı tahminlere göre 2050 yılında 9. 7 milyara ulaşacak. 
Nüfusumuz hızla artıyor. Nüfus arttıkça diğer canlıların doğal yaşam alanlarını işgal ediyoruz. Doğal 
yaşam alanında mikroplar ile diğer canlıların kurduğu sembiyotik ilişkileri, aralarındaki doğal 
döngüyü bozuyoruz. Covid-19 pandemisi çıkmadan evvel doğrudan tıp alanıyla ilişkisi olamayan 
antropolog ve tarihçilerin yeni bir salgının çıkış noktasına ilişkin güneydoğu Çin’i göstermeleri 
kâhinlik değil, tarihten alınan dersler sonucunda olmuştu. Salgınlardan korunabilir miyiz? Doğayla 
daha uyumlu toplumsal ve siyasal yapılar oluşturmadan mikroplarla bir “barış anlaşması” imzalamak 
çok da mümkün görünmüyor. 
Yine bu kısa çalışmada vurgulandığı gibi insanlık tarihindeki yıkıcı salgınların hem ekonomik, hem 
toplumsal hem de siyasal sonuçları olmaktadır. Henüz hangi aşamasında olduğumuzu bilmediğimiz 
Covid-19 pandemisi de, insanlığın ödediği bedel göz önünde bulundurulunca, ciddi ekonomik, 
toplumsal ve siyasal sonuçlar doğuracaktır. Küresel olan bu tür salgınlara karşı ulusal bir savunma 
kurmak mümkün değildir. Covid-19 pandemisi bu gerçeği her gün bir kez daha hatırlatmaktadır. 
Salgın sonrasında hastalıklara karşı küresel mücadelenin nasıl yapılacağını ilişkin tartışmaların 
artmasına şaşırmamak gerekmektedir. Öte yandan salgınla mücadelede en önemli silahımız olan 
modern tıbbın aciz kaldığı durumlar olduğu açıktır. Özellikle sağlık ve eğitimde özelleştirmeyi öne 
çıkaran ülkelerde salgınla mücadelede önemli sorunlar yaşanırken, sağlık ve eğitimde kamunun 
ağırlıklı olduğu ülkelerin daha başarılı bir mücadele yürüttüğü gözlemlenmektedir. Salgın sonrasında 
sağlık ve eğitimdeki kamu ağırlığının nasıl olması gerektiği, yeni bir sağlık sisteminin nasıl inşa 
edilmesi gerektiği de kuşkusuz önemli tartışma başlıklarından biri olacaktır.  
Önümüzdeki dönemde bu dünyayı paylaşmak zorunda olduğumuz mikroplarla, barış içinde bir arada 
yaşamanın yollarını bulabilmemiz için bize beynimiz ve tarihsel deneyimler yol gösterecektir. 
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Covid-19 pandemisi bir kez daha doğa ve dünya ile insanın kurduğu ilişkiyi sorgulamak için bir 
fırsat yarattı. 
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ÖZET 

Moda içinde var olduğu durum düşünce toplum ve coğrafyaya ayna tutar. Niteliğini ise 
değişimden alarak varlığımızı trend halinde yaşam döngümüzün içine koyar. 2010'lu yıllar, moda 
dünyasında önemli değişikliklere tanık oldu. Hızlı modanın iklim değişikliğine olumsuz etkisi 
hakkındaki farkındalık giderek arttı. Tüketimde doyum noktasına ulaşıldığı hissi yayıldı. Çeşitlilik 
modada nihayet ana akıma da girmeye başladı. Çeşitliliğin yerleşmesi ile farkındalık oranı azaldı ve 
tüketim çılgınlığında yeni trendler yerini almaya başladı. El emeğinin yeri gittikçe azaldığı dönemde 
doğallık akımı önümüze çıktı. Doğal ürünlere olan ilgi tüketim çılgınlığını etkileyemedi. 2020 yılın 
da küresel salgın ve önlemler moda dünyasını durdurmakla kalmadı. Yeni bir vizyon ve çeşitlilik 
yarattı. Bu çalışmamızda modanın son on yıl içerisinde geçirdiği değişimle birlikte gelinen son 
durumda kriz oluşturan küresel salgının on yılın trendleri ile birlikte uyum sağlayarak hayatımızda 
olan etkileri ve pandemi sonrası moda dünyasında oluşabilecek değişiklik ve yenilikleri anlatmayı 
amaçladık. 
Anahtar Kelimeler:  Modanın gelişimi, Moda, Pandemi,  
 
ABSTRACT 

The situation in fashion mirrors society and geography when it falls. It takes its quality from 
change and puts our existence into our life cycle in a trendy state. The 2010s saw significant changes 
in the fashion world. Awareness of the negative impact of fast fashion on climate change has grown. 
The feeling that the saturation point has been reached in consumption has spread. Diversity is finally 
entering the mainstream in fashion. With the establishment of diversity, the awareness rate decreased 
and new trends began to take their place in the consumption frenzy. As the place of manual labor 
decreased, the naturalness movement came before us. Interest in natural products has not affected the 
consumption frenzy. In 2020, global epidemics and measures not only stopped the fashion world. He 
created a new vision and diversity. In this study, we aimed to explain the effects of the global 
epidemic that created the crisis in the last situation that has come with the change of fashion in the 
last decade and the changes and innovations that may occur in the fashion world after the pandemic. 
Keywords: The development of fashion, fashion, pandemic, 
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ABSTRACT 

Several outbreak investigation reports have shown that COVID-19 pandemic transmission 
can be particularly effective in crowded and confined indoor environments. Public spaces of the city 
have been considered as one of crucial indoor spaces, that could be used in the social integration of 
its resident.  The crisis of COVID-19 continues to change the way people lives, works, socialize and 
spend time specially in public spaces. Transmission of COVID-19 commonly occurs in closed indoor 
spaces. There have been numerous COVID-19 transmission events associated with closed spaces, 
including some from pre-symptomatic cases. Ventilation and filtration provided by heating, 
ventilating, and air-conditioning systems can reduce the airborne concentration of SARS-CoV-2 and 
thus the risk of transmission through the air. Thus, it emphasizes the importance of natural 
ventilation in design and use of indoor spaces. Besides, natural ventilation efficiency is strictly 
related with building geometry and indoor air quality restraints. 
On the other hand, in today’s world, the significance of energy and energy conservation is a common 
knowledge. Wind towers as an architectural element in traditional architecture of Iran, could save the 
electrical energy used to provide natural ventilation, passive air cooling and thermal comfort, 
especially during the warm months of the year. 
This study demonstrates the importance of natural ventilation and value of wind catcher as an 
alternative system for modern indoor spaces. It also aims to examine the features of wind-catchers, 
its use and function as a different natural solution in the context of COVID-19 restricts. 
Keywords: Natural ventilation, COVID-19, wind catcher, indoor spaces, public spaces, 
sustainability. 
 
INTRODUCTION 

Airborne transmission of the Covid-19 outbreak through the air is sufficiently likely the proof 
that indoor ventilation should be controlled and filtrated. Changes to building operations, including 
the operation of heating, ventilating, and air-conditioning systems, can reduce airborne exposures. 
(ECDC, 2020). The purpose of climate control systems such as ventilation and air conditioning are to 
improve the quality of circulating indoor air while also creating “thermally comfortable” 
environments for people.  
Disabling of heating, ventilating, and air-conditioning systems is not a recommended measure to 
reduce the transmission of the virus. Natural Ventilation and filtration provided by air-conditioning 
systems can reduce the airborne concentration of Covid-19 virus and thus the risk of transmission 
through the air specially in public places (URL 1). In this study the focus on ventilation of indoor 
environments, is because where the greater the number of people in public places, most virus 
transmission is occurs (Nishiura et al., 2020).  

This paper is aimed to demonstrate windcatchers which have been served as a traditional 
cooling system, as a ventilative cooling strategy, used to provide acceptable natural ventilation, in 
indoor public spaces in the context of Covid-19 and reducing the risk of transmission through the air. 
However, the direct use of past solutions is not possible and correct. In order to increase efficiency, 
they must be changed and improved  to be responsible for different and multi-storey buildings. A 
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review on traditional wind towers in modern architecture for passive cooling and natural ventilation 
could be improve indoor air quality of closed areas by means of renewable energy of wind. 
 
VENTILATION IN PUBLIC SPACES 

During Covid-19 outbreak; indoor spaces such as Commercial Buildings, shopping malls, 
Offices, hotels, hospitals and schools are more risky than outdoor spaces where it might be harder to 
keep people apart and there’s less ventilation. Several studies have point out the role of natural 
ventilation efficiency which is precisely related with public building indoor air quality (Gentile, 
2014). 
Elements of indoor air quality (IAQ) of enclosed environment as it relates to the health and comfort 
of indoor users could be defined as; providing adequate ventilation, controlling the contaminants 
circulating in the air and providing required thermal comfort (Jomehzadeha et al., 2016). 
Most public spaces such as schools, offices, and commercial buildings must have heating, 
ventilation, and air conditioning (HVAC) systems with filters on them. Public places should be  
consulted due to information on ventilation and air filtration to help reduce risks from the virus that 
causes COVID-19. Increasing natural ventilation and filtration is usually appropriate; however, a 
professional interpretation must be applied for different building and circumstances due to the 
complexity and diversity of building types, sizes, construction styles, HVAC system components, 
and other building features (URL 2). In fact, in today׳s contemporary enclosed environment, using of 
natural ventilation caused good indoor air quality which directly depends on the supply of fresh air. 
Increasing the role of natural ventilation in preventing COVID-19 transmission must be well-defined 
by estimating effective rate of ventilation per person and also limiting the number of people present 
in public indoor spaces. 
 
THE IMPORTANCE OF NATURAL VENTILATION IN THE CONTEXT OF COVID-19 

Ventilation is the process of providing outdoor air by moving air into a space or building. 
These systems could be adequate by natural, mechanical or hybrid (mixed-mode) methods (ISO, 
2017). The general purpose of ventilation in buildings is to provide healthy air for breathing by both 
diluting the pollutants originating in the building and removing the pollutants from it (Etheridge & 
Sandberg, 1996; Awbi, 2003). (WHO, 2009) 
Natural ventilation of buildings depends on climate, building design and human behavior. Natural 
forces such as wind drive outdoor air through purpose-built openings include windows, doors, solar 
chimneys, wind towers and trickle ventilators (WHO, 2009). 
Several studies have discussed that Ventilation plays a critical role in transmission of COVID-19 
outbreaks. Three outbreaks involved an index case that was reported to be pre-symptomatic, and 
ventilation in an enclosed space, aided by air conditioning (ECDC, 2020). The crucial role of 
Ventilation in removing exhaled virus-laden air, reduce any subsequent dose inhaled by residents of 
indoor spaces. (Morawska et al., 2020)  
Several advantages of a well-designed natural ventilation system, compared with mechanical 
ventilation systems could be summarized as; more energy efficiently, used to access higher levels of 
daylight and more economically due to the use of natural forces and large openings (WHO, 2009). 
During Covid-19 outbreak; the greater number of people in an indoor environment makes these 
places more risky than outdoor spaces. Thence, it might be harder to keep people apart and the need 
for natural ventilation and providing outdoor air is increased where there’s less ventilation. Good 
Ventilation which is important for a healthy indoor space, also helps to limit the transmission of 
respiratory infections, such as COVID-19.  
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İncreasing outdoor air exchange, and minimize air blowing from one person directly at another 
should be taken to reduce the potential spread of any airborne or aerosolized viruses where the use of 
fans and mechanical ventilators are unavoidable. (URL 3) 
Mechanical and poor ventilation in confined indoor spaces is associated with increased transmission 
of respiratory infections . There have been numerous COVID-19 transmission events associated with 
closed spaces, including some from pre- symptomatic cases. Airflows in enclosed places is important 
for estimation of the risk of contracting COVID-19 While the relative importance of airborne 
transmission of the SARS-CoV-2 virus is controversial (Bhagat et al., 2020). Increasing the 
occupancy of a space also increases the probability of airborne transmission. Therefore, good 
ventilation should be considered as an important part of the hierarchy or risk controls and reduce the 
risk of spreading Coronavirus (URL 4). 
Designing natural ventilation requires innovative design and significant attention to detail more than 
just estimating vent and window sizes. Priolo (1998) presented a comprehensive design guideline for 
natural ventilation as building location, the function, and vent opening design of building. 
 
RESEARCH AND FINDINGS 
Windcatcher as a Natural Ventilation Element 

Architects consider the wind and effects as an important design factor on the thermal comfort 
through ventilation or convection and air penetration indoors (Ghaemmaghami et al., 2005). The use 
of natural forces to introduce and distribute outdoor air into or out of a building which is known as 
natural ventilation, could be wind pressures or pressure generated by the density difference between 
indoor and outdoor air (WHO, 2009).  
Windcatcher (wind tower /wind extractor) as a design method for natural ventilation, could capture 
the wind at roof level of the building and direct it down to the rest of the interior place depending on 
wind direction, velocity and temperature difference (figure 1). 
Windcatcher which is also known as a wind tower, could be defined as an example of technique 
human utilized to use natural resources to provide ventilation and thermal comfort in hot climate, 
before the invention of mechanical cooling systems (Jomehzadeha et al., 2016). 

 
 

 
Figures 1. System of wind cather as a natural ventilation with Taking advantage of the underground 

energy (URL 5). 
 
Wind tower as a stunning element in traditional architecture of Middle East specially Iran, 
demonstrate the harmony between nature and human created environment; in other words, expertly 
compatible designed to suit the local climate (Ghaemmaghami et al., 2005). This architectural 
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element, with a considerable role in cooling and ventilation of the different places of buildings in a 
natural way, conserves energy and functions on the basis of sustainability principles. 
Windcatchers or wind towers are small towers with different shapes and structures installed on top of 
buildings (figure 2). The various designs of windcatchers, such as the unidirectional, bi-directional, 
and multi-directional could be found in traditional Persian cities which influenced the Middle East 
architecture of these towers (Ghaemmaghami et al., 200). A windcatcher is an architectural device 
used for many centuries to create natural ventilation and cooling in buildings.  
The function of wind tower is to direct cooler breeze into the interior of the buildings that dominate 
at a higher level above the ground. Using the windcatcher in tradition Iranian architecture shows the 
environmental sustainability with optimal use of the uncontrolled wind currents construction 
technique, controlled and softened it, removed its dust and created gentle ventilation (Mahmoudi, 
2009).  

 

 
Figures 2. Different traditional windcatchers in the Middle East (URL 6, URL 7). 

 
During daytime, the windcatcher deliver fresh air to indoor space due to the wind pressure and 
movement. During night time, the tower using the lower external air like a chimney which provides 
additional ventilating and cooling the next day (figure 3) (Hughes et al., 2012).  

 
Figure 3: Function of a wind tower system during daytime and nighttime. (Hughes et al., 2012). 

 
It is not known who first invented the windcatcher, although some claim it originated in Iran and it 
can be seen in. During archaeological investigations, the first historical evidence of windcatcher was 
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found in the site of Tappeh Chackmaq near city of Shahrood, Iran which dates back to 4000 BC 
(Mahmoudi, 2009- Jomehzadeha et al., 2016).  
The design of wind towers based on historical architecture could be developed and adapted to 
contemporary building and encouraging the use of these towers as a natural ventilation method for 
indoor spaces. Their application and design parameters show how traditional devices can be adapted 
and improved in order to provide a simple and effective means of ventilation for even the most 
demanding buildings of the future. 
The revival of traditional forms and use of vernacular elements such as windcatcher and a new 
interpretation of them could be introduced new forms of buildings in modern architecture. There are 
many examples, which exhibit the use of the windcatcher, integrated the principles of these towers 
with modern technology as helpful devices to improve the quality and efficiency of the provided 
fresh air. 
In more contemporary terms, the other western cultures and architects have been affected  the basic 
principles of ancient windcatchers as a modern and sustainable architectural element. 
Reinterpretation of  the shape and function of traditional windcatcher without the addition of any 
modern mechanical devices as shown in modern wooden building “The Visitor Centre at Zion 
National Park”  represents a successful example of the adoption of ancient  and nature(figure 4).  

  
Figure 4: The Visitor Center at Zion National Park (URL 8). 

This  Center, with an advanced cool tower design and energy-saving technologies, was developed to 
combine the traditional windcatcher and modern devices. (El-Shorbagy, 2010). 
The utilization of windcatcher as a new contemporary interpretation of  tradition element is now 
widespread, especially for public indoor spaces with high occupant numbers such as shopping 
centers, schools and office buildings (figure 5). 
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Figure 5: Windcatchers in contemporary buildings: Torrent Research Center Building in 

Ahmedabad, India- Springs Preserve building in Las Vegas, USA - University of Qatar, Doha 
(URL 9- URL 10- URL 11). 

 
The Saint-Etienne Métropole's is another modern version of the historical windcatchers, designed by 
Foster and Partner (figure 6). A futuristic design for a windcatcher with the basic principles of 
ancient architecture to provide natural ventilation can turn an ancient technology into a useful 
method for making modern buildings more sustainable. Western architects integrated the principles 
of windcatchers to improve the quality and efficiency of the provided fresh air. 

 
Figure 6: Métropole's Zénith, Foster and Partner (URL 12). 

 
 

The wind tower structures of contemporary buildings provide natural air ventilation and the different 
shape of these modular units which is derived from the traditional principles enhances ventilation 
through wind towers. A new interpretation to the principles of the traditional Persian windcatcher 
could be represent as a futuristic design for public enclosed places to provide a fresh and cool air. 
The same concept of these traditional towers could be used by employing the buildings’ envelope to 
catch the wind and funnel it to the whole building and provide natural ventilation of indoor 
environments. 
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CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 
This study aim to summarize the importance of natural ventilation of indoor public spaces in 

the context of Covid-19 pandemic. Give special consideration, transmission of COVID-19 virus 
commonly occurs in closed public spaces more often.  
Heating, ventilation and air-conditioning systems could have a complementary role in decreasing 
transmission of Covid-19 virus in enclosed environment. Achieving natural ventilation by increasing 
the rate of air change and use of outdoor air will reduce the risk of Covid-19 transmission in indoor 
spaces.  
This research based on historical interpretive methodology is revealed the adaption of traditional 
architecture to contemporary buildings as a new design that takes advantage of nature. Windcatcher 
as a traditional architectural element could bring new opportunities for using passive cooling and 
natural ventilation system in today’s world. Highlighting the risk of SARS-CoV-2 particles 
transmission in crowded indoor spaces, this wind based natural ventilation method could be a 
solution for introduction and distribution of clean indoor air in today and future architecture. 
Using windcatcher as a traditional architectural element of hot and dry climate, presentes numbers of 
logical methods to the building to provide natural ventilation and cooling. However, these methods 
can be evaluated and implemented into the contemporary buildings in order to save today’s energy 
and keep our environment clean.  
Windcatcher, a vernacular element of Persian Architecture which has been designed based on 
cultural needs and climate conditions need to develop in order to integrated to contemporary 
buildings and provide a wide variety of services that people require. 
Moreover, the review also looked into the new way of designing sustainable buildings integrated 
with traditional solutions suited in the future. Combining traditional knowledge which could be 
integrated with the advanced technology will reduce the airborne infection rates not just for SARS-
CoV-2 in the current COVID-19 pandemic, but also for other airborne infectious agents. 
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ABSTRACT 

In December of 2019, Coronavirus disease (COVID-19) first occurred in Wuhan city, China, 
and it started to spread throughout the whole world rapidly. Today, it is the most critical disaster that 
humanity ever had, and it has affected countries physically, socially, but especially economically. 
However, the reasons behind the spread of COVID-19 are still unclear; therefore,  many scholars 
from different disciplines try to enlighten this darkness and understand the various leading indicators 
through using GIS methods. Similarly, this study aims to examine the correlation between 
determining physical (p’of artificial environment, green areas, and health facilities), natural (air 
pollution, annual temperature), economic (employment, unemployment ratio), transportation 
(distance from Istanbul, n’of air traveler), and demographic (p’of 20 years under and 65 years over, 
population density, and household size) factors within the scope of these recent developments based 
on the literature and the number of incidents in Turkey. Following this purpose, we chose 81 
provinces of Turkey as a case area and investigated cities using spatial regression methods in 
ArcGIS: OLS (Ordinary Least Square) and GWR (Geographically Weighted Regression). We also 
obtained the COVID-19 incidence at the city level from the Ministry of Health and categorized cities 
according to patients’ density revealed on April 2, when data shared with the public first. In the end, 
three factors, which are population density, mean yearly temperature, and the number of air travelers 
that includes domestic and international arrivals, are positively correlated with the spread of the 
coronavirus in Turkey. Also, results show that these factors’ impact differs spatially in Turkey, 
especially in the west-east direction. However, this study is the first step only and provides a base for 
future studies. The reliability of produced models and the effectiveness of factors will be retested 
using current COVID-19 data in cities and other geographical dimensions. 
Keywords: Coronavirus; Geographical Dimensions; GIS; Geographically Weighted Regression; 
Turkey
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ÖZET  

Giyim insanlık tarihinde geçmişi çok eskilere dayanan ve ihtiyaç durumunda ortaya çıkan ve 
zamanla insanların gündelik yaşamın bir parçası haline gelen olgudur. İlkçağlardan günümüze giyim 
ihtiyaçtan çok daha fazlasını kapsamış tasarımla özdeşleşmiş ve moda endüstrisinde giysi tasarımı 
kavramı oluşmuştur. Moda endüstri tarihine bakıldığında tasarımcılar giysi tasarım aşamasında 
birçok durumdan etkilenmekte olup özellikle dünya genelinde meydana gelen olumlu olumsuz her 
olayın etkisinde kalarak bu durumları işlerine yansıtmak durumunda kalmışlardır. Son dönemde ise 
Dünya’da patlak veren en önemli olayların başında Çin’in Vuhan kentinde 2019 Aralık ayında ilk 
Covid-19 (Korona virüs) vakasının tespit edilmesi olmuş ve önce Çin’de daha sonra tüm dünyada 
yayılan bir salgın haline gelmiştir. Bu salgın Dünya genelini olumsuz yönde etkilemiş ve birçok iş 
alanları işlevsiz hale gelmiş üretici firmalar üretimlerini geçici olarak sınırlandırmak durumunda 
kalmışlardır. Moda endüstrisini de etkileyen salgın özellikle bu sektöründe önemli yere sahip olan 
tasarımcıları olumsuz yönde etkilemiş ve tasarımlarını sürecin gerekliliğine göre tasarlayıp ve 
üretmelerine neden olmuştur. Moda endüstrisi ihtiyaçlara cevap veren, hedef kitleye yönelik üretim 
yapan, olası şartlara karşı ayak uydurmaya çalışan dev bir endüstri olduğundan bu çalışma 
kapsamında Covid-19 sürecinde tasarımcıların giysi tasarım sürecinde tasarım ve üretim 
aşamalarında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara karşı alınan tedbirlere yönelik sorulara cevaplar 
aramayı amaçlamıştır. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmış, konu ile ilgili literatür 
taranmış ve örnek olarak seçilen araştırmaya gönüllü olarak katılan Ankara ilindeki 20 tasarımcıya, 
likert tipi anket hazırlanarak pandemi sürecinin moda endüstrisine etkisine ilişkin tasarımcı görüşleri 
alınmış ve değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, pandemi sürecini en az zararla atlatmak için 
maske üretimi gibi yeni ürünlerin yapıldığı ve üretimde kısıtlamalara gidildiği hatta bazı ürünlerin 
üretimlerinin tamamen durdurulduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Çalışma Covid-19 salgının yarattığı 
olumsuz şartlarda moda endüstrisinin maruz kaldığı durumlar ve bunlara karşı alınan tedbirlerin 
ortaya çıkarılması açısından önemlidir. 
Anahtar kelimeler: Moda endüstrisi, covid-19, tasarım, giysi, moda. 
 
ABSTRACT 

Clothing is a phenomenon that dates back to ancient times in human history and that emerged 
in case of need and gradually became a part of people's daily life. From antiquity to today, clothing 
has been identified with design that covered much more than needed and the concept of clothing 
design has emerged in the fashion industry. Looking at the history of the fashion industry, designers 
are affected by many situations during the garment design phase, and they have to reflect these 
situations to their work, especially by being affected by every positive and negative event that occurs 
around the world. Recently, one of the most important events that broke out in the world is the first 
Covid-19 (Corona virus) case detected in Wuhan, China in December 2019, followed by the Covid-
19 epidemic that spread rapidly first in China and then all over the world. This epidemic adversely 
affected the world, and people whose work areas became dysfunctional had to temporarily limit their 
production. On the other hand, working in the fashion industry negatively affected the designers and 
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caused them to make and produce their designs according to the necessity of the process in this 
process. Since the fashion industry is a giant industry that responds to the needs, provides production 
for the target audience, and tries to keep up with every situation, this study aims to find answers to 
the problems that designers face in the design and production stages of the garment design process 
and the measures taken for these problems during the Covid-19 process. The descriptive scanning 
method was used in the study, the literature on the subject was scanned and the designers' opinions 
on the effect of the pandemic process on the fashion industry were taken and evaluated by preparing 
a Likert-type questionnaire for 20 designers who voluntarily participated in the study in Ankara, 
which was chosen as an example. As a result of the research, it was concluded that new products 
such as mask production were made to overcome the pandemic process with the least damage, 
restrictions were made in production, and even the production of some products was completely 
stopped. The study is important in revealing the situations the fashion industry has been exposed to 
and the measures taken against them in the adverse conditions created by the Covid-19 epidemic. 
Keywords: fashion industry, covid-19, design, clothes, fashion. 
 
GİRİŞ  

Giysi tasarım süreci birçok faktörlerden etkilenen bir olgudur. Geçmişte sadece korunma 
amaçlı olarak görülen giyinme zamanla kültürel, sosyolojik, psikolojik, ekonomik faktörlerin 
etkisiyle korunma amacından çok daha fazlasını ifade eden bir ritüel haline gelmiştir. Giyinme 
ritüelinin içine yerleşen tasarım kavramı ile birlikte küreselleşme etkisiyle moda endüstrisi gibi dev 
bir hizmet alanı ortaya çıkmıştır. Moda endüstrisinde önemli bir yere sahip olan yetenek ve 
yaratıcılığı ile diğerlerinden farklı konumda olan tasarımcılar geçmişten günümüze birçok olay ve 
olgulardan etkilenerek tasarımlarına hayat vermişlerdir. Bu etkenler siyasi, ekonomi, sosyo-kültürel, 
psikoloji, teknoloji ve sanat gibi sayılamayacak kadar fazla olup dönem dönem baskın gelen etkenler 
değişebilmektedir. Modanın doğrudan etkilendiği bu faktörler ise Moda tasarımcısının bulunduğu 
dönemin ruh halini giysilerle ifade etmesine neden olmaktadır. Geçmişte yaşanılan savaşlar, salgınlar 
ve ekonomik krizlere karşı moda dünyası tasarımlarında bu ruh halini yansıtan renkleri, formları, 
kumaşları ve aksesuarları kullanmıştır. 
Günümüze geldiğimizde, 2020 yılının dünya genelindeki en büyük etkili olayı kuşkusuz ki, Çin’de 
ortaya çıkan ve hızla yayılarak tüm dünyayı sarsan Covid-19 virüsü olmuştur. Bilindiği üzere her 
alanı etkileyen Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen Covid-19 virüsü, moda 
endüstrisini de etkilemiştir. Bu etkenlere bakıldığında dünya genelinde büyük değişimler olmuştur. 
Örneğin, Dubois (2020), Covid sonrası bazı lüks markaların sürüdürebilir moda kavramına 
yönelmeye başladıklarını ifade etmiştir.  Buna göre, Mulberry'nin en son "sürdürülebilir deri" çanta 
koleksiyonu sunmasının ardından, bir Fransız holdingi olarak başta Fransa olmak üzere dünyanın 
dört bir yanında 156.000 çalışanı, 60 alt şirketi ile faaliyet gösteren ve 2018 yılı itibarıyla geliri 48,6 
milyar Euro olan lüks markalardan oluşan LVMH (http://www.lvmh.com/group/), tasarımcılar için 
bu yılki “LVMH Ödülüne” sahip olunması için sürdürülebilirliğin gereken bir şey olduğunu 
belirtmişlerdir. Buna karşılık, bazı markalar ürün, üretim ve marka deneyimini Covid-19 sonrasında 
daha şeffaf hale getirmiştir. Örneğin, People Tree, Filippa K, Kings of Indigo, Armedangels, Nudie 
Jeans gibi öncüler ve hatta Patagonia gibi spor markaları, uzun süredir müşterilerinin 
fabrikalarındaki ve ofislerindeki sürdürülebilir çalışma prensiplerini gözleri önüne serdiler. Hatta 
Armedangels, Hindistan'daki çiftçileri geleneksel pamuktan organik pamuğa geçmeye ikna eden 
"Pamuk Dönüştürme" projesi üzerinde çalışmakta olduğunu ifade etmiştir. Bu dönem ile birlikte 
doğada tamamen yok olabilen mantardan deri, şekerden ipek kumaşı gibi bitkisel kaynaklı kumaş ve 
materyaller ön plana çıkmıştır. (https://www.sabah.com.tr). 
Kumar,(2020:3-6). Sürdürülebilirlik teknoloji ile sağlanacak ve tasarım, tedarik zinciri yönetimi ve 
yeni iş modellerinde yeniliği teşvik etmek için kullanılabileceğini öne sürmüştür. Sürdürülebilirliğe 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Frans%C4%B1zlar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Euro
https://tr.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCks
http://www.lvmh.com/group/
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henüz öncelik vermemiş şirketler, yenilenen tüketici öncelikleriyle iyileşen bir ekonomide rekabet 
avantajı sağlamanın bir yolu olarak geçiş için bu anı kullanmaları gerektiğini belirtmiştir. 
Hasbullah, Sulaiman, & Mas’od, (2020:899-900), Covid-19 sonrasında, bazı markaların çevre için 
maliyetli olan defile gibi şovlara son verdiklerini belirtmişlerdir. Şangay, Rusya ve şimdi de Londra 
moda haftalarını dijital ortama taşırken, Dior'dan Burberry'ye markalara "seyirci olmadan" 
sahnelenen defileler, dijital kampanyalar ve hatta bir moda filmi başlatmak için ilham vermişlerdir. 
Belki de bu dijital moda haftaları artık Covid sonrası gelecekteki moda sunumlarını şekillendirerek 
fazla maliyetten kaçınılmasını sağlayacağı öngörülmektedir. Kumar,(2020:2). Şu anki sağlık krizi, 
moda tasarımcılarının da söylediği gibi, Covid-19’un birçok şeyi durdurduğu ve gelecekte bir şeyleri 
yeniden gözden geçirmek ve yeniden hayal etmek için nasıl ihtiyaç duyulduğunu da gösterdiğini 
belirmiştir. Bu dönemde alışveriş alışkanlıkları değişmiş ve müşteriler güvenlikleri için sanal 
ortamlarda alışveriş etmeyi tercih etmişlerdir. Buna göre, markalar, ürünlerinin satılmasını garanti 
etmek için E-ticaret platfomları geliştirmeli ve dijitalleşmeyi artırmalıdır.  Mckinsey&company 
(2020:20-21). “Dijitali turbo şarj etmenin bir zamanı varsa, şimdi”  ifadesinde bulunarak küresel 
salgının dijital platformları kullanmayan şirketlerin perakende kanallarını kapattığı yönünde yorum 
yaparak dijital olarak beceriksiz moda şirketlerinin uçurumun eşiğine geldiğini belirtmiştir. Pek çok 
moda işletmeleri, gerçekten dijital olarak öncelikli olmanın ne anlama geldiğini ilk kez bu dönemde 
gördüler ve krizden çıkıldığında büyük olasılıkla moda sektöründe dijitalleşme kalıcı hale gelebilir. 
“Covid-19 sonrasında tasarım perpektifinde değişimler yaşanmış Minimalimizmi odak noktası haline 
getirmiştir. Nakış ve süslemeler lüks olarak algılanıp ve giysiler daha basit olacak anlayışına 
gidilmiştir. Çiçeğin yerini tamamen alan geometrik desenlerle dijitalleştirilmiş, yani tasarımlarda 
dijital vurgulara yönelinmiştir. Form açısından ise; Hem erkek hem de kadın giyiminde, rahat ve 
kullanılabilirlik bir giysi için en önemli şey olmuştur” Kumar,2020:3-4).  Covid-19 ile başlayıp 
devam eden süreçten bu yana yaşanan gelişmeler düşünüldüğünde modanın tam bir dijital devrim 
yaşandığını görülmektedir. “Dev modaevlerinin koleksiyonlarını evde bilgisayarlardan izlenmekte ve 
tasarımcılar koleksiyonlarını avatar mankenler eşliğinde sunmaktadırlar. Hatta markalar daha da 
ileriye giderek, bilgisayar oyunları ve karakterleri üzerinden yeni koleksiyonlarının tanıtımını 
yapmaya başlamışlardır” Pandemi sürecinde moda alanında yaşanılan bu değişimlerden ülkemizde 
payını almıştır”( https://www.sabah.com.tr).  
Bu süreçte Türkiye de düzenlediği moda haftasıyla dijital süreçte önemli oyun kurucular arasında yer 
aldığını göstermiştir. Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi ile Galata port İstanbul ilk dijital 
moda haftamız için ana üstler olarak görev yapmıştır. Ekim ayındaki Mercedes- Benz Fashion Week 
Istanbul (MBFWI) kapsamında Türkiye'nin önde gelen moda tasarımcıları yaklaşık bir hafta boyunca 
dijital moda haftası için yapılan defile ve çekimleri bu iki merkezde gerçekleştirmiştir( 
https://www.sabah.com.tr). “Türk Derneği Başkanı'na göre Tekstil Üreticileri (TGSD) birçok 
tanınmış marka, yeni mevsimlik ürünlerin üretimi için görüşmelere başladığını ifade etmiştir. İTKİB 
(İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçısı) tarafından açıklanan ihracat verilerine göre ise 
Birlikler, Türk tekstil ve hammaddeleri sektörünün 2019 yılında toplam ihracatı bir önceki yıla göre 
%5,5 azalarak 9,9 milyar dolara gerilediğini belirtmişlerdir. 2019 yılında Türkiye'den toplam ihracat 
%2 artarak 180,4 milyar dolar olmuştur. Covid-19 salgını tüm dünya maske ve koruyucu kıyafet 
eksikliğinden muzdaripken, günümüzde maske ve koruyucu kıyafet üreten Türkiye`nin tekstil 
sektörü bu süreçte daha hızlı büyüyerek yatırımlarda tam hız kazanmştır.” (Yıldırımlı & Öztürk, 
2020: 17).  
Covid-19 virüs salgını ile moda endüstrisinde değişimler hızla yol kat ederken, moda endüstrisinin 
artık covid-19 öncesine geri dönemeyeceği, yeni bir dönemin açıldığı, sürüdülebilir, çevre duyarlılığı 
benimseyen, müşteri güvenini sağlayan, en az maliyet prensibinde ilerleyen, virüslere karşı korumayı 
ön planda tutan minimalist tasarımlara yer veren ve en önemlisi de dijital, e-ticaret, online 
uygulamaları artık göz ardı edemeyen bir moda endüstrisine doğru ilerleyeceği öngürülen bu 

https://www.sabah.com.tr/
https://www.sabah.com.tr/
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çalışmada covid-19 sebebiyle moda endüstrisinde kaşı karşıya kalınan durumlar, alınan tedbirler ve 
yapılan yeni uygulamaların belirlenmesi önem teşkil etmiş ve bu kapsamda hem moda endüstrisine 
düşen görevlere hem de devlet politikasına düşen görevlere ilişkin önerilerde bulunulmuştur. 
 
YÖNTEM  
 Tarama modeline dayalı betimsel çalışmada Moda endüstrisinde çalışan tüm tasarımcılar 
çalışmanın evrenidir. Örneklem grubu ise Ankara’da bulunan Moda endüstrisi firmalarında çalışan 
tasarımcılardan oluşmaktadır. Random yöntemi ile seçilen 20 moda tasarımcısı gönüllülük esasına 
dayalı olarak araştırmaya katılmış ve tasarımcılara araştırmacı tarafından hazırlanan ölçme aracı 
uygulanmıştır. Ölçme aracının ilk bölümü tasarımcıların demografik özelliklerini belirlemeye 
yönelik sorulardan oluşmaktadır, ikinci bölümünde ise tasarımcıların Covid-19 salgının moda 
endüstrisine etkisini ortaya koymaya çalışan beşli likert ölçekli sorular yer almaktadır. Araştırma 
kapsamında elde edilen veriler SPSS programında analiz edilerek, frekans ve yüzdeliklerini gösteren 
tablolar halinde yorumlanmaya çalışılmıştır. Çalışmada öncelikle konu ile ilgili literatür taranarak, 
Covid-19 pandemisinin ülke genelindeki moda endüstrisine etkisi araştırılmış bu kapsamda 
ülkemizdeki etkilerin ortaya konmasını amaçlayan alt problemler oluşturularak analiz edilmiştir. 
Tasarımcıların bu kapsamdaki görüşlerini değerlendirebilmek için aşağıdaki sorulara yanıt 
aranmıştır:  

• Tasarımcıların Covid-19 salgınının moda endüstrisinde tasarıma etkisine ilişkin görüşleri? 
• Tasarımcıların Covid-19 salgınının moda endüstrisinde üretime etkisine ilişkin görüşleri?  
• Tasarımcıların Covid-19 salgınının moda endüstrisinde alınabilecek tedbirlere ilişkin 

görüşleri? 

BULGULAR VE YORUM 
Şekil 1. Tasarımcıların demografik özellikleri 

 
Araştırma kapsamındaki tasarımcıların demografik özellikleri incelendiğinde, çoğunluğun 
kadınlardan oluştuğu görülmüştür. Örneklem grubunun %30’u 25-30 yaş,  %25’i 20-35 ve 35-40 yaş, 
%20’si 40 ve üzeri yaş aralığındadır. Kişilerin %40’ı ön lisans, %35’i lisans, %25’i yüksek lisans 
eğitim durumuna sahip iken, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim durumuna sahip katılımcı 
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bulunmamaktadır. Katılımcıların %45’inin 1-3 yıl, %25’i 5 yıl ve üzeri, %30’u 10 yıl ve üzeri 
mesleki deneyime sahip oldukları tespit edilmiştir. 
 
 
Tablo 1. Tasarımcıların Covid-19 salgınının moda endüstrisinde tasarıma etkisine ilişkin görüşleri 
yüzdelik ve frekans değerleri 
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 f % f % f % f % f % f % 

Covid-19 kapsamında 
giysi tasarımlarında 
minimalist çizgilerde 
tasarımlar yapmaya 
yöneldik. 

 

6 

 

30 

 

14 

 

70 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

20 

 

100 

Covid-19 tasarım 
anlamında 
yaratıcılığımızı kısıtladı. 

10 50 7 35 3 15 - - - - 20 100 

Sürdürülebilir giysiler 
tasarlamaya yöneldik. 

11 55 5 25 4 20 - - - - 20 100 

Nitelikli ürün 
tasarımlarını ön planda 
tutuyoruz. 

17 85 3 15 - - - - - - 20  
100 

Covid-19 kapsamında 
tasarımlarda uzun vadeli 
kullanılan giysi 
tasarımları yaratıyoruz. 

5 25 

 

7 35 

 

8 40 

 

- - - - 20  

100 

Giysilerle kullanılan 
maske tasarımlarına 
yöneldik.  

- - 10 50 

 

- - 3 15 

 

7 35 

 

20 100 

Müşteri odaklı tasarımı 
ön planda tuttuk. 

13 65 7 35 - - - - - - 20 100 

Bu dönemde en çok 
tercih ettiğiniz 
tasarımlar neler oldu? 

Tek parçalı giysi, spor, pantolon-tunik tarzı giysi tasarımları ağırlıklıdır. 
Hiç yeni tasarım yapmadığını ifade eden bir firma olmuştur. 
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Tablo 1’e göre; “Covid-19 kapsamında giysi tasarımlarında minimalist çizgilerde tasarımlar 
yapmaya yöneldik” görüşüne tasarımcıların %70’i katıldıklarını belirtmişlerdir. Buna göre pandemi 
kısıtlamaları nedeniyle genellikle evde geçirilen zamanın uzaması minimalist yani daha sade bir 
tasarım anlayışının benimsenmesine yol açtığı düşünülmektedir. “Covid-19 tasarım anlamında 
yaratıcılığımızı kısıtladı.” görüşüne ise %50’si “kesinlikle katılıyorum” yönünde görüş bildirmiştir. 
Pandemi sürecinde özgür tasarım ortamının olumsuz etkilendiği ve tasarımcıları kısıtladığı görüşü 
öne sürülebilir. “Sürdürülebilir giysiler tasarlamaya yöneldik” ifadesine %11’i kesinlikle katılırken 
%4’ü bu konuda kararsız kaldıklarını belirtmişlerdir. Sürdürülebilir giysi tasarımları arttığı 
bilinmekte olup, bu tasarım anlayışının pandemi döneminde ülkemizdeki tasarımcılarında 
benimsediği söylenebilir. Örneğin; H&M firması Kıyafet Toplama Programı kurarak, H&M’in 
sürdürülebilir bir moda geleceği adına başlatmış olduğu küresel bir girişim yaratmıştır. Bu şekilde, 
müşterilerine eski giyim eşyalarının nasıl değerlendirilebileceğini göstererek sürdürülebilir tasarım 
ve üretimi organize etmeyi başarmıştır. (https://www2.hm.com). “Nitelikli ürün tasarımlarını ön 
planda tutuyoruz” görüşüne tasarımcıların %17’si kesinlikle katılmış %15’i de katıldıklarını beyan 
etmişlerdir. Tasarım kavramı içerisinde, estetik algı kadar ürün niteliği de önemli bir algıdır. Müşteri 
taleplerine göre ürünlerdeki nitelikler değişim gösterebilmektedir. Buna göre pandemi sürecinde yeni 
ihtiyaçların ortaya çıkması ve bu ihtiyaçları karşılayabilen nitelikli ürünlerin tasarlanması gerektiği 
yönünde yorumlanabilir. Örneğin Japon moda markası Whatever Inc. Tasarladığı takım elbise 
pijamaları ile salgın zamanı evde çalışanlara hitap eden tasarımlar olduğu görüldü 
(https://www.kickstarter.com).  

 
Resim 1. Wahtever ınc. Pijama takım elbisesi 

(https://www.kickstarter.com) 
“Covid-19 kapsamında tasarımlarda uzun vadeli kullanılan giysi tasarımları yapıyoruz” sorusuna 
tasarımcıların %40’ı kararsız oldukları yönünde yanıt vermişler ve %35’i ise katıldıklarını 
belirtmişlerdir. Modanın özüne bakıldığında uzun vadeli kullanım çok talep edilmediğinden, 
tasarımcıların bu konuda çekimser aldıkları görülmektedir. “Giysilerle kullanılan maske 
tasarımlarına yöneldik” görüşüne katılımcıların %50’si katıldıkları yönünde görüş bildirirken %35’i 
kesinlikle katılmadıklarını ifade etmişlerdir. pandemi sürecinde hayatın bir parçası haline gelen 
maske kullanımı moda endüstrisi için aynı zamanda giysilere eşlik eden bir aksesuar olarak 
görülmekte olup, bu durumda giysilere kombin olarak kullanılan maske tasarlanması yeni bir tasarım 
ihtiyacı olduğu düşünülebilir. “Müşteri odaklı tasarımı ön planda tuttuk” sorusuna katılımcıların 
‘65’i katılıkları yönünde yanıt vermişlerdir. “Bu dönemde en çok tercih ettiğiniz tasarımlar neler 
oldu?”  görüşüne tasarımcıların büyük çoğunluğu spor giysiler tasarlamayı tercih ettiklerini, bazı 

https://www.kickstarter.com/
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firmaların tasarımcıları ise tek parçalı giysi yönünde tasarımlar gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. 
Pantolon-tunik kombinli giysiler de tercih edilen tasarımlar olmuştur. Bununla birlikte hiç yeni 
tasarım yapmadığını ifade eden bir firma olmuştur.  
 
Tablo 2. Tasarımcıların Covid-19 salgınının moda endüstrisinde üretime etkisine ilişkin görüşleri 
yüzdelik ve frekans değerleri 
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 f % f % f % f % f % f % 

Covid-19 salgını 
kapsamında ürün 
maliyetlerinde kısıtlamaya 
gittik. 

17 85 

 

3 15 

 

- - - - - - 20 100 

Covid-19 salgınında 
satışlarda azalma yaşadık. 

10 50 10 50 - - - - - - 20 100 

Koleksiyon üretiminde 
yılda çıkacak olan 
koleksiyon adedine 
sınırlama getirdik. 

12 60 5 25 3 15 - - - - 20 100 

Yurt dışı üretimde 
durgunluk yaşadık. 

12 60 5 25 - - - - - - 20 100 

Yurt içi üretimde 
durgunluk yaşadık 

9 45 11 55 - - - - - - 20 100 

Maske üretimine yönelik 
çalışmaları arttırdık. 

12 60 - - 4 20 - - 6 30 20 100 

E- ticaret platformlarında 
satış arttı. 

10 50 8 40 2 10 - - - - 20 100 

Müşteri odaklı üretimi ön 
planda tuttuk. 

13 65 4 20 3 15 - - - - 20 100 

Giysi üretiminde anti 
bakteriyel kumaşlar 
kullanmayı tercih 
ediyoruz. 

- - 6 30 4 20 6 30 5 25 20 100 

Hızlı moda yerine 
sürdürülebilir yavaş moda 

- - 11 55 - - 9 45 - - 20 100 
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kavramını benimsedik  

Bu dönemde en çok satış 
yaptığınız ürünler neler 
oldu? 

Spor giysiler, tek parçalı giysiler. Diğer ürünlerde satışların oldukça 
düşük olarak ifade edilmiştir. 

Tablo 2’ye göre; “Covid-19 salgını kapsamında ürün maliyetlerinde kısıtlamaya gittik.” görüşüne 
tasarımcıların %85’i kesinlikle katıldıklarını belirtmişlerdir. Pandemi sürecinin özellikle ekonomik 
açıdan yarattığı olumsuz koşullar moda endüstrisini de etkilemiş, yüksek maliyetli ürünlerin 
üretilmesinde kısıtlamalar geldiği görülmüştür. “Covid-19 salgınında satışlarda azalma yaşadık” 
ifadesine %50’si kesinlikle katılıyorum diğer %50’si katılıyorum yönünde yanıtlamıştır. Buna göre, 
normal koşullardaki satın alma oranı ne yazık ki pandemi döneminde düşüşe geçtiği anlaşılmaktadır.  
“Koleksiyon üretiminde yılda çıkacak olan koleksiyon adedine sınırlama getirdik” tasarımcılar bu 
görüşe %60 oranında kesinlikle katılım göstermiş %15’i ise kararsız olduklarını ifade etmişlerdir. Bu 
durumda satışlarda yaşanılan düşüşün koleksiyon üretim adedini etkilediği yorumu yapılabilir. “Yurt 
dışı üretimde durgunluk yaşadık” görüşüne tasarımcıların %60’ı kesinlikle katıldıkları aynı şekilde 
“Yurt içi üretimde durgunluk yaşadık” ifadesine de %55 oranında kesinlikle katıldıklarını 
belirtmişlerdir. Bu durumda ülkemizde moda endüstrisinde ihracat ve ithalat da düşüş yaşandığı 
yorumuna gidilebilir. Covid-19 nedeniyle dış ticaret de durgunluk yaşandığı tasarımcıların belirttiği 
görüşlerle desteklenmektedir. “Maske üretimine yönelik çalışmaları arttırdık”  bu ifadeye %30’u 
kesinlikle katılmadıklarını belirtirken, %60’ı kesinlikle katılmış ve % 20’si kararsız kaldıklarını 
belirtmişlerdir. Tasarımcıların giysilerle kombin oluşturan artık moda sektörüne yeni katılan bir 
aksesuar niteliğindeki maskeleri tasarladıkları ve ürettikleri görülmüş bazı firmalar bu üretimi 
yapmadıklarını ifade etmişlerdir. Dünya genelinde ünlü moda evlerinde Haute couture kıyafet 
tasarlayan modacılar salgınla birlikte doktorlar için kıyafet ve önlük dikmeye başlamış ve sağlık 
görevlileri ve hastaneler için maskeler üretmişlerdir. Türkiye'de de salgına karşı meslek birlikleri ve 
bakanlıklar birer birer sağlık çalışanları için kıyafet ve maske tedarik etmek için çalışmalara 
başlamıştır. Bunlardan biri İHKİB (İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği). 
İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) ve Sağlık Bakanlığı ile ortak bir 
çalışmaya başladıklarını ifade etmiştir. (https://www.sabah.com.tr) “E- ticaret platformlarında satış 
arttı” ifadesine tasarımcıların %50’si kesinlikle katılmış, %10’u ise kararsız kaldıkları yönünde yanıt 
vermişlerdir. Covid-19 sebebiyle dijitalleşmenin arttığı bu dönemde satışların e-ticaret platformlarına 
taşınmasını düşünen birçok moda firması dijital ortamda satış sistemine geçtiklerini belirtmişlerdir. 
“Müşteri odaklı üretimi ön planda tuttuk” %65 oranında katılımcılar kesinlikle katılmış %15’i 
kararsız kaldıklarını belirtmişlerdir. Bu durumda müşteri odaklı üretim anlayışı felsefesinin 
uygulanarak bir pazarlama stratejisi gerçekleştirildiği görülmektedir. “Giysi üretiminde anti 
bakteriyel kumaşlar kullanmayı tercih ediyoruz” ifadesine tasarımcıların %30’u katıldıkları yönünde 
yanıtta bulunmuş, %25’i ise kesinlikle katılmadıklarını belirtmişlerdir. Bazı firmalar pandemi 
sürecinden dolayı anti bakteriyel kumaşlardan üretilen maskelerden sonra bunu giysilerde de 
kullanan bazı moda firmalarının olduğu görülmüştür. Bu tarz kumaşlar özellikle sağlık sektöründe 
kullanılırken, pandemi sürecinden kaynaklı moda sektöründe de bu kullanım artmış olduğu 
düşünülebilir. Pandeminin etkisiyle birçok tekstil firması özel bir kaplama teknolojisiyle virüs 
geçirmeyen kumaşlar üretme işine el atmışlardır. Aralarında Kering Group, Armani, Ermenegildo 
Zegna ve Prada gibi moda dünyasının en iddialı firmaları için kumaş üreten İtalyan Albini Group, 
onlarca farklı virüs türünü yok eden bir kumaş teknolojisi ürettiklerini açıklamışlardır. Viroformula 
Fabrics ismini verdikleri bu teknoloji, kumaşla temas eden virüsün saniyeler içinde yok olmasını 
sağlamaktadır(https://www.sabah.com.tr/). “Hızlı moda yerine sürdürülebilir yavaş moda kavramını 
benimsedik” görüşüne katılımcıların %55’i, katıldıklarını %45’i katılmadıklarını belirtmişlerdir. Son 
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zamanlarda moda firmaları sürdürülebilir tasarımlara yer vermiş pandemi döneminde bu oran artarak 
en ünlü moda tasarımcıları bile etkilemiştir. Tasarımcıların görüşleri de bu durumu destelemektedir. 
“Bu dönemde en çok satış yaptığınız ürünler neler oldu?” sorusuna tasarımcılar, spor giysiler, tek 
parçalı giysiler olarak yanıtlarken, diğer ürünlerde satışların oldukça düşük olduğunu ifade 
etmişlerdir. 
 
Tablo 3. Tasarımcıların Covid-19 salgınının moda endüstrisinde alınabilecek tedbirlere ilişkin 
görüşleri yüzdelik ve frekans değerleri 
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Online defile, tekstil 
fuarları gibi moda 
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Bu dönemde sektöre 
yönelik alınabilecek 
diğer tedbirler neler 

İhracata yönelik çalışmalar artabilir, müşteri odaklı çalışmalara gidilebilir, 
müşterilerin en sık tercih ettikleri, rahat kesimli giysilerin üretimi 
arttırılabilir. E-ticaret ağı güçlendirilebilir. Tanıtımlar arttırılabilir. İndirim 
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olabilir? veya kampanyaları arttırılabilir. 

Tablo 2’ye göre; “Online defile, tekstil fuarları gibi moda organizasyonların yapılmasını sektörü 
canlı tutması açısından uygun buluyorum.” görüşüne tasarımcıların %55’i katıldıklarını 
belirtmişlerdir. Pandemi nedeniyle moda endüstrisinde giysi koleksiyonlarının tanıtımları açısından 
önem taşıyan defile, sergi gibi sunumlar da kısıtlanmıştır. Buna göre tasarımcıların koleksiyonlarını 
tanıtmak amacıyla dijital platformlardaki defilelerin yapılması gerekir görüşüne çoğunluk olarak 
katıldıkları görülmektedir. Pandemi etkisi ile değişen yeni sezon defile anlayışının örneklerinden biri 
Balanciaga markasının 2021 kış sezonu koleksiyonunu “afterworld: the age of tomorrow”video 
oyunu ile sunması oldu(https://www.sabah.com.tr/) Ülkemizde ise ünlü tasarımcılar online üzerinden 
dijital defileler yaparak koleksiyonlarını sundular. Örneğin tamamı 3D bir defile hazırlayan tasarımcı 
Niyazi Erdoğan’ın koleksiyonu çarpıcı etki yarattı. (https://www.esquire.com.) “Sanal ortamda Moda 
ürünlerinde tanıtım kampanya etkinliklerinin arttırılmasını gerekli görüyorum” ifadesine 
tasarımcıların %65’ kesinlikle katılmışlardır. Buna göre bu dönemde sosyal medya kullanımın artmış 
olmasından dolayı satışları etkilemek adına en önemli adımın marka ürünlerine yönelik 
tanıtımlarının sanal ortamlarda arttırılması olarak düşünülmektedir. “Covid-19 öncesine göre farklı 
platformlarda reklamların arttırılması gerekir” görüşüne katılımcıların %65’i katılırken %5’i kararsız 
kaldığı görülmektedir. “E-ticaret platformlarının kullanılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum” 
%60 ‘ı bu görüşe kesinlikle katılmış olduklarını belirtmişlerdir. “E-ticaret platformlarının müşteriye 
yeterince tanıtılmalıdır” ifadesine %55’i katılırken %15’i kararsız kalmıştır. “Bu dönemde sektöre 
yönelik alınabilecek diğer tedbirler neler olabilir?” Sorusuna tasarımcılar “ihracata yönelik 
çalışmalar artabilir, müşteri odaklı çalışmalara gidilebilir, müşterilerin en sık tercih ettikleri, rahat 
kesimli giysilerin üretimi arttırılabilir. E-ticaret ağı güçlendirilebilir. Tanıtımlar arttırılabilir. İndirim 
veya kampanyaları arttırılabilir” şeklinde ifadelerde bulunmuştur. 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 

Covıd-19 salgınının moda endüstrisi üzerindeki etkisine yönelik tasarımcı görüşlerinin 
araştırıldığı bu çalışmada sonuçlar şu şekildedir: 

• Tasarım açısından veriler incelendiğinde; tasarımcıları kısıtlayan yeni ürünler yerine pandemi 
şartlarına uygun minimalist aynı zamanda işlevsel ve müşteri beklentisini karşılayan 
tasarımların yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Tek parçalı giysiler, spor giyim, pantolon-tunik 
kombinli giysiler gibi rahatlığı ön planda tutan tasarımlar tercih edilmiş ve yeni ürünlerin 
tasarlanmadığı sadece ek olarak giysilere kombine edilen aksesuar niteliği açısından maske 
tasarımları yapan firmalar olmuştur. 

• Üretim açısından veriler incelendiğinde; üretim maliyeti yüksek olan ürünlerden kaçınıldığı, 
üretilen ürünlerin satışlarının istenilenin altında olduğu, normal koşullardaki satış oranına 
göre düşüşe geçtiği ve bu nedenle de koleksiyon sayısının kısıtlandığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Aynı zamandan yırt içi ve yurt dışında üretimde genel anlamda bir durgunluk sürecine 
geçildiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, E-ticaret platformlarında satışların arttığı 
belirlenmiştir. Bu durumun müşterilerin artık alışveriş merkezlerine gidememelerinden 
kaynaklandığı sonucuna varılabilir. Pandemiden kaynaklı olarak, Anti-bakteriyel kumaşların 
kullanımının daha çok tercih edildiği belirlenen diğer bir sonuç olmuştur. Spor giysilerin satış 
oranlarının diğer ürünlere göre yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

• Alınabilecek tedbirlere ilişkin veriler incelendiğinde; dijital defilelerin yapılabilir, sosyal 
medya kullanıcıların artmasından dolayı ürünleri tanıtmaya yönelik sanal ortamlarda 
reklamların arttırılabilir, E-ticaret platformlarının kullanılması, ihracata yönelik çalışmalar 
artabilir, müşteri odaklı çalışmalara gidilebilir, müşterilerin en sık tercih ettikleri, rahat 
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kesimli giysilerin üretilebilir, E-ticaret ağı güçlendirilebilir, indirim veya kampanyaları 
arttırılabilir yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. 

• Tüm bu sonuçlara göre, Covid-19 pandemi sürecinde moda endüstrisini yöneten firmaların 
sosyal medyayı bünyelerinde kullanımlarını arttırmaları, reklam, indirim, koleksiyon 
çekimleri, dijital defileleri sosyal medya kullanıcılarına iletebilmeleri önerilmektedir. E-
ticaret sistemini kolay anlaşılabilir ve müşteriye yönelik ulaşılabilir hale getirmeleri 
gerekmektedir. Satışların artması için kamuoyuna anketler düzenleyerek müşteri geri 
dönütleri bağlamında üretim içeriklerini güncelleyebilirler. Covid-19 sonrası firmalar 
sürdürülebilir üretime geçiş yaparak dünyadaki diğer moda markalarını takip ederek bu krizi 
atlatabilirler. Bu dönem bireysel çıkarlar yerine toplumsal çıkarlar ön planda tutulmalı ve 
moda endüstrisi daha şeffaf hale getirilmeli müşteriye güven vermek amaçlı açık ve net 
olmalıdırlar.  
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ÖZET 

Pandemi, küresel boyutta sosyal birçok değişikliklere, yıkımlara ve kayıplara sebep olan 
salgın hastalıklardır. Günümüzde de ortaya çıkan beraberinde zorlu bir süreç ve acı kayıplar bırakan 
virüs Dünya Sağlık Örgütü tarafından Koronavirüs (COVID 19) alarak adlandırılmıştır. COVID 19 
sürecinde yayılma hızının yavaşlayabilmesi için planlı ve temkinli ilerletilmesine yönelik çalışmalar 
yürüten Sağlık Bakanlığı toplumun kendilerine bu konuda yardımcı olabilmeleri adına belirlenen 
kriterleri kılavuzlar da yayınlayarak ve duyurular yaparak önlemler almaya çalışmaktadır. Bizler bu 
yapılan uyarılar ve kriterlere göre süreci ilerletmekteyiz. 
Teknolojinin hızlı gelişimi ve yayılımı sosyal medya kullanımlarında da artışı beraberin de 
getirmektedir. Özellikle koronavirüs salgını mücadelesinde hastalığın ortaya koymuş olduğu 
zorunlulukla hepimiz evlerimize çekilerek sürecin yakın takibini kitle iletişim araçlarından 
sağlamamıza sebep olmuştur.  İnsanlar gündemden haberdar olmak, etkileşim sağlayarak birlik ve 
beraberlikle bir araya gelerek yol izlenilmesinde sosyal medya uygulamalarından instagram gerek 
motive olma gerekse iletişim sağlanmasın da araç olarak kullanılmıştır. 
Bizler birey olarak elimizden gelen dikkati göstererek ve önlemelere uyarak süreci evlerimizde takip 
etmeye çalışırken toplumda yaşamın devam edebilmesi, fayda sağlayarak ihtiyaçların karşılanması 
adına çalışması gereken topluluklar vardır. Bunlar dan belki de en önemlisi sağlık çalışanlarıdır.  
Bu çalışmada amaç dünyayı ve ülkemizi etkileyen virüsle ilgili toplumu bilgilendirmek, 
mücadelesini bırakmayarak psikolojik ve bedenen yorulan ama görevi başından ayrılmayan, 
toplumda önemi büyük olan sağlık çalışanlarımız adına farkındalık oluşturmak ve insanları 
bilinçlendirmektir. 
Çalışma sosyal sorumluluk kapsamı içerisinde konuya yönelik 8 adet sosyal medya instagram 
uygulamasına uygun tasarımlar yapılmıştır. Çalışma nitel araştırma tekniklerinden biri olan 
betimleme yöntemi ve literatür taraması ile incelemeler de bulunarak sonuca varılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Pandemi, Koronavirüs, sağlık çalışanları, sosyal medya tasarım 
 
ABSTRACT 

Pandemic are epidemics that cause many social changes, destructions and losses on a global 
scale. The pandemic, which is still a difficult process and painful losses, has been named by the 
World Health Organization by taking coronavirus (COVID 19).  The Ministry of Health, which 
carries out studies for the planned and cautious progression to slow the pace of the pandemic 
process, has been taken by publishing guidelines and announcements in order to help the society help 
them.  
The rapid development and spread of technology also brings along the use of social media. 
Especially in the fight against the coronavirus epidemic, all of us were withdrawn to our homes with 
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the necessity of the disease and caused us to follow the process closely from the mass media. 
Instagram, one of the social media applications, has been used as a tool for people to be aware of the 
agenda, to interact and to come together and to follow the path, both to motivate and to 
communicate. 
While we, as individuals, try to follow the process in our homes by paying attention and obeying the 
precautions, there are communities that need to work in order to continue life in society and meet the 
needs by providing benefits. Perhaps the most important of these is healthcare professionals. 
The aim of this study is to inform the society about the virus that affects the world and our country, 
to raise awareness and raise awareness on behalf of our healthcare professionals who are 
psychologically and physically tired by not giving up their struggle, but who do not leave their 
duties, and who have great importance in the society. 
8 social media instagram applications related to the subject covered within the scope of the social 
responsibility of the study were designed and examined. 
Keywords: Pandemic, Coronavirus, healthcare professionals, social media design 
 
GİRİŞ 

Dünya tarihinde salgın olarak yayılan virüsler yönetimde ve yaşamda değişikliklere götüren 
küresel etkileri olan sağlık olaylarıdır. Tarihte yaşanan salgınlar, beslenmeden mimariye ve hatta 
imparatorlukların yıkımına kadar birçok konuda insan yaşamında yeni gelişmelerin nedeni kabul 
edilmektedir (Şeker vd., 2020)   
Koronavirüs 2019 yılının sonlarında aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde vahşi hayvan ve deniz 
ürünleri pazarında görülen bir organizmadır. Toplumda solunum yolu hastalığının yani zatürrenin 
artması sonucu ortaya çıkmıştır. Hastalara yapılan ilk tedavi sonucunda 12 Ocak 2020 tarihinde Çin 
Hükümeti ve Dünya Sağlık Örgütü bu organizmanın Koronavirüs olduğunu, 11 Şubat 2020 tarihinde 
ise ciddi akut solunum sendromlu Koronavirüs 2 (Sars-coV-2) olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan 
incelemeler de bu organizma yapısına yarasalarda bulunan “Yarasa Koronavirüsü” ile bağdaştırarak 
bu virüsün hayvandan insana bulaştığı kanaatine varmışlardır. Hastalardan elde edilen veriler 
sonucunda 7 Ocak 2020 tarihinde Çinli bilim insanları tarafından Sars-coV-2’nin gen dizisi 
oluşturulmuştur. 11 Şubat 2020 tarihinde ise Dünya Sağlık Örgütü bu virüsü “Covid 19” pandemi 
adıyla tanımlamıştır (Huang vd., 2020).  
Tüm ülkeyi etkisi altına alan ve yayılımı her an daha hızlı olan Koronavirüs ikinci Dünya savaşından 
sonra tüm dünyayı etkileyen bir saldırı olup hayat standartlarında yeni değişiklikleri beraberinde 
getirmiştir.  Etkisi büyük olan bu pandemi de vakaların ve ölüm oranının daha aza indirgenmesi için 
Dünya Sağlık Örgütü salgında sosyal izolasyonun hayati önem taşıdığını, insanların evlerinden 
çıkmamaları gerektiğini, temizlik ve hijyene daha önem verilmesini belirterek virüsün önlemi için 
adımlar atılması yönünde kılavuzlar yayınlanmıştır. Yayınlanan kılavuzlar dahilinde hastalık birçok 
etkenlerle bulaşma riski olup en çok sağlık personelleri tarafından risk taşımaktadır. Sağlık 
çalışanları için gerekli önlemlerin alınması ve hasta bireylerin sağlık personellerine daha bilinçli bir 
şekilde yaklaşması gerekmektedir. 
Geçmişten günümüze kadar insanlar hep birbiriyle iletişime sebep olabilecek birçok çalışmalara 
yönelmişler ya da yöneltilmişlerdir. Siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal birçok alanlarda iletişimin 
varlığı yaşamı daha ileriye götürmeye ve çözümler üretilmesine sebep olmaktadır. Gelişen teknoloji 
ve dijitalleşme insanların birbiriyle olan iletişimine, olağan durumları duyurmaya ve kitlesel sosyal 
bir iletişim ağının daha ulaşılabilir olmasını sağlamıştır. Sosyal medya olarak adlandırılan günümüz 
iletişim sistemi haberlerin, güncel bilgilerin uluslararası düzeyde hızlı ve daha fazla bireye 
ulaştırmada önemli bir araç olmaktadır. 1970’lerde adım atılan 1990’lardan itibaren hızla ilerleyen 
internet kullanımı, web sitelerinin yaygınlaşmasıyla kullanıcı sayısını arttırmış̧, 2000’li yıllarda 
sosyal medyanın işlevsellik kazanmasıyla her bölgeden insanı ilgilendirecek noktalara ulaşmıştır 
(Vural, 2010). 
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Pandeminin ve vakaların artış hızının azaltılması için sosyal izolasyonun hayati önem taşıması 
insanların evlerinden çıkmamalarına neden olurken bu durum internet ve teknoloji kullanımını büyük 
ölçüde arttırmıştır (Kırık, 2020).  
Bu araçlar sayesinde kurum veya kuruluşlar belirlediği hedef kitleye daha fazla ve daha hızlı şekilde 
ulaşabilme ve iletmek istediği mesajı toplu bir şekilde iletebilmesine imkân sağlamıştır. Sosyal 
Medya toplumu bir araya getirerek etkileşimi arttırmada önemli bir bağ olmaktadır. Etkileşimi 
arttıran bu bağlam sayesinde tüm dünyayı etkileyen covid19 salgınına karşı uluslararası önlemler 
duyurulmakta, birlik ve beraberlikte ortak bir dil oluşturulmaktadır. 
Bu çalışma kapsamın da Covid19 salgınına karşı toplumu bilinçlendirmek ve sağlık personellerin 
önemine değinerek farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal medya instagram uygulaması için 
gönderi çalışmaları yapılmıştır.  
Yapılan tasarımlarla daha fazla hedef kitleye hitap ederek 8 adet instagram gönderi tasarımları ile 
toplumu daha duyarlı olmaya teşvik etmek hedeflenmiştir. 
 
SOSYAL MEDYA NEDİR? 

1993 yılları ve devamında gelen süreçte iş ağının gelişmesi internete olan bağlılık ve 
bilgisayar teknolojisi kullanımını arttırmıştır. İnsanların sınırsız bilgi ile verilere ulaşmaları internete 
olan bağlılığı etkilemiştir. İnternet kullanımı çalışma biçimine yeni yaklaşımlar getirerek hedef 
kitlenin istek ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak platformda yenilikler yaşanmaktadır (Köse ve Çal, 
2012). 
Gelişen teknoloji internet kullanımının artışını etkilerken ilk zamanlarda geleneksel tek taraflı 
yöntem kullanılmaktadır. Web 2,0 olarak adlandırılan uygulama da dışarıdaki ve içerideki insanlarla 
da bağ kurabileceği bir gelişim ortaya konularak internette ve ağ kullanımında ilerleme sağlanmıştır 
(Koçak, 2010). Web 2,0 günümüz sosyal medyanın temel dayanağını oluşturmaktadır. Web 2,0 
sosyal medya da kullanılan uygulamalar alanını kapsamaktadır (Yayla, 2010).  Sosyal medya ise yer 
verilen fotoğraf, müzik ve video gibi içeriklerin kullanıldığı, dikkati bir ya da farklı şeylere 
yönlendirerek anlamlandıran, bilgiye ulaşmayı sağlayan ve paylaşımlarda kullanıcının içeriklere 
yönelik tecrübe ve düşüncelerini insanlarla paylaşmak için kullandığı araçlar olarak 
tanımlanmaktadır (Lai ve Turban, 2008).  
Geleneksel medya ile sosyal medya arasındaki fark ise sosyal medya kullanıcısının kendi medya 
içeriğini oluşturabilmesi, yoruma yer vermesi ve oluşturduğu medyayla fayda sağlayabilmesidir 
(Scott, 2010). 
Sosyal medya, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin başka insanlara ulaşmasını sağlarken bilgileri 
okuyan bireylerde zaman içerisinde yeni bir görev üstlendirmiştir. Sosyal medya, içerik üretici ve 
kullanıcılar arasında yeni bir bağ kurulabilen bir yayın tekniği oluşturmuştur. Günümüzde artık 
insanlar sosyal medyayı kullanarak küresel boyutta duygu ve düşüncelerini insanlara 
aktarabilecekleri bir alana sahip olmuşlardır (Koçak ve Oyman, 2012). 
Sürekli kendini yenileyerek birçok kullanım şekline açık olan ve sanal paylaşımların ortaya 
konmasına olanak sağlayan mecraların yer aldığı sosyal medya, kurum, kuruluşlar ve bireyler 
tarafında tercih edilmektedir. Bireyler fikirlerini, duygularını, tartışmalarını, eleştirel yaklaşımlarını 
rahatça bu platformda dile getirerek yeni fikirlerin oluşturulmasına olanak sağlamıştır. Kurum ve 
kuruluşlar ise kendi kurumsal kimliğini, ürün ya da hizmetini tanıtabilme imkânı ve kurumsal 
gücünü ortaya koyarak hedef kitlesinin yanında daha fazla kitleye ulaşabilmesine yardımcı 
olmaktadır (Vural ve Bat, 2010). 
 
Instagram 

2010 yılında kurulan sosyal medya uygulamalarından Instagram Facebook tarafından 2012 
yılında satın alınmıştır. İlk olarak fotoğraf ve video içeriklerinin yayınladığı bir alana sahip olan 
instagram bireylerin telefonlarında ele aldıkları fotoğrafı dijital filtre kullanım seçeneklerinden 
faydalanarak insanlarla etkileşim, tanınma ve paylaşım ortamı oluşturmaktadır (Tufan, 2016).  
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İngilizce “instant” ve telgraf manasına gelen İngilizce “telegram” sözcüklerinin birleştirilmesinden 
oluşan instagram, insanların yaşamlarından kareleri hızlı ve duygusal yönlerini ele alarak 
paylaşabilmeleri kullanılmasındaki en önemli etmeler olmaktadır. İnstagram ayrıca tüm dünya için 
ortak bir dil oluşturarak insanların birbiriyle iletişim kurmasını kolaylaştırmaktadır. Kullanıcı 
tarafından paylaşılan içeriklere beğeni ve yorum atılması uygulamanın önemli özelliklerindendir. 
Uygulamaya 2013 yılında eklenen paylaşılan içeriğe yönelik “etiketleme” sistemi ile fotoğraflar 
sınırlı ve ulaşılabilirliği kolay hale getirmiştir (Türkmenoğlu, 2014). 
Instagram kullanıma açıldığı andan itibaren sürekli yenilikleri ile farklılık ortaya koyan özellikle son 
yıllarda kullanıcı artışı ile güncel konuları takip edebilme, sağlık, siyasi, ekonomik, sanat ve 
toplumsal birçok içeriklerle birlikte ürün ve hizmet sektörün de de en çok kullanılan sosyal medya 
uygulaması olmuştur (Onurlubaş ve Öztürk, 2018). 
 
KAVRAMSAL ÇERCEVE 
Koronavirüs Nedir? 

Pandemiler, çok büyük alanda yayılan etkisini büyük sonuçlarla gösteren salgın hastalıklar 
olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü bir virüsün pandemi adını alabilmesi için üç ilke 
belirlemiştir. Bunlar, yeni ortaya çıkmış bir organizma ya da evrim geçirmesine neden olacak bir 
etkenler, insandan insana kolay yollarla bulaşması ve hızlı, kısa sürede büyük sonuçlar göstermesi 
olarak sıralayabiliriz (Şeker vd., 2020). Günümüzde var olan ve tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs 
(Covid 19) salgını ise bu kriterler neticesinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandemi 
düzeyinde görünmektedir. Covid 19 olarak isimlendirilen bu organizma, pozitif polariteli, tek 
zincirli, RNA virüsleridir. Dört farklı türde gruplandırılan Koronavirüs Alfa, Beta, Gama ve 
Delta’dır. Hayvanlarda (yarasa, deve, domuz, kedi, köpek, kemirgen ve kanatlılar vb.) ve insanlarda 
bulunmaktadır (Istanbulc.edu.tr.). 
Koronavirüs salgını geçmiş yıllarda da ortaya çıkmış ve etkisini göstermiştir. İlk olarak SARS-CoV 
ismiyle 2002 yılında Çin’de ortaya çıkmış ve ciddi akut solunum yolu belirtisi ile kendisini 
göstermiştir. Genel bakılacak olursa salgın dünyada 774 kişinin kaybına neden olmuştur. Bir diğer 
koronovirüs salgını ise MERS-CoV virüsü olup Suudi Arabistan’da ortaya çıkmış ve Orta Doğu 
Solunum Yolu salgını olarak ifade edilmektedir. Bu salgın 24 ülkede görülmüş 1000’ e yakın vaka 
ve 400’e yakın hayatını kaybeden insan olmuştur (Istanbulc.edu.tr.). Şu an içinde bulunduğumuz 
Koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) virüsü ise diğer virüslerle karşılaştırıldığında hızlı bulaşıcılık ve daha 
etkili olumsuz sonuçlara neden olmaktadır (İlhan ve Çetintepe, 2020).   
Covid 19 ilk olarak Çin’in Wuhan şehrinde bir deniz ürünleri ve vahşi hayvan pazarında bulunan 
insanlarda görülmüştür. İlk tedavisi yapılan hastaların testlerinde virüsün gen dizilimlerine 
bakıldığında SARS Koronavirüsün gen dizisi sıralamasında oranların %79,5 ve %96 olduğu 
görülmüştür. Bu da virüsün yarasalardan yani hayvandan insana bulaşabileceği olasılığını 
yükseltmektedir (İlhan ve Çetintepe, 2020). Dünya sağlık örgütü tarafından 29 Şubat 2020 tarihinde 
gönderilen verilerle 12 Aralık 2019 tarihinde elde edilen veriler sonucunda 79.394 vakanın Covid 19 
virüsü olduğu ve toplam ölüm sayısının 2.838 kişi olduğunu yayınlayarak salgının teşhisi 
doğrulanmıştır. Türkiye ‘de ilk Koronavirüs vaka açıklaması 11 Mart ‘ta yapılmıştır. Hızla yayılan 
ve etkisini gösteren salgında güncel bilgilere bakıldığında DSÖ tüm dünyada vaka sayısını 416,686, 
ölüm sayısını ise 18,589 olarak belirtilmiştir. 197 ülkeyi esir altına alan bu salgını DSÖ pandemi 
olarak ilan etmiş ve yeni ve zorlu bir döneme adım atılmıştır (İlhan ve Çetintepe, 2020).  
 
Koronavirüs Etiyolojisi 

Tarihte idari, sağlık ve yaşam biçiminde yenilikler getiren salgın hastalıklar, küresel etkileri 
olan sağlık olaylarıdır (Şeker vd., 2020).Covid-19, 2019 ‘un son ayında, Dünya Sağlık Örgütü̈ (DSÖ) 
tarafından Hubei Eyaleti, Wuhan şehrinde nedeni bilinmeyen zatürre hastalarının rapor edildiği 
bildirilmiştir.  İlk hastanın izole edilmesi sonucu 7 Ocak 2020 tarihinde yeni bir tip koronavirüs 
salgının başladığı belirtilmiştir (Kutlu, 2020).  Hayvandan insana bulaştığı yapılan testler sonucunda 
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tanımlanan, SARS-CoV ve MERS-CoV gibi koranavirüs gen ailesinden olan virüs, hastalarda 
şiddetli akut solunum yetmezliğini oluşturan zarflı bir RNA organizmasıdır (Şeker vd., 2020).  
SARS ve MERS ile kıyaslandığında bu organizma yüksek ölüm oranına rağmen hızlı bulaşıcılık ve 
üreyebilmeye sahiptir (Liu, vd., 2020) Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi kabul edilen salgın 
Çin’den sonra Amerika, Asya ve Avrupa kıtalarına da yayılmakta ve vaka sayısı sürekli ve hızlı bir 
şekilde milyona ve ölüm artışı da on binlere yükselmektedir (Petersen ve Gökengin, 2020).  
Covid 19 virüsüne karşı yapılan incelemeler dahilinde araştırmacılar organizmanın ahşap, 
alüminyum, plastik, kâğıt gibi farklı malzemelerin yüzeyinde 4-5 gün canlı kaldığı sonucuna 
ulaşmışlardır. The Lancet dergisinde yayınlanan çalışmada Covid 19 salgının en belirgin 
semptomları ateş, nefes darlığı ve öksürük olarak belirtilmiştir. Bunların dışında farklı yansıması 
olarak hastalarda %5 oranında boğaz ağrısı, ishal, %1,2’sinde ise bulantı ve kusma şeklinde 
belirtileri gözlemlenmiştir. Virüsün vakalar da ileri düzeyde vücutlarına yerleşmesi sonucunda ise 
ağır akut yolu solunum yetersizliği, organ yetmezliği ve ölüm ile olumsuz sonuçlara ulaşılmıştır 
(Şeker vd., 2020).  
Salgının bulaşma sürecinin öksürük ya da hapşırma sonucunda çıkan organizmaların damlacıklar 
şeklinde insandan insana aktarıldığı belirtilmiştir. Virüslü bölgelere temas sonucu kişinin kendi 
yüzüne, gözüne ve burnuna dokunması şeklinde de bulaştığı ifade edilmektedir. 
Salgının kuluçka zamanı 2-4 gün arasında ve kişide hastalığın kalma süresi 5 gün olarak belirtilmiştir 
(Şeker vd., 2020). 
 
Koronavirüs Epidemiyolojisi 

Koronavirüs’e yakalanan hastalara yapılan testler sonucunda COVID-19 salgınında ilk 
vakalardan bu yana elde edilen veriler 79,394 olduğu ölüm oranının ise 2.838 olduğu DSÖ tarafından 
belirtilmektedir (WHO, 2020). Türkiye’de ilk Covid 19 vakaları 11 Mart’ta açıklanmıştır. DSÖ 
tarafından yapılan son açıklamalar da dünyaya genel olarak bakıldığında hasta sayısı 416,686’ya 
ulaşırken ölüm sayısı hızlı artışta olup 18,589’dur (WHO, 2020). DSÖ salgın hastalığın 197 ülkede 
görülmesi sonucu pandemi olarak dünyaya bildirilmiştir (İlhan ve Çetintepe, 2020).  
COVID-19 salgının da Wuhan şehrinde ilk 15 hasta bildirildiğin de virüsün sağlık çalışanların da 
yaygın olduğu tespit edilmiştir (xinhuanet.com). Sonuçlar da 11 Şubat 2020 tarihine kadar 
1716 Çinli sağlık çalışanına Koronavirüs bulaştığı ihtimali üzerinde durulmaktadır (Bjnews.com).  
Koronavirüs enfeksiyonunun hastalar üzerinde çok sık görülen etkileri öksürük (%67,7), ateş 
(%87,9), yorgunluk (%38,1) iken kusma (%5,0) ve ishal (%3,7) ise daha az görülen belirtileri 
olmaktadır (Guan vd., 2020). Belirtilerin başlangıcından itibaren akut solunum yolu hastalığın da ilk 
vakalar arasında 9 gün olduğu bildirilmektedir (Huang vd., 2020) 
Hızlı bir şekilde yayılan virüsler temel olarak öksürme ya da hapşırma sonucu ortaya çıkan 
damlacıklar yoluyla ortamda bulunan insana bulaşarak oluşmaktadır. Koronavirüs genel olarak artış 
oranı kış ve ilkbahar da gözükmektedir. Organizmanın kuluçka zamanı 1 ile 14 gün arasında etkisini 
gösterdiği belirtilmiştir (Zou, 2020). 
 
Koronavirüs Tedavi Yöntemleri 

Covid 19 virüsü bulaşmış hastaların %80 gibi bir çoğunluğunda herhangi bir belirtiler 
oluşmamakta veya hafif belirtiler gözlenmektedir. Bununla beraber vakalar da az ve orta derecede 
semptomların gelişmesine rağmen vücutta virüsün artmasına bağlı olarak hastaların %5’inde ciddi 
akciğer hasarı veya çoklu organ yetmezliği gelişebilmektedir (WHO, 2020; Alhazzani W, 2020; 
Şimşek, 2020; Harapan 2019; Odabaşı, 2020). Salgında belirtileri görülen vakalarda Koronavirüs 
için uygun ve doğruluğu ispatlanmış virüse yönelik bir tedavi ve uygulanacak bir aşı ortaya 
konulmamıştır. Ancak COVID-19 salgınına etkili bir tedavi yönteminin bulunabilmesi için halen çok 
sayıda randomize kontrollü çalışmalar ile çözümler üretilmeye devam edilmektedir. Koronavirüs 
salgınında tedavi çözüm önerilerini üç ana başlık altında sıralayabiliriz; potansiyel antiviral ajanlar, 
belirlenen organ sistemlerine özgü destek tedavi yöntemleri ve bağışıklık sisteminin gücü arttırmaya 
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yönelik tedavi. Bunların yanı sıra izolasyon ve performansı arttırmayı destekleyici tedavi yöntemleri 
(oksijen tedavisi, antikoagülan tedavi, sıvı resüsitasyonunun yönetimi, sekonder bakteriyal 
enfeksiyonlar için uygun antibiyoterapi) COVID-19’un tedavisinde kullanılmaktadır (WHO, 2020; 
Alhazzani W, 2020; Şimşek, 2020; Harapan 2019; Odabaşı, 2020; Bhimraj, 2020; HSGnMd, 2020; 
Hoffmann, 2020). 
 
Koronavirüs Kapsamında Alınan Önlemler 

Bütün salgın hastalıklar pandemi ismi aldıktan sonra herkes için yeni ve zorlu bir sürecin 
başlangıcı kabul edilmektedir. Çünkü hızlı hareketlilik ve hızlı düşünmeyi gerektiren tüm dünyayı 
etkisi altına alan virüsler her türlü zorluğu da beraberinde getirmektedir. Ülkemizi de içine alan 
Covid 19 diğer ülkelere verdiği zararlardan daha fazlasına bize vermemiştir. Ülkemiz bilinçli ve 
planlı hareket ederek virüsün yayıldığı ilk andan itibaren diğer ülkelerde verdiği zararları inceleyerek 
Covid 19’a karşı izlenecek yol haritası oluşturulmaya başlamıştır. Bu çalışmalar salgın hastalığın 
Türkiye’ye gelme süresini uzatmıştır. Türkiye’ de yaklaşık bütün hastanelerin yatak ve yoğun bakım 
ünitesi donanımına sahip olması vakaların gelmeye başladığı zamanlar için büyük avantaj 
sayılmaktadır. Ülkemizde tıbbi yönden ve toplumda kullanılması zorunlu halen gelen eldiven, 
maske, sağlık çalışanları için önlük, gözlük ve yüz koruyucu gibi ürünleri üretebilmek için gerekli 
donanıma sahip olmamız yine önemli büyük avantajlardan sayılmaktadır (İşsever vd., 2020). 11 
Mart’ta ilk vaka haberlerinin gelmeye başlaması ile planlar uygulanmaya alınacak önlemler kitle 
iletişim araçları sayesinde topluma duyurulmuştur. Alınan önlemlerden ilk olarak Sağlık Bakanlığı 
tarafından Enfeksiyon Göğüs Hastalıkları ve Halk Sağlığı uzmanlarından oluşan bilim kurulunu 
kurması ile pandemi sürecinde toplumu ilgilendiren yeni kurallar ortaya konmuştur. Kurallara 
bakacak olursak belirtilerin çocuklar üzerinde taşıyıcı rol üstlenmesi ile insanlara bulaşma hızı büyük 
risk taşıdığından ötürü okullar ve üniversiteler de uzaktan eğitim sürecine geçilmiştir. İnsanların bir 
araya gelmesi yasaklanarak birçok aktiviteler iptal edilmiş, sosyal mekanlar kapatılmıştır (İşsever 
vd., 2020). 
Her an daha hızlı artış gösteren vakalara hızlı müdahale edilebilmesi için belirlenen üniversite 
hastaneleri pandemi hastanesi adıyla işlev görmeye başlamıştır. Pandemi hastanelerine gelen vaka 
yoğunluğunu azaltmak ve tedavi sürecinin daha kontrollü yapılabilmesi için iki yeni hastane 
inşaatına başlanıp bitirilerek hasta alımına açılmıştır (İşsever vd., 2020). 
İş hayatında çalışma zamanları ve kişi sayısı azaltılarak sosyal mesafe üzerinde durulmuş hijyen 
kuralları ile ilgili kılavuzlar yayınlanmıştır (İşsever, vd., 2020). 
Bulaşıcı salgın hastalıkta yaş riski 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kabul edilerek bu gruplara dışarı çıkma 
yasağı getirilmiş bu sınırlama daha sonrasında genişletilerek hafta sonu için tüm halka sokağa çıkma 
yasağı kurallara eklenmiştir. Belirtilen bu yasak 30 ilde uygulanmıştır (İşsever, vd., 2020, Bulut, 
2020, Demirbilek, vd., 2020). 
Yayınlanan kurallarda toplum üzerindeki baskıyı azaltmak, motive etmek ve daha fazla kitleye 
ulaşarak farkındalık oluşturmak amacıyla kitle iletişim ağından faydalanarak “#evdekal, 
#hayatevesıgar” gibi etiketler kullanılmış, tüm dünyaya çağrıda bulunarak insanlar arasında ortak 
bir dil ve birliktelik oluşturmak amaçlanmıştır (Demirbilek vd., 2020, covid19bilgi.saglik.gov). 
Bütün bu çabalar, ortaya konan kurallar neticesinde 23 Nisan günü ve sonrasında yayınlanan haberler 
de iyileşme sayısının, vaka sayısından fazla olması Türkiye için umut vadeden bir gelişme olmuştur. 
Elde edilen verilerin kurallara uyulması dahilinde Koronavirüs salgınına karşı başarı kazanacağımız 
anlamına geldiği Sağlık Bakanlığı tarafından ifade edilmiştir (Demirbilek, vd., 2020, 
covid19bilgi.saglik.gov.). 
 
KORONAVİRÜS VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI 

Koronavirüs salgını yayılmaya başladığı günden itibaren hızlı gelişmekte, sürekli mutasyona 
uğramakta, belirsizliği ile beraberinde birçok acıyı ve zorluğu da getirmektedir. Tüm bu zorlukları 
düzenli ve planlı bir şekilde atlatabilmek için kılavuzlar yayınlanmış birçok çalışmalar 
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yürütülmüştür. Covid 19 herkes için tehlike arz ederken sağlık çalışanları riskli grubun başında 
gelmektedir. Virüsün semptomlarının görülmesi neticesinde ilk gideceğimiz yer hastaneler olmalıdır. 
Hastanelerde hızlı tedavi edebilmek ve ilgilenebilmek için bizleri bekleyen sağlık personelleri 
salgında en çok mücadele edenlerdir. Salgın bulaşmış vakalarla bire bir ilgilenmeleri virüsün karşı 
taraftan bulaşma riskini arttırarak sağlık çalışanları için hayati önem taşımaktadır. 
Sağlık çalışanların da salgın hastalığın bulaşması dahilinde çalışma saatlerinin uzun olması, korku, 
stres, yorgunluk, psikolojik ve bedenen şiddet gibi etkenlerde yaşanılan zorluklardan görülmektedir.  

Yüksek riskli bulaşma: Yüz maskesi takmayan COVID 19 hastaları ile uzun zaman içinde 
yakın temasta bulunan ve burun-ağız bölgesinde virüse bulaşmış malzemelere dokunmaya zorunlu 
kalan sağlık çalışanlarını ifade etmektedir (Çetintepe ve İlhan, 2020). 

Düşük r�skl� bulaşma: Genel olarak COVID-19 vakaları ile kısa kurulan iletişimler olarak 
isimlendirilmiştir. Sağlık çalışanının bir yüz maskesi veya filtreli maske takarken kontrolü için yüz 
maskesi takması vakalarda uzun süreli yakın temas anlamına gelmektedir. Bir yüz maskesi veya 
solunum cihazına ek olarak göz korumasının kullanılması bulaşma riskini daha da azaltacaktır 
(Çetintepe ve İlhan, 2020). 

“Sağlık Çalışanlarını Korumak için Ne Yapmalı? 
• Sağlık tesislerinde uygun klima santrallerinin kurulduğundan ve bakımının 

yapıldığından emin olun.  
• CDC bilinen veya şüphelenilen COVID-19 hastalarının bir enfeksiyon izolasyon 

odasına yerleştirilmesini önerir.  
• Bilinen veya şüphelenilen COVID-19 hastalarında aerosol üreten prosedürler 

gerçekleştirmek için izolasyon odalar kullanın.  
• Postmortem çalışmalarda ölümleri sırasında COVID-19’a sahip olduğu veya sahip 

olduğundan şüphelenilen kişilerin vücutları üzerinde aerosol üretici prosedürler 
uygularken özel otopsi odası veya diğer benzer izolasyon tesislerini kullanın.  

• Bilinen veya şüphelenilen COVID-19 hastalarından alınan numuneleri tutarken 
Biyogüvenlik Seviye 3 ile ilişkili özel önlemler alın.” (OSHO, 2020) 

 
ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırma kapsamının temel amacı, tüm dünyayı tehdit altına alan Covid 19 ‘a karşı en çok 
mücadele eden yardımlarını ve ilgilerini her daim gösteren sağlık çalışanlarımıza yönelik instagram 
gönderi tasarımları ile farkındalık oluşturarak toplumu bilinçlendirmektir.  
 
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu araştırma günümüzde etkisini gösteren salgın hastalık sürecinde en çok tehlike altında 
olan ve görevleri başından ayrılmayarak insanlara yardım etmeyi, insanları sağlıklarına daha hızlı bir 
şekilde döndürmeyi amaçlayan sağlık çalışanları için araştırmacı tarafından toplumda farkındalık 
oluşturacak instagram gönderi tasarımlar için nitel araştırma modellerinden betimleme tekniği 
kullanılmıştır. Araştırma kapsamında konu ilgili geniş literatür taraması yapılmıştır. 
 
 
 
 
BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde dünyayı zor durumda bırakan ve yeni değişiklikleri beraberinde getiren 
Covid 19 salgınına karşı sağlık çalışanlarının rolünü sosyal sorumluluk kapsamında ele alarak 
ortaya konulan 8 adet instagram gönderi çalışmasının analizine yer verilmiştir 
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Şekil 1. Koronavirüs (COVID 19), 1080x1080 px, 2020 
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Şekil 2. Koronavirüs (COVID 19), 1080x1080 px, 2020 
Sosyal medya ağlarından biri olan instagram, içinde buluğumuz zor zamanlar da toplumu 
bilgilendirme, eğlendirme, eğitim, motivasyon gibi birçok yönleriyle insanlarla bağ kurarak ortak bir 
dil olmayı başarmış bir uygulamadır. Yukarı da yer verilen şekil 1 ve şekil 2’de ortak konu 
bütünlüğünde instagram gönderi tasarımlarını görmekteyiz. Bu tasarımlarda; 
Tema olarak, Covid 19 salgınının beraberinde getirdiği zorluluklarla en çok mücadele eden, çaba 
gösteren, inancını ve motivasyonunu dinç tutarak, sağlıkları pahasına ellerinden gelen en iyi yardımı 
göstermeyi amaçlayan dünyadaki tüm sağlık çalışanlarımızın birlik ve beraberliğindeki önemi 
hakkında toplumda farkındalık oluşturarak insanları bilinçlendirmektir. 
Şekil 1 ve şekil 2 ‘deki çalışmalarda ortaya konulan kompozisyonlar da farklı, birbiriyle uyumlu 
kontrast oluşturacak renkler tercih edilmiştir. Renkler üzerine yapılan fırça etkisi ile dalgalanmalar 
çizilerek renklerle bütünleşen bir arka plan oluşturulmuştur. Ortaya konulan arka plan da konunun 
temel yapı taşı olan virüsün RNA görünümüne büyük-küçük ve saydam bir şekilde dalgalanmayla 
desteklendirilerek konunun çıkış noktasına gönderme yapılmıştır. Orta noktada yer verilen, temel 
konuyu anlatan kısımda farklı milletlerden sağlık çalışanı karakterlerin illüstrasyonları oluşturularak, 
belirlenen alanın merkezinde, bulunduğu milletin bayrakları ile konumlandırılmıştır. Tipografi 
desteklemeleri konuşma baloncuğu ile karikatürize edilerek kompozisyon tamamlanmıştır. 
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Şekil 1 ve Şekil 2’de ortaya konumlandırılan illüstrasyonlar ve arka plan için kullanılan programlar 
illüstratör ve photoshop’tur. Çalışma kapsamında ilk olarak milletlerin karakteristik özellikleri 
araştırılıp uygun çizimler ortaya konulmuştur. Çizimler belirlenen ülkelerin karakterlerindeki ten ve 
göz renkleri ile hastane personeli kıyafetlerinde mavi, lacivert ve yeşil renkler tercih edilerek 
boyunlarına stetoskopla çalışmalar tamamlanmıştır. Arka plan photoshop programında tablet ile 
çizerek oluşturulmuştur. Yapılan illüstrasyon photoshop programına aktarılarak koyu gölgeler 
eklenip, yumuşatılmıştır.  
Şekil 1 ve Şekil 2’deki kompozisyonlarda verilmek istenen mesajın hedef kitleye ulaşmasında en 
önemli güç olan tipografi tasarımda sol alt köşede belirlen ülkelerin bayraklarının yanında 
KORONAVİRÜS kalın, büyük harflerle ve serifsiz olarak, altındaki COVID 19 ise ince ve büyük 
harflerle serifsiz yazı kullanılarak daha küçük bir şekilde yerleştirilmiştir. İllüstrasyonların sağ üst 
köşesinde beyaz renkte saydam görünümdeki konuşma baloncuğu üzerinde konumlandırılan sağlık 
çalışanlarının ismine, bulunduğu ülke ve Koronavirüsle mücadelesi ile ilgili metne yer verilmiştir. 
Metin de serifsiz, kalın tipografi kullanılmıştır. Sağlık personeli figürünün aşağı kıvrımında yer alan 
#evdekal yazısı küçük harflerle beyaz renkte ince ve serifsiz yerleştirilerek tüm dünyaya daha iyi, 
sağlıklı bir yaşama ulaşabilmesi için birlik ve beraberlik niteliğindeki sesleniştir. 
Şekil 1 ve Şekil 2’de yer verilen ülkeler, Çin, ABD, Birleşik Krallık, İtalya, Almanya, Suudi 
Arabistan, Kore ve Türkiye’dir. Çalışma kapsamında, sayılan ülkelerin seçilmesindeki amaç virüsün 
çıkış noktasının Çin’den başlayıp hızlı yayılımı ile Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarına bulaşması 
ülkeler içinde vaka ve ölüm verilerinin fazla olmasından dolayı tasarımda yer verilmiştir. 
Sağlık personelleri yaşamımızda bize mücadeleleri, yardım ve ilgileri ile değer katan topluluktur. 
Bunun değerini bilmeli özellikle COVID 19 sürecin de bulaşma riskinden dolayı bize verilen bu 
iyiliklere karşı onlara tedavi sürecinde sağlıkları açısından daha temkinli ve bilinçli davranmalıyız. 
 
SONUÇ 

Çin’de başlayıp tüm kıtalara yayılan Koronavirüs salgını beraberinde zorlu ve ölüme sebep 
olabilecek etkenleri de getirerek insanlar üzerinde belirtilerini göstermiştir. Bu çalışma kapsamında 
Koronavirüs salgınında virüs ile en çok yüzleşen, insanların sağlığı için yardımı, ilgiyi gösteren, 
zamanını, hayatını geride bırakan hem psikolojik hem de bedenen yorulan ama pes etmeyen sağlık 
çalışanlarımızın dünyadaki yerini tasarımlarla insanlar üzerinde farkındalık oluşturan ve 
bilinçlendirmek amacıyla ortaya konulan sosyal sorumluluk projesidir. Çalışma da hedeflenenin 
yapılabilmesi adına daha fazla kitleye ulaşabilmek ve bir dil oluşturarak yayılması için herkesin evin 
de kalarak yardımcı olmayı amaçladığı bu dönemde sosyal medya kullanımı artmıştır. Bu nedenle 
çalışmalar instagram uygulaması gönderi boyutları içerisinde tasarlanarak evrensel bir yayılım 
yapılmak istenmiştir. 
Sağlık Bakanlığı pandemi sürecini daha hızlı ve sağlıklı atlatabilmek adına birçok yöntemler 
belirleyip kılavuzlar yayınlanarak planlı ilerleme ve kitle iletişim araçlarından bilgilendirmelerle 
riski azaltıp daha fazla kitleye ulaşmayı amaçlamıştır. Bu kadar uğraşılan emek ve çabalar 
neticesinde bizde birey ve toplum olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeli ve gereken 
önlemleri alıp daha dikkatli daha duyarlı ve bilinçli davranıp belirtilen kriterlere göre hareket 
edilmelidir. 
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ÖZET 

Ünlü tarihçi Herodotos uygarlaşmak için ve insanlığı anlamak için Homer ve Hesiod okumak 
gerektiğini söyler. Derin acı ve hüzne çare olarak mitolojide en çok karşımıza ağıt kavramı çıkar. 
Başka bir ifadeyle, dünya çapında etkileri hissedilen COVİD-19 pandemisinin hepimizde sebep 
olduğu acı ve kederi anlamak için ve hatta tedavi etmek için yine Homer ve Hesiod’a bakabiliriz. 
Truva savaşını anlatan ve insan ırkının deneyimlediği en büyük felaketlerden biri olarak bir kentin 
yok oluşunu, ölüm karşısında insanın çaresizliğini anlatan İlyada Destanı’nda birçok ağıt sahnesi 
bulunur. Truva Savaşı’nın kahramanı Achilleus’tan yine Truva Savaşı nda ölen Hector’un eşi 
Andromache’ye, yine Odessa destanının kahramanı Odysseus’tan karısı Penelope’ye kadar birçok 
erkek ve kadın mitolojik karakter ağıtta bulunur. Achilleus kaderine ağıt yakar çünkü savaşın 
sonunda bir kahraman olmak uğruna öleceğini bilir. Achilleus’un düşmanı Hector’un karısı 
Andromache kocasının ölümü sonrasında yalnız kalışına ağıt yakar. Ağıt hem insan deneyimlerinin 
anlatıldığı en temel ifade biçimidir hem de bir sanat dalıdır. Aynı anda hem ağlayarak hem de şarkı 
söyleyerek üzüntü ve kederimizi aktarma aracıdır. Hem erkekler hem de kadınlar tarafından 
kullanılan güçlü bir ifade aracıdır. Her birimiz kendi kültürümüze ait bir ağıt duyduğumuzda bu 
sözler kalbimizin derinlerine işler ve bizi kendi kişisel acı ve hüzün denize götürür. Hem ulusal hem 
de bireysel olarak keskin acı ve ıstıraba dönüt vermenin unutulmuş fakat çok kapsamlı bir yolu 
olarak hizmet eder. İnsanın farklı bilinç hallerine erişmesine hissettiği acı keder veya endişenin 
içerisinde kaybolmadan farkındalığının artmasına yardımcı olur. Ruhumuzun derinlerindeki temel 
benliğimiz ile iletişime geçerek günlük hüzün acı ve kederin ötesinden çok daha dingin farkında bir 
bilinç ile yaşamamızı sağlar. Hal böyleyken dünya çapında bireysel ve kolektif olarak deneyimlenen 
COVİD-19 için de ağıt yakabiliriz. Elbette bilim gibi virüsün organizmaya verdiği zararları, bir aşı 
veya ilaç keşfi konusunda bir umut sağlamaz fakat tüm sanat dallarında olduğu gibi her türlü insan 
deneyimini yansıtmak ve acıyı iyileştirmek için ağıta dönebiliriz. Bu bağlamda bu çalışma binlerce 
yıllık ağıt yöntemini kullanarak Covid-19 pandemisinin yıkıcı etkilerinin psikolojik ve fiziksel olarak 
nasıl azaltılabileceğini tartışacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Acı, ağıt, mitoloji, üzüntü 
                                         
ABSTRACT 

Herodotus says that to be civilized you have got to know Homer and Hesiod. As a cure for 
the deep pain and sadness, we meet the lament in the mythology. In other words, we can turn to 
Homer and Hesiod to understand the pain and suffering caused by Covid 19 pandemic and even for 
the treatment for the pandemic. We can find many scenes of lament in the Iliad by the ancient Greek 
poet. Homer tells the war of Truva, the destruction of a city as one of the worst calamities of the 
earthy life and the despair of death. Homer’s Odysseia, follows the Greek hero Odysseus, king of 
Ithaca, and his journey home after the Trojan War also includes many laments. As such, many male 
and female ancient heroes and heroines tell lament.  Achilleus, the hero of the war of Troya, 
Andromache, the wife of Hector who is defeated in the war of Troya, Odysseus and his wife 
Penelope in the epic Odyssey sing laments. While Achilles tells lament for his destiny, Andromache 
sings a lament for the death of her husband Hector. A lament is a form of art that is simultaneously a 
very basic form of human expression, which is crying, weeping. It is a medium where you cry and 
sing at the same time to express deep grief. Lament is a medium usually practised by women but 
sometimes by men as well. When each of us hears a lament from our own culture, it reaches us to the 
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depth of our heart because our personal experiences of pain, of suffering going back to childhood, 
are replayed in the way a woman or man goes through her/his life any phase of her life and 
contemplates the sadness of some parts. As such, singing lament serves as a comprehensive but 
forgotten way of responding to deep grief and sadness experienced personally and globally. It helps 
us to access different states of mind and gain a higher awareness without getting lost in the pain and 
grief. Moreover, it helps us to live within a calmer consciousness reaching beyond daily pain and 
suffering by a way of creating communication with our inner self. Therefore, we can sing lament as a 
relief from the psychical and psychological effects of Covid-19. Certainly, singing lament can not 
provide healing for Covid-19 in the way medicine can invent a vaccine or medicament but we can 
turn to lament to express human experience and provide relief for the pain as in all other forms of art. 
In this sense, this study will discuss how we can provide healing for the physical and psychological 
destructive effects of the Covid-19 pandemic. 
Key Words: Covid-19, Lament, , mythology, pain, sadness 
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ÖZET 

2019 yılının Aralık ayının son günlerinde Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs 
(Covid-19)  kısa süre içinde tüm dünyaya yayılarak  pandemiye dönüşmüştür. Koronavirüsün 
(Covid–19) dünyaya yayılarak pandemiye dönüşmesi sonrasında hemen hemen bütün ülkeler 
virüsün yayılmasını azaltmak için belirli aralıklarla dışarı çıkma yasakları getirdikleri gibi örgün 
eğitime ara vererek üniversiteler de dahil tüm kademelerdeki okulları kapatma kararı almışlardır. 
Ardından dünya ülkeleri yine yükseköğretim de dahil öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için  
ara verilen yüzyüze eğitime “uzaktan öğretim” bir başka deyişle online öğretimle devam etme kararı 
almaya başlamışlardır. Bu süreçte ülkemizdeki yükseköğretim kurumları da  diğer ülkelerdeki gibi 
yüzyüze eğitime arar vererek uzaktan öğretime geçmiş olup hali hazırda bu süreç devam etmektedir. 
Pandemi sonrası yüzyüze eğitimin yerini uzaktan eğitimin almasıyla beraber diğer kademelerdeki 
öğrenciler gibi üniversite öğrencilerinin de eğitim, sosyal ve psikolojik alanlarda bazı sorunlar 
yaşadığı gözlenmiştir. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada pandeminin üniversite öğrencilerinin 
eğitim, sosyal ve psikolojik yaşamına yönelik etkilerinin ortaya çıkarılması  amaçlanmıştır.  
Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada 5 farklı devlet üniversitesinde okuyan 26 
öğrenciden gönüllülük  esasına dayalı  olarak bir örneklem grubu oluşturulmuştur. Bu grupta yer alan 
öğrencilere mail yoluyla bir yazılı görüş formu gönderilerek öğrencilerin görüşlerini yazmaları ve 
tekrar mail yoluyla araştırmacıya göndermeleri istenmiştir. Öğrencilerden gelen görüşler içerik 
analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, pandeminin öğrencilerin eğitim, sosyal ve 
psikolojik yaşamı üzerinde olumsuz etkileri olduğu gibi olumlu etkilerinin olduğu da saptanmıştır.  
Anahtar kelimeler: Pandemi, Eğitim, Üniversite öğrencisi, Sosyal yaşam, Psikolojik yaşam. 
 
ABSTRACT 

Coronavirus (Covid-19), emerging in Wuhan, China in the last days of December, 2019, 
spread all over the world in a short time and turned into a pandemic. After the coronavirus (Covid-
19) spread to the world and turned into a pandemic, almost all countries have periodically imposed 
prohibitions on going out in order to reduce the spread of the virus, as well as interrupting formal 
education and closing schools at all levels, including universities. Then, the countries took decisions 
to start “distance education”, that is, online education rather than face-to-face education so that 
students, including higher education, would not fall behind in education. Higher education 
institutions in our country have started distance education by giving a break to face-to-face 
education as in other countries, and this process is currently on-going. With the transition from face-
to-face education to distance education, university students, just as those at other levels, have been 
observed to confront with various educational, social and psychological problems. At that point, this 
study attempts to reveal the effects of the pandemic on the university students’ educational, social 
and psychological lives. Having a qualitative research design, this study was conducted with a 
sample group consisting of 26 students learning at 5 different state universities on a voluntary basis. 
A written opinion form was sent to the students via e-mail, and the students were asked to write their 
opinions and send the forms back to the researcher. Content analysis method was used during data 
analysis. The results indicated that the pandemic had both negative and positive effects on the 
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students’ educational, social and psychological lives. 
Keywords: Pandemic, Education, University student, Social life, Psychological life
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ÖZET  

 Bu çalışmada, Covid-19 pandemisini yaşamakta olan insanların; Tanrı’ya yönelik algıları ve 
yaşadıkları durumsal kaygı düzeyinin tespit edilmesi ve aralarındaki ilişkinin incelenmesi 
amaçlanmaktadır.  
Bu çalışma, Gaziantep ilinde yaşamakta olan tüm insanları kapsamaktadır. Araştırma anketi, Google 
Formlar üzerinde hazırlanarak, 24.06.2020 - 02.11.2020 tarihleri arasında sosyal ağlar (Facebook, 
WhatsApp vb.), e-posta ve iletişim araçları ile paylaşılmıştır. Bireyler tarafından doldurulan 393 adet 
anket formu analizlerde kullanılmıştır. Anket formu; Tanrı Algısı Ölçeği (Güler, 2007), Durumluk 
Anksiyete Ölçeği (STAI-I) (Spielberger, 1983) ve sosyo-demografik özelliklere dair ifadelerden 
oluşmaktadır. Tanrı Algısı Ölçeği olumlu ve olumsuz algı olmak üzere iki alt boyut ve 22 ifadeden, 
Durumluk Anksiyete Ölçeği ise tek boyut ve 20 ifadeden oluşmaktadır. 
Analiz sonuçlarına göre; katılımcıların yüksek düzeyde olumlu Tanrı algısına (4,28) ve düşük 
düzeyde olumsuz Tanrı algısı (1,66) ile durumsal kaygı düzeyine sahip oldukları (2,00) tespit 
edilmiştir. Ayrıca, olumlu Tanrı algısı ile durumsal kaygı düzeyi arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmazken, olumsuz Tanrı algısı ile durumsal kaygı düzeyi arasında anlamlı (Sig.=,00), pozitif 
yönlü ve zayıf (,156) bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Pandemi sürecinde katılımcıların yaşamış 
oldukları durumsal kaygı düzeyindeki değişimin % 2,4’ü olumsuz Tanrı algısı tarafından 
açıklanmakta iken, olumsuz Tanrı algısındaki bir birimlik artış durumsal kaygı düzeyinde ,064 
düzeyinde bir artışa yol açmaktadır.  
Sonuç olarak, katılımcılar Tanrı’yı yüksek düzeyde koruyan, seven ve merhametli olarak algılarken, 
pandemi gibi zorlu ve sıkıntılı bir süreçte korkutucu ve cezalandırıcı olabileceğine dair algıları zayıf 
da olsa kaygı düzeyini artırmaktadır. Tüm sonuçları ile pandemi; insanları olumsuz şekilde 
etkilerken, psikolojik açıdan sağlıklı olmaları ve sağlıklı kalabilmeleri için dini inanç ve manevi 
değerlere yönelik algılarının da göz ardı edilmemesi gerektiği anlaşılmaktadır.                        
Anahtar kelimeler: Covid-19 Pandemisi, Tanrı Algısı, Durumsal Kaygı, İstatistiksel Veri Analizi 
 
ABSTRACT 

This study is aimed to determine the perception of God and the situational anxiety of people 
who are experiencing the Covid-19 pandemic and to examine the relationship between them. 
This study covers all people living in Gaziantep province. The research questionnaire was prepared 
on Google Forms and shared with social networks (Facebook, WhatsApp, etc.), e-mail and 
communication tools between 24.06.2020 - 02.11.2020. 393 questionnaires filled out by individuals 
were used in the analysis. The questionnaire consists of the Perception of God Scale (Güler, 2007), 
the State Anxiety Scale (STAI-I) (Spielberger, 1983), and the statements about socio-demographic 
characteristics. The Perception of God Scale consists of two sub-dimensions as positive and negative 
perception and 22 statements, while the State Anxiety Scale consists of one dimension and 20 
statements. 
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According to the analysis results; It was determined that the participants had a high level of positive 
God perception (4.28) and a low level of negative God perception (1.66) and situational anxiety 
(2.00). Also, while there was no significant relationship between the positive perception of God and 
the situational anxiety level, it was found that there was a significant (Sig.=,00), positive and weak 
(,156) relationship between the negative perception of God and the situational anxiety level. While 
2.4% of the change in the situational anxiety level experienced by the participants during the 
pandemic process is explained by the negative perception of God, one unit increase in the negative 
God perception leads to an increase of .064 in the level of situational anxiety. 
As a result, while the participants perceive God as protecting, loving, and compassionate at a high 
level, they have a weak perception that it can be frightening and punitive in a difficult and 
troublesome process such as a pandemic, and this increases the level of anxiety. The pandemic with 
all its consequences; It is understood that while affecting people negatively, their perceptions 
towards religious beliefs and spiritual values should not be ignored in order to be psychologically 
healthy and to stay healthy. 
Keywords: COVID-19 Pandemic, God Perception, State Anxiety, Statistical Data Analysis

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



International Symposium on Global Pandemics and Multidisciplinary Covid-19 Studies 

March 19-20, 2021, Ankara, Turkey / Symposium Proceedings Book 

 

85 
 

BİR PANDEMİ HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN DAMGALANMA ALGISI 
THE PERCEİVED STIGMA OF NURSES WORKING IN A PANDEMIC HOSPITAL 

Sermin DİNÇ 

MSc., Istanbul University- Cerrahpasa Faculty of Medicine, Directorate of Nursing Services, 
ORCID000-0002-6078-2505 

Suna UYSAL YALÇIN 
Öğr Gör Dr,  Kocaeli Health and Technology Univesity, Nursing Department,  

ORCID: 0000-0002-1048-1448 
Zeynep ZONP ÖZASLAN 

Dr, University of Michigan, School of Nursing, Postdoctoral Research Fellow,  
ORCID: 0000-0001-9400-7825 

Duygu GÖZEN 
Prof. Dr., Istanbul University- Cerrahpaşa Florence Nightingale Faculty of Nursing  Pediatric 

Nursing, ORCİD: 0000-0001-9272-3561 
 
 
ÖZET 
Amaç: Araştırmanın amacı, pandemi kliniklerinde çalışan hemşirelerin damgalanma algısı ve 
deneyimleri ile covid-19 pandemi sürecinde damgalanmaya ilişkin duygu, düşünce ve bakış 
açılarının belirlenmesidir.  
Yöntem: Araştırma, nitel bir araştırma yöntemi olan tanımlayıcı fenomenolojik model kullanılarak 
gerçekleştirildi. Araştırmada amaçlı örneklem yöntemi kullanılarak COVID-19 teşhisi konulan 
hastalara bakım veren hemşireler ile veri doygunluğuna ulaşılana kadar yüz yüze görüşüldü. Veri 
doygunluğuna 15 hemşire (n = 15) ile ulaşılarak, görüşmeler sonlandırıldı. Katılımcıların 
karakteristik özelliklerini belirlemek amacıyla bilgi formu ve damgalanma algısını ortaya çıkarmak 
için  altı sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanıldı. Veri analizinde kalitatif 
içerik analizi yöntemi kullanıldı. 
Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 25.2±4.32 yıl olup, çoğunluğu kadın, bekâr, lisans ve ön lisan 
(n=10) mezunlarıydı. İş tecrübeleri 6 ay ile 18 yıl arasında değişiklik göstermekte, Covid-19 
kliniğinde çalışma süresi ise 5 ay ile 8 ay arasında idi. Verilerin analizi COVID-19 hastalarına bakım 
veren hemşirelerin damgalanma algısı ve deneyimlerine ilişkin görüşleri doğrultusunda, 
‘damgalayıcı tutum ve davranışlar’, damgalanmaya karşı oluşan duygusal tepkiler ', ‘destek 
sistemleri’ ve 'beklentiler' temaları şeklinde dört başlık altında incelendi. 
Sonuç: Covid-19 mücadelesinde ön saflarda yer alan, sağlık profesyonel ekibinin önemli bir parçası 
olan hemşireler, pandemi döneminde yoğun, uzun saatler çalışmış ve hem toplum tarafından hem de 
yakın çevreleri tarafından damgalanmaya maruz kalmışlardır. Bu durum hemşirelerde mutsuzluk, içe 
kapanma, tükenmişlik ve öfke gibi olumsuz duygulara neden olmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Algı,  Damgalanma, Covid-19, Hemşire  
 
ABSTRACT 
Objective: The study aims to determine the perception and experience of stigmatization of nurses 
working in pandemic clinics and their feelings, thoughts, and perspectives regarding stigmatization 
during the covid-19 pandemic process. 
Method: This study was carried out using a qualitative research method using the descriptive 
phenomenological model. Face-to-face interviews were done with the nurses caring for patients 
diagnosed with COVID-19 using the purposeful sampling method until the data saturation was 
reached. Data saturation was achieved with 15 nurses (n = 15), then the interviews were terminated. 
An information form used for describing the characteristics of the participants and a semi-structured 
interview form consisting of six questions were used to reveal the stigma perception. The qualitative 
content analysis method was used in data analysis. 
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Results: The average age of the nurses was 25.2 ± 4.32 years, and they were mostly female, single, 
and most of them graduated from bachelor and associate degree (n = 10). The work experience of 
nurses was varied between 6 months to 18 years, and the working period in the Covid-19 clinic was 
between 5 months to 8 months. The data were analyzed  according to the perception of stigma and 
the views of nurses caring for COVID-19 patients under four themes: ‘stigmatizing attitudes and 
behaviors’, ‘emotional reactions to stigmatization’, ‘support systems’, and ‘expectations’. 
Conclusion: The nurses have been an essential component of the professional healthcare team who 
are at the frontlines of the battle with Covid-19 working with intense and long hours during the 
pandemic period were exposed to stigma by society and their families. Therefore, the nurses 
experienced unstable emotional oscillations in their moods like unhappiness, withdrawal, burnout, or 
anger. 
Key Words: Perception, Stigma, Covid-19, Nurse 
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ÖZET 

Covid-19 salgını ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2020 yılında 
tespit edilmiş, tüm dünyada hızla yayılarak birçok kişinin hastalanmasına ve ölümlere yol açmıştır. 
Salgın Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilmiştir. 
Önceleri salgının çocuklar üzerine olan etkilerine yönelik çalışmalara sık rastlanmazken zamanla 
alana yönelik çalışmalar yapılmıştır.  Araştırma sonuçlarına göre pandemide çocukların Çin’de %2,2, 
İtalya’da %1.2, Amerika Birleşik Devletleri’nde %1.7 oranında etkilendiği bildirilmiştir. Çocuklarda 
hastalık belirtilerin sıklıkla asemptomatik veya ateş, öksürük, nefes almada güçlük yakınması gibi 
hafif semptomlarla seyrettiği bildirilmektedir. 
Okul öncesi döneminde fiziksel, motor ve mental gelişme belirgin hale gelerek çocukta temel 
alışkanlıklar kazanılmaya başlar. Çocuklar koşar, zıplar ve hareketlidirler, çevreyi keşfetmeye 
çalışırlar, çoğunlukla her şeyi kendileri yapmak isterler. Çocukların iletişim ve sosyal becerileri 
öğrenmesi için başkaları ile oynamaya gereksinimleri vardır. Hayal ile gerçek arasında net ayrımlar 
yapamazlar. Salgın döneminde çocuklar kısıtlamalar nedeniyle sıklıkla ev ortamlarında kalarak 
fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden olumsuz etkilenebilmektedirler. Ülkemizde salgın kontrolü 
çalışmaları nedeniyle yaklaşık 1 yıl gibi geçen zaman diliminde çocuk sağlığını korumaya yönelik 
kısıtlamalar, okullarda salgın durumuna göre yüz yüze eğitime ara verilmesi gibi çeşitli önlemler 
alınmıştır. Bu süreçte okul öncesi çocuğuna yönelik eğitim kurumları salgın döneminde çoğunlukla 
yüzyüze eğitime devam etmişlerdir. 
Bu dönem çocuğunun sağlığını geliştirmek için sağlıklı beslenmesi, oyun oynaması, kas iskelet 
gelişimine yönelik hareketler yapması, grup içinde bulunmaları dil ve sosyal gelişimleri açısından 
önemlidir. Okul öncesi dönemdeki çocuklar mikrop, ölüm, hastalık gibi konular hakkında soru 
sorabilirler. Onlara bu dönemde konulan el sıkışmama, maske takma, elleri yıkama, başkasını 
öpmemesi, aralarında mesafe konulması gibi konuların onların sağlığını korumak için yapıldığı 
anlatılmalıdır. Bilgisayar, televizyon seyretme gibi faaliyetler sınırlandırılmalı, tekerleme veya 
müzikle el yıkama uygulamalı olarak öğretilmeli, günlük rutinleri devam ettirilmelidir. Bu 
dönemdeki çocuklar soru sormadıkları ve endişe belirtileri göstermedikleri müddetçe salgın hakkında 
konuşulmamalıdır. 
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Okul Öncesi Dönem, Çocuk, Sağlığı Geliştirme  
 
ABSTRACT 

The Covid-19 outbreak was first detected in December 2020 in Wuhan, China's Hubey 
province, and it spread rapidly all over the world, causing many people to get sick and death. The 
epidemic was declared as a pandemic by the World Health Organization on March 11, 2020. In the 
past, studies on the effects of the epidemic on children were not common, but over time, field-
oriented studies were carried out. According to the results of the research, it has been reported that 
children in the pandemic are affected by 2.2% in China, 1.2% in Italy and 1.7% in the United States 
of America. It has been reported that the symptoms of the disease in children often progress 
asymptomatic or with mild symptoms such as fever, cough and difficulty in breathing. 
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In the preschool period, physical, motor and mental development becomes evident and basic habits 
begin to be acquired in the child. Children run, jump and move, they try to explore the environment, 
often they want to do everything themselves. Children need to play with others in order to learn 
communication and social skills. They cannot make clear distinctions between imagination and 
reality. During the epidemic period, children may be adversely affected physically, psychologically 
and socially by staying in home environments due to restrictions. In our country, various measures 
have been taken such as restrictions to protect children's health in a period of approximately 1 year 
due to epidemic control studies, and interruption of face-to-face education in schools according to 
the epidemic situation. In this process, educational institutions for preschool children mostly 
continued face-to-face education during the epidemic period. 
In this period, in order to improve the health of the child, it is important for his / her language and 
social development to have a healthy diet, play games, make movements for musculoskeletal 
development, and be in the group. Preschool children can ask questions about issues such as germs, 
death, and illness. It should be explained to them that the issues such as not shaking hands, wearing a 
mask, washing hands, not kissing someone else and keeping distance between them during this 
period were done to protect their health. Activities such as computers and watching television should 
be limited, hand washing with nursery rhymes or music should be taught practically, and daily 
routines should be continued. Unless children in this period ask questions and show signs of anxiety, 
the epidemic should not be talked about. 
Keywords: COVID-19, Pre-School Period, Child, Health promotion 
 
How Can Preschool Child Health Be Improved During the COVID-19 Pandemic Process? 

The Covid-19 outbreak, which has been going on for about a year, was first detected in 
December 2020 in Wuhan, China's Hubey province. The COVID 19 outbreak is a health problem 
that emerged suddenly and spread rapidly all over the world, causing many people to become ill and 
die. The outbreak was declared as a pandemic by the World Health Organization on March 11, 2020 
(Peck, 2020). In studies conducted for the newly emerging infection, it has been reported that the 
incubation period is 4-5 days, but it extends up to 14 days, and the contagious period is 10 days 
(Dikmen, Kına, Özkan, İlhan, 2020; Carrol and friends, 2020). 
COVID-19 infection is basically an infectious disease that is transmitted by droplets or when the 
agent touches the mucous membranes after contact with the droplets that sick people scatter on 
surfaces by coughing or sneezing. While mostly human-to-human transmission occurs through sick 
people, asymptomatic people also play a critical role in the spread of the disease. Coronaviruses are 
viruses that are not very resistant to the external environment, alcohol and disinfectants, but can 
survive up to 72 hours on plastic and steel surfaces and up to 24 hours on cardboard (Dikmen, Kına, 
Özkan, İlhan, 2020). For this reason, it is important to ensure hand hygiene after contact and not to 
touch the face, eyes, mouth and nose without cleaning. 
Because of the new emergence of the disease, studies on the effects of the epidemic on children were 
not common in the past, but over time, the number of studies increased. According to the results of 
the research, it has been reported that children in the pandemic are affected by 2.1% in China, 1.2% 
in Italy and 1.7% in the United States (Yavaş, Arga, 2020).  It has been reported that the symptoms 
of the disease in children are often asymptomatic or progress with mild symptoms such as fever, 
cough, difficulty in breathing, weakness, abdominal pain, nausea and diarrhea (Kardeş, Örnek, 
2020). According to another study, children were less affected in the early days according to 
unofficial data, 2.2% of the total cases reported between the ages of 0-18 in Italy until May 14, the 
total cases in the Austrian and German population were 3.3% under the age of 15, and It is stated that 
it is 2.9% of all cases (Carroll at all, 2020). 
According to the study of Yavaş and firends, COVID-19 cases diagnosed so far in children 
accounted for 1-5% of all cases, and the majority of children had a history of contact with a 
confirmed adult household parent or family member patient. In the report published in Australia, it 
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was determined that 74 (1%) of 6566 cases diagnosed as of April 20, 2020 were children between the 
ages of 0-9 and 195 (3%) were children between the ages of 10-19 (Yavaş, Arga, 2020). 
When examined studies of children in our country, the Republic of Turkey Ministry of Health, in a 
statement in April 2020, seen in children under the age of 15 cases of the total cases were less 
severely than 5%, while in children under 5 years of age are reported to occur around 2%. (Çiftci, 
2020). It has been reported that most of the pediatric cases have asymptomatic or mild upper 
respiratory tract infection, and no deaths have occurred in the 0-9 age range. In the study conducted 
by Karacan and friends, between January 1 and April 1, it was reported that there were children 
(4.11%) diagnosed with covid and their average age was 12.8. (Karacan, Kurt, Öztürk, Gündüz, 
Ateş, 2020). 
According to the results of the study, in children who do not have any chronic health problems and 
problems with the immune system, the rate of children in this epidemic in the Covid-19 epidemic is 
low, children may have asymptomatic or mild symptoms similar to adults, and families in 50-80% of 
reported pediatric patients (Munro, Faust, 2020). Even if the test results were positive, they had mild 
symptoms, boys were affected more than girls, and children were emphasized as asymptomatic 
carriers in the spread of the disease (İnan, 2020; Peck, 2020). Asymptomatic children have not been 
tested for SARS-CoV-2 in many countries, so the prevalence of the disease in children is not fully 
known. For this reason, the degree to which children become infected and spread the virus is still an 
unanswered question. 
It is known that during the Corona Virus Pandemic process, information about the protection, 
transmission and treatment process emerges as the number of cases is analyzed, and measures are 
taken to protect public health, although there are differences according to countries. In our country, 
in this process, education was suspended for 1 week on March 16, 2020, and distance education 
started on March 23, 2020 (Baysal, Ocak, Ocak, 2020). As of June 1, 2020, pre-school education 
institutions have been opened to re-education. According to the analysis of Covid -19 Pandemic 
Cases, measures have been taken for school education in different time periods and continue to be 
taken regionally. This study is valuable in order to evaluate the wide effects of the infection on 
children during the pandemic process and to improve children's health. 
In order to evaluate what can be done to improve health in Preschool Childhood during the Covid 19 
pandemic process, it is first necessary to know the characteristics of this age period. Children are 
born with a number of abilities such as physical, cognitive, language, social and emotional that 
enable them to establish social relationships, learn and develop. In this process, although the 
physical, cognitive, psychological and social development of the 3-6 age group child varies from 
child to child, there is change and continuity. Family, environment and culture are integral in child 
development (Özdemir, 2019). 
Childhood period of 3-6 years includes motor development and cognitive maturation period. 
Children gain many developmental experiences and skills during this period. Therefore, social 
interactions of children in the 3-6 age group are important. According to Çavuşoğlu, the 
characteristics of preschool children are: 

a) Walking, running, jumping, jumping, throwing, kicking, catching, etc. can perform gross 
motor skills, 

b) Perform balance skills such as walking, rolling, and somersaults on the balance beam, 
c) Demonstrates fine motor skills that can draw circles, letters, and other shapes. 
d) In terms of physical development, weight and height gains of children may vary according to 

gender, heredity and nutritional factors. During this period, the ratio of arms and legs to trunk 
and trunk to head increases. 

e) They are curious, ask questions about things they do not understand and want to learn new 
things. 

f) Symbolic thought and symbolic games are important in this period in terms of cognitive 
development. 
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g) During this period, the child cannot fully establish the cause and effect relationship. 
h) While self-centered at the beginning of the period, after the age of 3, as the peer 

communication increases in their games and the rate of socialization increases, the self-
centered approach of children decreases. 

a. During this period, they adapt to the rules set for them and learns the concepts of right 
and wrong. 

i) The feeling of assertiveness develops during this period. 
j) There is animistic thinking. They perceive non-living objects as if they are alive. They have a 

lot of power to imagine. 
k) They can make conditional sentences at the age of 3, and towards the end of the semester, 

they can make sentences containing expressions containing "cause-effect, time, condition, 
place relations". The ability of a 5-6 year old child to use language has characteristics similar 
to that of an adult. 

l) From the age of 3, the frequency and duration of children's participation in group activities 
begins to increase. 

m) They start to empathize. Over time, they become aware of the rights of others. 
n) In terms of self-care skills, children can make their own toilet needs at the age of 3. At the 

age of 4-5, they can wash their hands and face, they can dress without help, they can open the 
large buttons on their clothes and reattach them. 

 
What Has the COVID-19 Pandemic Process Changed in Preschool Children? 

Children participating in pre-school education in the pre-school age group acquire many 
social skills such as communicating with people, getting to know themselves, and adapting to the 
social environment through the educational environment or environmental opportunities created in 
the school environment. The time spent with teachers and peers at school can be more effective than 
parents in the development of children's social skills. 
With the epidemic, education was suspended in schools for different periods in the world and in our 
country. Sometimes online trainings were held, mostly face-to-face training was continued. It is 
reported that online education has positive and negative effects on children in preschool period. 
According to the results of Öztürk and friends study with children under the age of 5; The children 
defined the Covid-19 epidemic as a disease, they said that there is fever when sick and that contact 
should be avoided to be protected, they mostly want to go to the park and play in the garden when 
they go out. In the pandemic, children stated that they spend more time playing games at home and 
miss their teachers and friends. Mothers said that they understood how important school was 
(Çalışkan, 2020; Öztürk, Kuru, Yıldız,2020).   
During the COVID-19 pandemic process, situations affecting the routines of families and children 
have emerged. For example, problems such as interruption of education, curfews, changes in the 
working order of families, and in some families leaving their jobs and unemployment have emerged. 
Due to flexible working or transition to remote work, there have been changes in the parents' 
working hours (Akca, Küçükoğlu, 2020). These differences experienced by families can cause short 
or long term effects on child health (Ünal, Atik, Gözüyeşil, 2020). 
Before the pandemic; Children whose parents were working were normally cared for by their parents 
or caregivers at home or the children went to pre-school education institutions. During the pandemic 
process, the children they took care of to protect the health of the elderly had to stay away from them 
due to the risk of contamination. With the departure of caregivers to reduce infection carriers, 
flexible working conditions provided for mothers, childcare has changed and children's routines have 
changed. Due to the small home environment they live in and the inability to go outside due to 
restrictions, families may experience stress, children try to adapt to the newly developing situation 
and their anxiety increases. As a result, communication problems, sleep problems, anger control, 
harm, adaptation and behavioral disorders can be seen in children (Çalışkan, 2020). 
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Due to restrictions, children move away from the environment where they can communicate face to 
face with their friends. The problem arises of not being in the same environment and playing games 
with their friends. Due to the risk of contagion, there is a longing for and inability to visit family 
elders such as grandparents. Children's attention spans are short and they should not spend too much 
time online. During the pandemic process, individual, cultural and environmental differences gain 
importance in the reactions of children, and their behavioral, emotional and psychosomatic reactions 
may occur simultaneously or at different times. 
Children in the 3-6 age group may have difficulty in understanding the use of individual and social 
protection methods due to their wide imagination during this period. They may not fully understand 
the concept of illness. They may perceive restrictions and personal precautions against the pandemic 
as punishment imposed on them. They may feel guilty thinking that their own feelings and thoughts 
are effective in keeping them away from their loved ones due to their wide imagination. They can be 
considered in the high risk group in terms of death of loved ones, financial difficulties, 
unemployment, social isolation and mental health problems due to the epidemic. Children should be 
evaluated in terms of physical and infection risks, they should be able to get professional help when 
necessary, and they should be guided in accessing services. 
Restrictions during the pandemic process, limited access to the outdoors, prolonged screen 
dependence, decrease in peer interactions, etc. Eye and sleep problems can arise with disruption of 
routines. It is known that there is a link between sleep and health. (Liu and friends, 2020). Nutritional 
problems and weight gain can be seen in children due to the increase in consumption of high-calorie 
foods and junk food as a result of sedentary life in the home environment due to restrictions. 
 
How Can Preschool Child Health Be Improved During the COVID-19 Process? 

In the Covid-19 pandemic process; If there is a good communication between the child and 
his family, if the child has a developed sense of belonging, if there is peer and family support, if they 
can show autonomous behavior specific to the age period, they can overcome this process more 
easily. In this process, families, teachers and nurses in their immediate surroundings have a great 
responsibility to improve children's health. 
 
What Can Families Do To Improve Child Health? 

With the pandemic, the child and his family are trying to cope with an unfamiliar situation. In 
the family, first of all, mothers and fathers should be able to cope well with the process. Families 
should be role models for children. 
They should be careful not to reflect their concerns on children. First of all, it is important for parents 
to be healthy. Therefore, they should be able to control their worries. 
Children should take care to continue their normal routines and the rules should be explained to 
children. In this process, flexibility should be provided in the acceptable behavior of children. 
Children should be given time, observed, listened to, and created environments where they can share 
their feelings and thoughts. It is necessary to listen and understand children. The questions should be 
explained in a way that they can understand, taking into account the characteristics of the age period 
of the children. 
It is important to make them feel safe. Why are we staying at home? This should be explained. The 
questions asked by children should be answered correctly. For example, if the working hours of one 
of the parents of the child differ, if the meeting with their children takes place in a limited time, the 
child should be told why the parent did not come home, when they will come and how much time 
they will spend with the child. The correct explanations made reduce the children's fears. 
When parents ask questions of their children, they should answer the questions according to their 
level of understanding. During the pandemic process, it is very important for families to provide 
information designed in accordance with the cognitive and developmental level of their children, to 
relieve the child's fears, to ensure confidence and to reduce anxiety (Sarman, Tuncay, Sarman, 2020). 
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When there are no restrictions, children should be taken to open areas such as parks to meet their 
play needs. In times of restriction, at least if the house has a balcony, the child should be taken out to 
the balcony under supervision and fresh air should be provided. 
Children should not spend too much time in front of the screen. Physical activities should be 
supported and the time spent watching television, using social media tools such as tablets or mobile 
phones should be limited. 
Activities that will allow children to spend effective and quality time at home should be organized. 
For example; such as doing sports, drawing, listening to music, reading a book. 
In order to prevent secondary trauma in children, they should be protected from the negative effects 
of the media by keeping them away from media news that can cause trauma such as watching the 
news of deaths due to pandemics. 
The family should eat at the same table. Adequate and balanced nutrition of the child should be 
provided. 
Preschool children need at least 10-13 hours of sleep. Children should be ensured to sleep regularly. 
They should be role models in complying with hygiene rules, providing social distance and wearing 
masks. 
The home environment in which the family lives is important. If possible, closed areas should be 
ventilated frequently. 
If the child attends pre-school education institutions, cooperation should be made with the school. 
The child should be followed in terms of health, if there are people in the family who are sick or in 
contact, the child and their physical environment should be separated. 
If there is any health problem, they should definitely apply to the health institution. 
Healthy children should be followed up and vaccinations for healthy children should be made by 
contacting the Family Health Center. 

 
What can Nurses and Teachers do during the COVID-19 Pandemic process? 

Normally, Acute Respiratory Diseases are the most common cause of morbidity in children 
under 5 years of age in developing countries. According to the study by Zhang and friends, during 
the Covid-19 pandemic period, it was observed that cross infections in children with school 
attendance decreased in children who applied to the clinic with respiratory tract infections due to 
wearing masks, obeying social distance rules, increasing the duration of stay at home and being well 
cared for by their parents. According to the results of the study, infectious diseases can be prevented 
with the measures taken to prevent diseases (Zhang, And Friends, 2020). 
School is a unique space where students live, learn, experience and communicate with others. In this 
process, school nurses and teachers can work hand in hand to improve children's health by 
collaborating with family members. 
A good physical and psychological field should be created in the school. 
Crowded and dense environments increase the contamination of covid-19. If the number of children 
in schools is high, the risk of infecting their families and friends increases. Therefore, in terms of 
student and teacher health, school temperature, environmental variables, ventilation, classroom 
layouts for sufficient space should be reviewed with the pandemic. 
Social distance rules should be followed in the school environment. You should not sing loudly in 
the classroom and collective group activities should be avoided. 
Students in crowded classrooms should be recruited in diluted and rotating order. Projects should be 
developed for children staying at home. 

Outdoor activity should be planned when the weather is good. 
Common areas used by children should be cleaned frequently. 
Education should be provided to receive appropriate care for child and family health. 
Fever should be measured at the entrance of the school for children. 
Children should be taken into the classroom environment in masks. 



International Symposium on Global Pandemics and Multidisciplinary Covid-19 Studies 

March 19-20, 2021, Ankara, Turkey / Symposium Proceedings Book 

 

93 
 

Children should wash their hands frequently. 
Students who have problems should be able to identify in a short time and direct them to get 

help when necessary. 
With activities such as three wish tests, painting, and story completion for children, their 

worries can be identified and support can be given to their concerns. 
Children can be given information about the epidemic and its control. 
Coping and problem solving skills should be developed. 
Social support resources should be activated. 
Healthy child controls should be done, vaccination programs should be made for the control 

of diseases that can be prevented by vaccination in childhood, 
Examination areas for healthy and sick children should be separated. 
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ÖZET 

Çocuklara yönelik istismar, önemli derecede mortalite ve morbidite oranlarına sahip küresel 
bir sağlık problemidir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre çocuk istismarı, fiziksel, duygusal, cinsel ve her 
türlü ticari çıkar için çocuğun kullanılması davranışlarını içermektedir. Bu durum, çocuğun sağlığına, 
gelişimine, yaşamına ve değerlerine zarar vermektedir. Görülme sıklığı bölgesel ve kültürel 
farklılıklara, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre değişiklik gösterse de, istismara sebep olan 
faktörler konusunda fikir birliği bulunmaktadır. Bu risk faktörleri çocuk, ebeveyn, aile dinamikleri 
ve toplum düzeyinde incelenmektedir. Özellikle COVID-19 pandemisi nedeniyle günümüzde etkisi 
artan bazı risk faktörleri dikkat çekmektedir. COVID-19 süreci bağlamında çocuğa, aile yaşamına, 
eğitim olanaklarına ilişkin bir dizi risk faktörü bulunmaktadır. Artan düşük sosyo-ekonomik durum, 
yoksulluk, çocukların uzun süre evde kalmaları, yüksek ebeveyn çatışmaları, ebeveynlerin anksiyete-
stres düzeylerinin artması durumlarının COVID-19 sürecinde görülen istismar oranlarını artıracağı 
düşünülmektedir. Ebeveyn/bakım vericilerde stres düzeyinin yükselmesi aynı zamanda aile içi şiddet 
görülme olasılığını da artırmaktadır. Zaten yaş dönemlerinin getirdiği özellikler nedeniyle korunma 
ihtiyacı duyan çocuklar, bu süreçte ortaya çıkan yeni stres etkenlerine bağlı olarak daha fazla 
korunma ihtiyacı duymaktadır. Çocukları, COVID-19 sürecinde artan istismar riskine karşı korumak 
multidisipliner iş birliğini gerektirmektedir. Bu iş birliği sonucunda geçmişte alınan önlemler ve 
COVID-19 enfeksiyonu dikkate alınarak yeni stratejiler geliştirilmelidir. Geliştirilen stratejilerin 
güçlü ve zayıf yönleri değerlendirilerek, COVID-19 sürecinde çocuk istismarını önlemedeki etkisi de 
artırılmalıdır. Bu doğrultuda bu çalışma, COVID-19 süreci ile ilişkilendirilen çocuk istismarı 
faktörlerini ve bunlara yönelik geliştirilmesi gereken stratejileri kapsamaktadır.  
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Çocuk, İstismar, Önleme  
 
ABSTRACT 

Child abuse is a global health problem with significant mortality and morbidity rates. 
According to the World Health Organization, child abuse includes the behaviors of using the child 
for physical, emotional, sexual and all kinds of commercial interests. This situation harms the health, 
development, life and values of the child. Although the incidence varies according to regional and 
cultural differences and the development levels of the countries, there is a consensus on the factors 
that cause child abuse. These risk factors are examined at the child, parent, family dynamics and 
community level. Some risk factors, whose effects are increasing, especially due to the COVID-19 
pandemic, draw attention. In the context of the COVID-19 process, there are a number of risk factors 
regarding the child, family life and educational opportunities. It is thought that increasing low socio-
economic status, poverty, long stay of children at home, high parental conflicts, and increased 
anxiety-stress levels of parents will increase the abuse rates seen during the COVID-19 process. 
Increasing stress levels in parents/caregivers also increases the likelihood of domestic violence. 
Children who need protection due to the characteristics of their age periods need more protection due 
to the new stress factors that arise during this period. Protecting children against the increased risk of 
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abuse during the COVID-19 process requires multidisciplinary cooperation. As a result of this 
cooperation, new strategies should be developed taking into account the precautions taken in the past 
and the COVID-19 infection. By evaluating the strengths and weaknesses of the strategies 
developed, the impact of the COVID-19 process on preventing child abuse should also be increased. 
In this regard, this study covers the child abuse factors associated with the COVID-19 process and 
the strategies that need to be developed for them. 
Keywords: COVID-19, Child, Abuse, Prevention 
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ÖZET 

COVID-19, 31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmış ve kısa bir süre 
içerisinde tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 
tarihinde “salgın” olarak ilan edilmiştir. Dünya çapında milyonlarca insan, hem yaşanan COVID-19 
pandemisinden hem de COVID-19 pandemisine karşı alınan önlemlerden oldukça etkilemiştir. 
Şüphesiz ki COVID-19 pandemisinden etkilenen gruplardan biri de çocuklardır. Bu süreçte, çocuklar 
kaynaklara erişimde yeterli beceri ve deneyime sahip değildirler. Bu durum çocukların davranışsal, 
duygusal, sosyal, psikolojik ve gelişimsel ihtiyaçlarının karşılanmasında ebeveynlere bağımlı 
olmalarına sebep olmuştur. Bundan dolayı çocukların salgın gibi durumlarda ebeveynlerden daha 
çok problem yaşadıkları görülmektedir. COVID-19 pandemisi çocukları fiziksel, psikolojik ve 
duygusal yönden doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir. COVID-19 pandemisinin çocuklar 
üzerindeki doğrudan etkileri arasında; COVID-19 olma korkusu, COVID-19 hakkında yeterli 
bilgiye sahip olmaması, COVID-19’un yaşamı tehdit etmesi, COVID-19’un yayılma hızının 
yüksek olması ve COVID-19’u başkalarını bulaştırma riski yer almaktadır. COVID-19 
pandemisinde; online eğitime geçiş, arkadaş çevresinden uzaklaşma, sosyal izolasyon, 
kısıtlamaların olması, aile içinde yaşanan ekonomik sıkıntılar, ev ortamındaki kişisel alan 
eksikliği ve yaşam tarzındaki kontrol edilemez değişimlere maruz kalma ise çocukları dolaylı 
olarak etkilemektedir. Pandeminin çocuklar üzerindeki etkilerini belirlemede, ebeveynlerin 
COVID-19 pandemisinden etkilenme durumları da oldukça önemlidir. Bu süreçte evden çalışma, 
işten ayrılma, ekonomik sıkıntılar, aile üyelerinin ev ortamında daha fazla birlikte olması, ev 
ortamındaki alan eksikliği, çocuk bakım yükünün artması, sosyal destek kaynaklarının azalması 
ebeveynleri fiziksel, psikolojik ve duygusal olarak etkilemektedir. Bu nedenle, bu çalışmada 
COVID-19 sürecinin ebeveynler ve çocuklar üzerindeki fiziksel, psikolojik ve duygusal etkileri ele 
alınmıştır. 
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Çocuk, Duygusal, Ebeveyn, Fiziksel, Psikolojik 
 
ABSTRACT 

COVID-19, emerged in Wuhan, China on December 31, 2019 and affected the whole world 
in a short time. World Health Organization declared as "epidemic" by the on 11 March 2020. 
Millions of people around the world have been highly impacted by both the COVID-19 pandemic 
and the measures taken against the COVID-19 pandemic. Undoubtedly, one of the groups affected 
by the COVID-19 pandemic is children. In this process, children don’t have sufficient skills and 
experience in accessing resources. This condition caused children to become dependent on parents in 
fulfill their behavioral, emotional, social, psychological and developmental needs. Therefore, 
observed that children experience more problems than parents in cases such as epidemics. COVID-
19 pandemic affects children directly and indirectly, physically, psychologically and emotionally. 
COVID-19 pandemic among the direct effects of the on children; there are  fear of be COVID-19, 
not have enough information about COVID-19, threatening the life of COVID-19, high rate of 
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spread of COVID-19, and risk of transmitting COVID-19 to others. In the COVID-19 pandemic; 
transition to online education, distancing from friends, social isolation, the existence of restrictions, 
economic difficulties in the family, lack of personal area in the home environment and exposure to 
uncontrollable changes in lifestyle indirectly affect children. Parents' exposure to the COVID-19 
pandemic is very important in determining the effects of the COVID-19 pandemic on children. In 
this process, working from home, leaving the job, economic problems, having more family members 
together in the home environment, lack of area in the home environment, increasing child care 
burden, decreasing social support resources parents affect physically, psychologically and 
emotionally. Therefore, this study addresses the physical, psychological and emotional effects of the 
COVID-19 process on parents and children. 
Keywords: COVID-19, Child, Emotional, Parent, Physical, Psychological 
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COVID-19 SALGININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ: KAMU SEKTÖRÜNE 
YÖNELİK BİR ÇALIŞMA 

IMPACT OF COVID-19 ON WORK LIFE: A STUDY FOR PUBLIC SECTOR 
 

Bekir KUL 
Dr. Öğretim Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, ORCID ID: 0000-0001-6687-717X 
 
ÖZET 

Covid-19’un başladığı Aralık 2019’dan itibaren uzunca bir süre genel algı salgınının yalnızca 
Çin'de bölgesel boyutta kalacağı ve etkilerinin kısıtlı olacağı yönündeydi. Ancak daha sonra salgın 
artan ve kolaylaşan mobilizasyon sebebiyle tüm dünyaya yayılarak etkisini artırdı. Kamu 
otoritelerinin vatandaşlardan sosyal mesafeye uymaları ve sonrasında evde kalmalarını talep 
etmesinin -hatta birçok ülkede aşırı örnekleri görülmekle birlikte çeşitli yaptırımlarla zorlamasının- 
birçok alanda yansımaları olmuştur. Başta sosyal yaşam ve onun bir parçası olan çalışma hayatı 
olmak üzere mevcut problemler farklılaşmış ve yeni sorun alanları ortaya çıkmıştır.  
Türkiye Covid-19 salgınından etkilenen ülkeler arasında ön sıralarda yer almaktadır. Türkiye’de 
salgının başlamasından hemen sonra bir takım önlemler gündeme gelmiştir. Bu dönemde salgının 
ekonomik etkilerini en aza indirgemek amacıyla çalışma hayatında da birçok düzenlemeye gidilerek 
özel sektörde ve kamuda asgari personel ile esnek çalışma sistemine geçilmiş ve çeşitli destek 
paketleri açıklanmıştır.  
Bu çalışmada Covid-19 sürecinde kamu personelinin çalışma hayatında gerçekleşen değişiklikler, 
iş/aile/sosyal hayat dengesi, evden/uzaktan çalışmanın avantajları ve dezavantajları, kamu 
hizmetlerinde verimlilik durumu ve kamu çalışanlarının kurumlardan beklentilerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Çalışma grubunu amaçsal örnekleme yöntemiyle belirlenmiş kamu kurumlarının 
merkez teşkilatlarında görev yapan ve en az bir yöneticiye bağlı olarak çalışan 17 kamu personeli 
oluşturmaktadır. Nitel araştırma olarak tasarlanan çalışmanın öncül bulgularına göre kamu personeli; 
pandemi sürecinde iş yoğunluğunun arttığını, mesai saat ve günlerinin belirsizleştiğini, bilinenin 
aksine yönetici ve kurumlarının daha büyük beklentiler içerisine girdiklerini, çalışma hayatı ve aile 
hayatı/ev yaşamı arasında yeni bir denge arayışı içerisinde olduklarını, genel olarak sürecin 
başındaki olumsuzluklar, kafa karışıkları ve düzensizliğe rağmen uzaktan/esnek çalışmaya adapte 
olduklarını, ilerleyen süreçte bu yöntemin çalışma hayatının bir parçası olabileceğini, yaptıkları 
işlerin büyük bir kısmının uzaktan da yapılabileceğini gördüklerini ifade etmişlerdir. Kamu personeli 
bu dönemde en çok “uzaktan/esnek çalışmaya imkân sağlayacak teknik altyapının hazırlanması”, 
“Ekip çalışması gerektiren işlerde uzaktan/esnek çalışma becerisi“, “Görev ve sorumlulukların 
yeniden tanımlanması”, “iş teslimi süreleri”, “bozulan iş ve aile hayatı dengesinin tekrar sağlanması” 
konularında sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Diğer taraftan değişen çalışma hayatı koşulları ve 
uzaktan/esnek çalışma şartları kamu çalışanlarının daha fazla “kendileriyle yalnız kalmalarını” ve 
“hayata dair genel bir muhasebe” yapmalarını sağlamış, pandemi sonrası dönem için “plan ve 
beklentilerinde” değişikliklere sebep olmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Covid-19,  Çalışma Hayatı, Kamu, Kamu Kuruluşları, Kamu Personeli  
 
ABSTRACT 

Since Covid-19 started in December 2019, it was that the general perception epidemic would 
remain regional only in China and its effects would be limited. However, later the epidemic spread to 
the whole world due to enhancing and facilitated mobilization and increased its effect. The fact that 
public authorities demanded citizens to comply with social distance and stay at home afterwards - 
even though there are extreme examples in many countries, have had reflections in many areas. 
Current problems, especially social life and working life, which is a part of it, have differentiated and 
new problem areas have emerged.  
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Turkey among the countries affected by the epidemic Covidien-19 is located in the front row. 
Immediately after the start of the pandemic in Turkey it has been raised a number of measures. 
In this period, in order to minimize the economic effects of the epidemic, many arrangements were 
made in the working life, a flexible working system with minimum personnel in the private sector 
and public sector was introduced and various support packages were announced. 
In this study, it was aimed to determine the changes in the working life of public personnel during 
the Covid-19 process, work / family / social life balance, advantages and disadvantages of working 
from home / remotely / flexible, efficiency in public services and expectations of public employees 
from institutions. The study group consists of 17 public personnel working in the central 
organizations of public institutions determined by purposeful sampling method and reporting to at 
least one manager.  According to the preliminary findings of the study designed as a qualitative 
research, public personnel: 

- Work intensity increased during the pandemic process, 
- Working hours and days become uncertain, 
- Contrary to popular belief, their managers and institutions have greater expectations, 
- They are in search of a new balance between working life and family life / home life, 
- In general, despite the negativities, confusion and disorder at the beginning of the process, they 

adapted to work from home / remotely / flexibly, 
- This working method may become a part of business life in the future, 
- They stated that they saw that most of their work could be done remotely. 

Public personnel stated that they mostly experienced problems with the following issues during this 
period:  
- "Preparing technical infrastructure that will allow flexible working from home / remotely" 
- "Ability to work remotely / flexibly in jobs that require teamwork", 
 - "Redefining duties and responsibilities", 
- "business delivery times", "restoring the deteriorated work and family life balance"  
On the other hand, other changing working life conditions and their remote / flexible working 
experience enabled them to “be alone with themselves” and to “Self-questioning about own life”. 
Keywords: Covid-19, Working Life, Public Sector, Public Institutions, Public Personnel 
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HİZMET SEKTÖRÜNDE COVID-19’ UN GENEL YÖNETİM GİDERLERİNE ETKİSİ 
EFFECT OF COVID-19 ON GENERAL ADMINISTRATIVE EXPENSES IN SERVICE 

INDUSTRY 
 

                                             Dr. Öğretim Üyesi Nurullah KAYA 
Erzurum Teknik Üniversitesi İİBF 

İşletme Bölümü Muhasebe- Finansman ABD 
ORCID: 0000-0001-5088-8261 

 
ÖZET 

COVID -19 salgını, dünyada sosyo-ekonomik yapıyı derinden etkilemiştir. Hükümetin sağlık 
açısından aldığı kısıtlama tedbirleri ve işletmelere verdiği maddi destekler sağlamasına rağmen bu 
ortamdan etkilenen işletmenlerin geçici veya kalıcı olarak kapanmasına neden olmaktadır. İşletmeler 
sürdürülebilir rekabet avantajını elde etmek için maliyetleri minimize etmek adına, zorunlu olarak, 
ya evden çalışma yolunu tercih etmiş veya personel çıkararak örgütsel küçülmeye gitmiştir. 
Çalışmada, hizmet sektöründe, faaliyet sürdüren bir işletmede, salgın döneminde evden çalışmanın, 
Genel Yönetim Giderlerine etkisi ele alınmıştır.  
Anahtar Kelimeler: COVID -19, Sürdürebilir Rekabet Avantajı, Evden Çalışma, Genel Yönetim 
Giderleri 
Jel Kodu: M 4, M 41 

 
ABSTRACT 

The COVID-19 pandemic has profoundly affected the socio-economic structure in the world. 
Despite the government’s health restriction measures and financial support to businesses, it causes 
the operators affected by this environment to shut down temporarily or permanently. In order to 
achieve a sustainable competitive advantage, businesses either have preferred the way of working 
from home or have gone into organizational downsizing by hiring personnel to minimize costs. In the 
study, the effect of working from home during the pandemic in a business operating in the service 
sector on General Administrative Expenses was discussed. 
Key Words: COVID-19, Sustainability Competition Advantage, Working from Home, General 
Administrative Expenses  
Jel Code: M 4, M 41 
 
GİRİŞ 

COVID-19 krizi, sosyo- ekonomi ve toplum üzerinde kısa ve uzun vadeli açıdan olumsuz rol 
oynadı. Kısa vadede, sosyo- ekonomi aktörleri, bu kriz ortamında, işletme faaliyetlerinin az hasarla 
yürütülmesini amaçlayan yenilikçi çözümler sunmaya çalışmaktadırlar. Uzun vadede, sosyo ekonomi 
kuruluşları, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik modelleri teşvik ederek kriz sonrası ekonominin 
yeniden şekillendirilmesine yardımcı olabilir. On yılların deneyimine, kendine has özelliklerine ve 
temel ilkelerine dayanan sosyo- ekonomi, piyasa ekonomisinde faaliyet gösteren firmalara sosyal 
yenilik modellerine ve bir amaç duygusuna ilham verebilir. 
COVID-19 krizi, yalnız insan sağlığını tehdit etmekle kalmayıp, ülkelerin ekonomideki lokomotifi 
olan işletmelerin sürekliliği üzerinde de ciddi olumsuz etkilere neden olmuştur.  
Bu ortamda işletmeler, sürdürülebilir bir rekabet avantajını elde edebilmek için kaynakları 
maksimum verimlilikle kullanmak ve maliyetleri minimize etmek zorunda kalmışlardır. İşletmeler 
için bir başka yolda, bu süreçte başlanmış veya başlanacak yatırım projelerini ötelemek veya 
projelerin ayrıcalıklı özelliklere sahip bir şekilde yürütülmesi için stratejiler geliştirerek 
sürdürülebilirliklerini güçlendirme yolunu tercih etmektedirler.  
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Yine bu kriz döneminde, işletmeler, reklam panoları, tabelalar ve televizyon gibi çevrimdışı 
pazarlamadan çevrimiçi pazarlamaya geçiş gerçekleştirerek perakende satışlarda krizin neden olduğu 
şokun etkilerini azaltmak yönünde önemli adımlar atmışlardır. Bunun sonucu olarak medyada online 
satışlarla ilgili reklamların yoğunlaşması, sanal mekânda muhtemel müşterilere online alışveriş 
deneyimi sunulması ile salgının yayılmasına bağlı dış şokun perakende satışlar üzerindeki olumsuz 
etkileri azaltılmaya çalışılmıştır. 
Böylece işletmeler, bu olumsuz şartlar altında sermayeyi etkin kullanma yolunu tercih etmeyi 
amaçlamışlardır. Ayrıca işletmeler, bu salgın döneminde, genelde personel çıkararak veya bayi ve 
acente sayılarını azaltarak örgütsel küçülmeye gitmekte ve satışlarını da online üzerinden yaparak 
işletmelerin kira, enerji, doğalgaz, personel giderleri ve diğer giderleri minimize ederek maliyet 
tasarrufu sağlama yoluna gitmişlerdir. 
Salgın döneminde hizmet sektörünün bazı alanlarında (o alanın özelliğine bağlı olarak) maliyetlerin 
etkin bir şekilde kontrolü ve minimize edilmesi mümkündür. Bu alanda faaliyet yürüten işletmeler 
sürdürülebilir rekabet avantajını yakalamada bir adım önde görülmektedir.   
Çalışmada, COVID 19 salgınında, evden çalışma uygulayan ve iletişim sektöründe faaliyet yürüten 
bir işletmenin Genel Yönetim Giderlerinin ne yönde seyrettiği ele alınmıştır  
 
COVID -19’UN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ  

Salgının etkileri, öncelikli olarak yeni gerçeklikteki politik, ekonomik, sosyal, teknolojik ve 
çevresel görünümü olarak kategorize edilebilir. Salgın küresel siyasette güç dengelerinin 
değişmesine, ekonomik düzende belirsizliklerin artmasının yanı sıra korumacı ekonomi 
politikalarının da artmasına sebep olmuş, toplumların sosyal yaklaşımlarını, tercihlerini ve çalışma 
şekillerini dönüştürmüş, dijitalleşme giderek hız kazanmıştır. Devletler ve kurumlar stratejilerini 
belirlerken bu stratejilerin çevresel etkilerini de artık göz önünde bulundurmak zorunda kalmaktadır. 
COVID-19’un dünya çapında hızla yayılmaya devam etmesi, ülkeleri önlem almaya ve bazı 
kısıtlamalara gidilmesine yöneltmiştir. Ancak getirilen kısıtlamalar aynı zamanda mal ve hizmet 
akışını kesintiye uğratmış, ekonomileri durma noktasına getirmiş ve küresel bir durgunluk 
yaşanmasına neden olmuştur (Szlezak vd., 2020).  
Getirilen kısıtlamalar dünya çapında 436 milyondan fazla işletmeyi etkilemektedir. Bu işletmelerin, 
yaklaşık 232 milyonu toptan ve perakende, 111 milyonu imalat, 51 milyonu konaklama ve yemek 
hizmetleri ve 42 milyonu gayrimenkul ve diğer ticari faaliyetler olmak üzere en çok etkilenen 
ekonomik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerdir (ILO, 2020c).  
Öte yandan uluslararası literatürde, COVID-19 krizinden dolayı küresel olarak yaklaşık 25 milyon 
çalışanın işini kaybedilebileceği, bu nedenle Covid-19’un küresel çalışma hayatı üzerindeki etkisinin 
hem çok derin hem de çok geniş olacağı belirtilmektedir (ILO, 2020a). Oysa işletmeler, dünyadaki 
günlük hayatın sosyal ve ekonomik dokusunun önemli bir parçasıdır. Bu hayati rol, artık Covid-
19’un benzeri görülmemiş etkileriyle tehdit edilmektedir. İşletmeler küresel bir durgunluğun 
depresyona dönüşme ihtimali ile karşı karşıyadırlar. Bu durumda, Covid-19’u kontrol altına almak, 
çalışanların gelirlerini korumak ve çöken işletmelerin uzun vadeli maliyetlerini minimize etmek 
esastır (ILO, 2020c). 
COVID-19 krizinin toplumlar, ekonomiler ve savunmasız gruplar üzerindeki etkilerini 
değerlendirmek, krizden kurtulmak için hükümetlerin ve ortakların tepkilerini bilgilendirmek ve 
uyarlamak ve bu çabada kimsenin geride kalmamasını sağlamak çok önemlidir. 
Küresel krizin artması durumunda önümüzdeki yıllarda insanların hayatlarını ve geçim kaynaklarını 
tehlikeye atacağı söylenebilir. Bu krizde acil kalkınma müdahaleleri, geleceğe yönelik olarak 
alınmalıdır. Uzun vadede kalkınma yörüngeleri, ülkelerin şu anda yaptığı seçimlerden ve aldıkları 
destekten etkilenecektir. 
Sosyo-ekonomik müdahalenin teknik lideri olarak, UNDP ve dünya çapındaki ülke ofisleri, BM 
Mukim Koordinatörlerinin liderliğinde ve sosyo-ekonomik durumu değerlendirmek için 
uzmanlaşmış BM kuruluşları, BM Bölgesel Ekonomik Komisyonlar ve Uluslararası Finans 
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Kuruluşları ile yakın işbirliği içinde COVID-19 salgınının ekonomiler ve topluluklar üzerindeki 
etkileri üzerinde çalışmaktadır.  
Salgın üzerinde yapılan araştırmalar söz konusudur. Bunlardan bazıları, istihdam durumu ve ev 
kaynaklarının değişimi, evdeki işbölümü, sağlık sorunları, evden çalışma ve temel hizmetlere erişim 
ile ilgili bilgi kaynağı konularını araştırmaktadır.  
Türkiye’de COVID-19’un yayılmasını önlemek için ilkokuldan üniversitelere kadar tüm diğer eğitim 
tesisleri 16 Mart 2020 tarihinde kapatılmış ve 23 Mart itibarıyla online eğitime başlanmıştır. Bununla 
birlikte COVID-19 krizi sırasında talebi karşılamak için dijital kanallara artan bağımlılık, kurumları 
çevrimiçi müşteri deneyimlerini iyileştirmeye zorlamaktadır. 
COVID-19, işletmelerin, özellikle restoranlar, oteller, kafeler, performans ve eğlence ve spor 
hizmetleri gibi belirli sektörlerdeki küçük işletmelerin kırılganlığını arttırmıştır. İçişleri Bakanlığı 
verilerine göre, bu sektörlerde COVID-19 önlemleri nedeniyle yaklaşık 149.382 işletme kapatıldı.  
 
REKABET AVANTAJI 

İşletmeler, potansiyel rakipler, para biriminin devalüasyonu, faiz oranlarındaki artışlar ve 
döviz dalgalanmaları gibi sürekli piyasa türbülansının olduğu küresel bir ortama atılır. İşletmeler, 
rakiplerine göre avantajlı bir konum elde etmek ve böylece rekabetçi kalabilmek için kaynaklarını 
etkin bir şekilde yönetmeye çalışır. 
Bugünün şirketleri, farklılaştırılmış müşteri değeri oluşturmak ve bunu müşterilerine verimli bir 
şekilde sunmak ve böylece gelişmiş müşteri memnuniyetinin ötesinde rekabet avantajı elde etmek 
zorunda oldukları müşteri değer yönetiminin önemini paylaşmaktadır. Rekabet avantajı elde etmek 
ve ilgili faaliyetlerin yönlerini belirlemek için bu şirketlerin stratejiler oluşturması gerekir. Bu 
stratejiler, belirli bir ortamda hedefleri gerçekleştirmek ve şirket özelliklerine uyumlu bir şekilde 
dâhil edildiğinde iş performansına katkıda bulunmak için gereken karar verme süreçleri olarak 
hizmet eder (Veliyath ve Fitzgerald 2000). Dolayısıyla, kurumsal stratejik yönetim, nihai bir rekabet 
avantajı sağlamak amacıyla rekabetçi hayatta kalmaya yönelik stratejiler oluşturma ve uygulama 
sürecini ifade eder. 
Rekabet avantajı geliştirmenin amacı gerçekten oldukça basit, ancak son derece kritiktir. 
Sektörlerinde, alanlarında ve hedef pazarlarında bir liderlik geliştirmek ve sürdürmek için ihtiyaç 
duyduğu konularda, herhangi bir işletmeyi güçlendiren bir fonksiyona sahiptir. Bir işletmenin hizmet 
sunumunun ardındaki nihai hedef,  müşterilerini mutlu ve sadık tutmak için çabası içerisinde 
bulunmasıdır. Rekabet avantajına sahip olmak, sürdürülebilir rekabet avantajına sahip olmakla aynı 
değildir. Sürdürülebilirlik, uzun vadeli hedeflere ulaşmanın ve bir işletmenin vizyonunu 
gerçekleştirmenin anahtarıdır. Bir işletme, bir alanda lider olarak tanımlandığında, uzun vadede 
yeterli olmayabilir. Hizmet işini istikrarlı, güvenilir ve itibarlı olarak kurabilmek, sürdürülebilir bir 
rekabet avantajı geliştirme şansını büyük ölçüde artırabilir. Sürdürülebilirlik ayrıca paydaşlara 
verilen vaatleri yerine getirmek için ihtiyaç duyulan insanlara, süreçlere ve teknolojiye sahip olmaya 
da bağlıdır. 
İşletmeler, doğrudan rakiplerinden daha iyi sonuçlar elde etmeyi mümkün kılan stratejiler ve 
özellikler veya nitelikler geliştirdiklerinde, bu onların rekabet avantajıdır. Rekabet avantajı, bir 
işletmelerin sürekli peşinde koşması gereken bir konudur. Çünkü ayrıcalıklı bir konumda olmak, 
hizmetlerin ve / veya ürünlerin benzersiz özelliklerini sunmak, işletmenin diğer rakiplerle olan 
ilişkilerini de dikkate alarak hem üretim hem de hizmet sektöründe bu konumu yükseltir ve sürdürür 
(Porter, 1980; Barney, 1991a; 1991b; Araujo; Pisano, Shuen, 2003). Rekabet avantajının temel 
yaklaşımlarından biri Kaynak Tabanlı Görüştür. Bu görüşte,  araştırmacılara ve işletme 
yöneticilerine kaynaklarını etkin bir şekilde değerlendirme konusunda yardımcı olan Sürdürülebilir 
Rekabet Avantajı (Barney, 1991b) bakış açısından kaynakları analiz edebilen bir çerçeve dikkat 
çekmektedir. Kaynak tabanlı görüş, kaynakların, rekabetle karşılaşan organizasyonun farklılaşmasını 
teşvik edebilecek ve böylece Sürdürülebilir Rekabet Avantajı elde edebilecek belirli niteliklere sahip 
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olmasını tavsiye etmektedir (Barney, 1991b). Bu nedenle, çevresel ve sosyal yönler gibi etkili 
değişkenler ihmal edilir. 
Özellikle, işletmelerin temel yetkinliği, rakiplerden farklı bir şekilde değer zinciri faaliyetlerinin 
organik entegrasyonu ve rekabetçi iç yetenekleriyle yönetmeleridir. Bu nedenle platformların rolü 
önemlidir (Kim ve diğ. 2012). Benzer şekilde tüketiciler, alıcı olarak işletmeler üzerinde sahip 
oldukları ekonomik rolden ayrı olarak, sosyal sorumluluk ve toplum odaklı bakış açıları aracılığıyla 
kişisel tüketimlerinin etkisinin bilincinde olmaya motive olmalıdır. Bu bağlamda, işletmeler ve 
tüketiciler, ürün geliştirmedeki tercihini yansıtmak ve sonunda birlikte değer oluşturmak için 
birbirleriyle işbirliği yapabilirler. Sonuç olarak, ilki tüketici değeri olan ürünlerden rekabet avantajı 
elde edebilir ve performansını artırabilir (Koo ve Rha, 2012). Bu nedenle, paylaşılan değer 
oluşturma, sosyal katkı faaliyetleri yoluyla geliri ve karlılığı artırmanın yollarını arama ve kurumsal 
faaliyetlerle sosyal sorunların çözümüne ve dikkatini uyumlu hale getirme süreci ile karakterize 
edilir (Porter ve Kramer 2011). 
Ayrıca değer paylaşımı, hem işletmeler hem de toplumlar için üretim, dağıtım ve pazarlama dâhil 
olmak üzere tüm yönetim süreci boyunca değer oluşturma yoluyla performans paylaşımı ve rekabet 
gücü arttıkça bir kazan-kazan durumunu teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Faydalanıcı ihtiyaçlarının 
belirlenmesi, değer paylaşımı ve sonuç olarak işletmelerin temel yetkinliğine ve sürekli büyümesine 
katkıda bulunan sürdürülebilir bir yönetim faaliyeti olarak kabul edilir (Cho ve diğ. 2011).  
Sürdürülebilir rekabet avantajı, rekabet üstünlüğünün unsurları olarak değerlendirilmesi gereken mal 
ve hizmetlerin değerinin algılanmasında önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. 
İşletmelerin ekonomik ve sosyal ölçekte ciddi sıkıntılara maruz kaldığı korona virüs ortamında 
Kaynak tabanlı anlayışa uygun çözümler üreterek ayakta kalması mümkün olabilir. Yani mevcut 
kaynaklarla rakiplerinden bir adım önde olma felsefesini hayata geçirmek işletmeler için önem 
taşımaktadır.  
Bir şirketin günümüzün küresel ortamında başarılı olabilmesi için sürdürülebilir rekabet avantajları 
gereklidir. Değer yatırımcıları, pazarlık yapan şirketleri ararlar. Bir değer tuzağı satın almaktan 
kaçınmak için aradığımız faktörlerden biri de sürdürülebilir rekabet avantajlarıdır. 
Sürdürülebilir rekabet avantajı olan şirketler başarılı olabilir. Birden fazla sürdürülebilir rekabet 
avantajına sahip şirketler bulmak, gerçek ve değerli bir hisse senedi bulma şansını, büyük ölçüde 
artıracaktır. 
Sektörde / piyasada benzer mal ve hizmetleri aynı grup müşteriye sunan işletmeler birbirleri ile 
rekabete girerler. Rekabet, bir bakıma, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılarken, onların beklentilerini 
gerçekleştiren ve onlar için değer oluşturan stratejilerle piyasada mücadele etmektir (Ülgen ve Mirze, 
2004:257). 
 
SÜRDÜREBİLİR REKABET AVANTAJI 

Sürdürülebilir rekabet avantajı, zamana ve taklit edilme ihtimaline bağlı olarak, başlıca iki 
şekilde açıklanmaktadır. Zamanı esas alan tanımlar, sürdürülebilir rekabet avantajını, basitçe, rekabet 
avantajının uzunca bir takvim sürecinde devam etmesi olarak tanımlarken; taklit edilme ihtimalinin 
esas alan tanımlar, sürdürülebilir rekabet avantajını rakiplerin taklitçi girişimlerine rağmen hala var 
olmaya devam eden rekabet avantajı olarak tanımlarlar. Ancak, her iki yaklaşım da birbirinden 
tamamen bağımsız değildir. Rekabet avantajının taklit edilme ihtimali azaldıkça, rekabet avantajı 
uzun süreli olma eğilimindedir (Seviçin, 2009:182). 
Sürdürülebilir rekabet avantajı kavramı, rekabet avantajının sürdürülebilmesinde yararlı olabilecek 
strateji türlerinin önerilmesi (Day, 1994) ve 1985 yılında da Porter’ın işletmelerin rekabet avantajı 
elde etmek için bir analiz aracı olarak kullanabileceği değer zinciri kavramının ve düşük maliyet ve 
farklılaştırma olarak isimlendirilen rekabet avantajı stratejilerini tartışması ile açıklık kazanmış ve 
yerleşmiştir. Bununla birlikte bir işletme, rakipleri tarafından aynı zaman sürecinde uygulanmayan 
ve yararlarının tekrarlanamayacağı bir değer oluşturma stratejisi uyguladığı zaman sürdürülebilir 
rekabet avantajı sağlayabilir. Bu çerçevede sürdürülebilir rekabet avantajı, mevcut ve potansiyel 
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hiçbir rakip tarafından olumlu sonuçlarının elde edilmesi mümkün olmayan, aynı zaman sürecinde 
uygulanmayan ve yararları uzun soluklu olan eşsiz bir değer sunma stratejisi olarak tanımlanabilir 
(Barney 1991; Hoffman, 2000). 
Sürdürülebilir rekabet avantajının işletmelerin uzun vadeli başarısı için önemi nedeniyle, mevcut 
literatür hem içeriğini hem de kaynaklarını ve şirketlerin sürdürülebilir rekabet avantajına 
ulaşmalarına yardımcı olabilecek farklı strateji türlerini ele almaktadır (Kim ve diğ. 2012). Literatür, 
piyasayla ilgili dış stratejiler (Porter, 1980) ve bir işletmenin iç yetenekleri (Barney, 1991a; 1991b) 
açısından rekabet avantajını ayırt eder. Piyasa stratejileri, işletmeyi endüstri rakiplerinin ön 
saflarında konumlandıran yönetimsel kararlarla doğrudan ilgilidir. Kapasiteler ise şirketin rekabette 
karşılaşması gereken kaynaklarla ilgilidir. Farklı vizyonları destekleyen Porter (1980; 1991) ve 
Caves (1984), rekabet avantajının yalnızca belirli kaynaklardan değil, aynı zamanda ayrıcalıklı 
piyasa konumlarından da elde edilebileceğini vurgulamaktadır. 
Porter (1980; 1991) ve Barney (1991a; 1991b) tarafından yapılan çalışmalar rekabet avantajı elde 
etmek için farklı yaklaşımlar gösterse de, diğer yazarlar bu görüşlerin Besanko ve diğerleri (2013) 
gibi dışlayıcı bir doğaya sahip olmadığı sonucuna varmışlardır. Rekabet avantajının 
sürdürülebilirliğinin, rakiplerin belirli bir şirkette daha yüksek bir performansı etkisiz hale 
getirmesini engelleyen faktörler olarak tanımlanabilecek ve inovasyon, organizasyon gelişimi ve 
inovasyonla elde edilebilecek izolasyon mekanizmalarına bağlı olduğunun altını çizerek şirketin 
yerel ortamı da  (veya sektör konumu) dikkate alınmalıdır. Akademik tartışmaya bir katkı olarak 
Araujo, Dubois ve Gadde (2003) kurumlar arası ilişkiler konusunda uyarıda bulunurken, Teece, 
Pisano ve Shuen (1997) kaynakların organizasyonun performans sonuçlarını güçlendiren dinamik 
kapasitelerden oluşan rutinlere dönüştürülebileceğini belirtir, Tutarlı bir şekilde, sürdürülebilir 
rekabet avantajı konusunda bazı görüşlerin tamamlayıcılığı olduğuna işaret edilmektedir. 
Pratik amaçlar için, sürdürülebilir rekabet avantajı, rakiplere kıyasla daha yüksek bir performansa 
dönüştürülmelidir. Paladino’ya (2007) göre, örgütsel performans, mal ve hizmetlerin kalitesini ve 
karlılığını ve yatırımların geri dönüşünü hedefler, ayrıca operasyonel maliyetlerin azaltılması, 
şirketin genel performansını rekabete karşı birleştirir. Neely, Gregory ve Platts’a (2005) göre 
performans değerlendirme, ölçümün nicelleştirmeyle eşitlendiği ve eylemin performansa götüren 
eylem olarak anlaşıldığı bir eylemin nicelendirilmesi süreci olarak tanımlanabilir. 
Örgütsel performansı değerlendirmek için finansal olmayan tedbirleri dâhil etme ihtiyacı, 
organizasyonların tek başına finansal tedbirlerin artık yeterli olmadığı yeni bir bağlamda rekabetçi 
hale gelme ihtiyaçlarından kaynaklanmaktadır (Chenhall; Langfield-Smith, 2007). Bu bağlamda, 
performans ölçüsü, bir kuruluşun performansını anlamanın bir yolunu temsil eder. Finansal ve 
finansal olmayan göstergelerin bir kombinasyonunu kullanma ihtiyacıyla ilgilenir (Garengo; Biazzo; 
Bititci, 2005; Merchant, 2006). Hogan ve Coote’da (2014) bir örnek vurgulanmaktadır. O örneğe 
göre, yenilikçi davranışların örgütsel performans üzerindeki etkisi, yeniliği destekleyen değerlerden 
daha güçlüdür. Sürekli olarak, göstergeler, onları gelecekteki analizler için uygun hale getiren 
kriterlere dayalı olarak oluşturulmalıdır (Shaiın; Mahbod, 2007). Literatüre dayalı olarak yapılan 
çalışmalarda, sürdürülebilir rekabet avantajının örgütsel performansı etkilediği tespit edilmiştir. 
 
EVDEN ÇALIŞMA TERMİNOLOJİSİNE VE TANIMLARINA GENEL BAKIŞ 

Uzaktan çalışma fikrine ilgi ilk olarak 1970’lerin petrol krizi ile ortaya çıkmıştır. Yakıt 
maliyeti hızla arttıkça, günlük işe gidip gelme maliyeti ve sıkıntısı da artmıştır. Ayrıca, gelecekteki 
petrol arzı ve artan maliyetinin kalıcı olup olmayacağı konusundaki endişeler de söz konusuydu. 
Evden çalışma, işe gidip gelmenin yanı sıra ofis binalarını ısıtmak veya soğutmak için yüksek yakıt 
maliyetinden kaçınmak için evden veya evine yakın bir tele merkezlerde çalışan kişiler için bir araç 
olarak görüldü. Petrol krizi kısa süre sonra sona erdi, ancak artık hem iş hem de çalışanların 
verimliliği dâhil olmak üzere diğer arzu edilen hedeflere ulaşmanın bir yolu olarak tanıtılan evden 
çalışmalara olan ilgi, yaşam dengesi, çalışanların moralinin artırılması ve diğerlerinin yanı sıra 
verimlilik iyileştirmelerinin sağlanması öne çıkmaya başlamıştı. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 
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(BİT) devam eden ilerlemeler ve dağıtılmış işin performansını, genellikle uzak coğrafi bölgelerde 
(sınırlar ötesinde) gerçekleştirmeyi kolaylaştırma becerileri, evden çalışmanın büyümesinde önemli 
bir itici güç olmuştur (International Labour Office, ILO, 2016). 
1970’lerin başından beri Jack M. Nilles’in evden çalışma terimini ilk kez kullanmasına rağmen, 
şimdi bile kesin tanımıyla ilgili bir fikir birliği yoktur. Farklı insanlar, mobil çalışma, işverenin 
genellikle kabul edilen iş binaları dışındaki herhangi bir yerde çalışma, paylaşılan bir ofis 
merkezinde veya merkezde çalışma ve ev tabanlı olmak üzere çok çeşitli çalışma düzenlemelerine 
bağlayarak kavramı farklı şekillerde kullanırlar. Ayrıca, yeni bilgi teknolojileri ve finansal hizmetleri 
birleştiren hızla büyüyen finansal teknoloji endüstrisi (daha popüler olarak FinTech olarak bilinir) ile 
ilgili olarak ortaya çıkan faaliyetler gibi bilgi teknolojilerinin etkin olduğu herhangi bir dağıtılmış 
forma uygulanır (ILO, 1990). 
Evden çalışma, çalışanların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak emek faaliyetlerine 
erişmelerini sağlayan farklı konumlardan (ev gibi) yapılan çalışma olarak tanımlanmaktadır (Perez 
ve diğ. 2003:743). İşi organize etmenin alternatif bir yolu olarak görülmüştür. Uzaktan çalışma, her 
yerde ve her zaman çalışma imkânı sunarak hem akademisyenlerin hem de uygulayıcıların dikkatini 
çekmiştir. Çalışanlar ve işverenler için bir kazan-kazan senaryosu olarak görülmekte, farklı 
yetenekler arasından seçim yapmayı, gayrimenkul maliyetlerini azaltmayı, çalışanları motive etmeyi 
ve çalışanların iş-aile dengesini korumayı mümkün kılmaktadır (Madsen, 2003:45). 
Teknolojik dönüşümler ve sürekli rekabet gücünün artırılması arayışı altında hızlı ve derin bir 
değişim yaşayan ve gelişen bir politika gündeminin şart koştuğu, giderek küreselleşen bir ekonomi, 
iş ve üretimin örgütlenme biçiminde önemli gelişmelere neden olmuştur.  
Bilgi ve iletişim teknolojileri de uzaktan çalışma için daha fazla kapsam sağlamakla birlikte, 
profesyonel ve aile sorumluluklarını daha tatmin edici ve eşitlikçi iş-yaşam dengesi yoluyla 
uzlaştırmak için yeni fırsatlar mevcuttur. Burada da umutlar olduğu kadar endişeler de söz 
konusudur. İş ve özel alan arasındaki mekânsal ve zamansal sınırların bulanıklaşması bazı 
mahallelerde huzursuzluk ve sanayi öncesi organizasyon biçimlerinin yankılarını kışkırtmaktadır. 
Bireyin işlerinde daha fazla evde olmasına, aynı zamanda evlerinde daha fazla işte olmasına izin 
veren değişim süreçleri, bazıları için karışık bir nimet olduğunu gösterebilir (ILO, 2015). 
 
Evden Çalışmanın Avantaj ve Dezavantajları 

Çalışmaların çoğu, evden çalışmanın avantaj ve dezavantajlarını analiz etmeye odaklanır 
(örneğin Baruch 2000; Gajendran ve Harrison 2007) veya evden çalışmanın iş-aile dengesi 
üzerindeki etkisini analiz etmiştir (örneğin Sullivan ve Lewis 2001; Hill, Ferris ve Märtinson 2003; 
Golden, Veiga ve Simsek 2006). Buna karşılık, evde çalışmanın performans etkileri literatürde çok 
az ilgi görmektedir. 
Evde çalışan veya haftanın en azından bir bölümünde evi çalışma üssü olarak kullanan çalışan 
sayısının artmasıyla, işletmeler için aşağıdakiler gibi bir dizi avantaj ve dezavantajları söz konusudur 
(www.nibusinessinfo.co.uk). 
 
Evden Çalışanların Avantajları  

• Esneklik ve çeviklik: Evden çalışma, çalışma düzenlemelerinde daha fazla çeviklik ve 
esneklik sağlar. Çalışanlar artık bir ofise bağlı olmadığından, daha iyi yerleştirilebilirler ve 
günün erken veya geç, hatta hafta sonları gibi esnek saatlerde çalışmaya daha istekli 
olabilirler. Bu, örneğin farklı bir saat diliminde ikamet eden müşterilerle ticaret yapılıyorsa, 
belirli iş gereksinimlerini karşılamanıza yardımcı olabilir.  

• Yetişmiş çalışanı elde tutma: Evden çalışma, çalışanların elde tutulmasına yardımcı olabilir 
çünkü evde çalışmanın esnekliği, çocuk bakımı ihtiyaçlarını karşılamalarına, işe gidip gelme 
sürelerini azaltmalarına ve işlerini kişisel yaşamlarına uygun hale getirmelerine yardımcı 
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olabilir. Evden çalışmasına izin verilen personel, işverenlerinden artan düzeyde güven 
hissedecek ve bu da personel bağlılığına büyük katkı sağlayabilir.  

• Artan Verimlilik: Normalde bir ofis ortamında meydana gelebilecek daha az kesinti 
nedeniyle verimlilikte azalmalar söz konusudur. Buna karşılık, evden çalışmak, daha odaklı 
çalışmayı kolaylaştırabilecek daha sessiz bir ortam sağlar. Ayrıca, çalışanların işe gidip 
gelmekten kazandıkları zamanları işe daha erken, geç veya her ikisinde başlamak için de 
kullanabileceklerinden daha uzun saatler çalışacaklarını da görülebilir.  

• Artan personel motivasyonu: Evden çalışanlar, kendilerini işverenleri tarafından daha 
güvende hissedeceklerdir. Çünkü çalışma ilişkisi yakından izlenmediğinden ve çalışanların 
işlerine devam etmeleri için bir dereceye kadar özerkliğe izin verilmektedir. Personel ayrıca 
kendilerine daha uygun bir evde çalışma rutini geliştirirken daha mutlu olacak ve bu onların 
ellerinden gelenin en iyisini yapmak için daha motive olmalarına katkıda bulunabilir. 

• İyileştirilmiş personel sağlığı ve refahı: Evden çalışmak, çalışanlar için stres oluşturabilecek 
bir işe gidip gelme ihtiyacını ortadan kaldırır. Bunun gibi zaman tasarrufu, personelin ek 
uyku, aileyle daha fazla zaman geçirme, egzersiz yapma veya daha sağlıklı yemekler 
hazırlama gibi ekstra sağlık yararları elde etmesine de olanak tanır.  

• Mali avantajlar: Ofis alanı, ofis malzemeleri, personel için bütçelenmiş giderler, elektrik, su 
ve doğalgaz faturaları ve diğer tesislerde tasarruf sağlanabilir. 

• Yeni yetenekleri kazanma: Evden çalışma, işe yeni yetenekleri çekmede önemli bir fırsat 
sağlayabilir. Sadece evden çalışma seçeneğini sunmak bile adaya, iş piyasasında, evden 
çalışmayı bir seçenek olarak sunmayan rakiplere göre bir avantaj sağlayacaktır. 

• Rahatlık: Müşteri lokasyonlarını çok ziyaret eden ve bu nedenle ofiste düzenli olmayan 
personele sahip olunabilir. Kendilerini evden ayırmalarına izin vermek daha uygun olabilir ve 
daha fazla zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. 

• Daha iyi iş / yaşam dengesi: Evden çalışmak, çalışanların iş-yaşam dengesini 
iyileştirmelerine yardımcı olabilir, örneğin işe gidip gelmek zorunda kalacak personel artık 
daha iyi bir iş-yaşam dengesi için temel oluşturarak bu zamanı kendileri için kullanabilecek. 
Personel aynı zamanda, akşamları daha fazla boş zaman vererek, örneğin bulaşık makinesini 
doldurmak veya boşaltmak ya da öğle yemeği molasında akşam yemeği hazırlamak gibi, 
çalışma günlerinde ev işlerine sığabilir.  

• Teknoloji bunu kolaylaştırır: İnternet, personelin sürekli olarak ofise bağlanmasını mümkün 
kılmıştır. Skype gibi araçlar, meslektaşlar ve ekipler arasındaki iletişimi çok daha kolay hale 
getirdi ve bazen daha verimli ve etkili toplantılara yol açabilir.  

• Daha az hastalık devamsızlığı: Personelin evden çalışarak daha mutlu ve daha enerjik 
hissetme olasılığı daha yüksektir ve bu nedenle bağışıklık sistemlerinin tükenmişlikten 
olumsuz etkilenme şansı daha azdır. Ayrıca çalışanların tek başlarına çalıştıkları gerçeği, ofis 
ortamında olduğu gibi enfeksiyonların yayılma şansı daha azdır.  

• Düzenli tatillere daha az ihtiyaç: Personel hala çalışıyor olsa bile, evden çalışmak ofise ara 
vermek gibi gelebilir. Evden çalışan personel daha enerjik hissedecek ve aileleriyle daha 
fazla zaman geçirebilecek ve bu nedenle çok fazla izin alma ihtiyacı hissetmeyecektir. Ancak, 
personelin tatillerini geçirmesini sağlamak bir işverenin görevi ise personele verilecek tatil 
süresini belirlemektir. 

Evden Çalışanların Dezavantajları 
Evde çalışan çalışanların bazı dezavantajları olsa da, bunların çoğu, çalışma haftalarının bir 
bölümünde değil, herkes için evden çalışanlar ile ilgilidir: 

• Evden çalışmak herkese uygun olmayabilir: Evden çalışmak herkesin kişiliğine veya 
yeteneğine uygun olmayabilir. Bazı çalışanlar, bir ofis ortamında çalışmanın kendilerine 
sağladığı rutini ve yapıyı tercih edebilir. Bazı personel, meslektaşları ile kişisel etkileşimi 
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tercih edebilir ve ayrıca yöneticileriyle yüz yüze rehberliği, görevleri tamamlamalarına ve 
hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmada son derece faydalı bulabilir. Ayrıca engelli 
çalışanlara da dikkat edilmesi gerekir. Evden çalışmak, işlerini yapmak için ihtiyaç 
duydukları desteği olumsuz etkileyebilir. Evden çalışmak da herkesin ev hayatına 
uymayabilir, örneğin bazı insanlar, sınırların farkında olmayan ve çalışma günü boyunca 
kesintilere neden olabilecek küçük çocuklara sahip olabilir. Diğerleri, uygun bir özel çalışma 
alanı oluşturmak için gereken fiziksel alana sahip olmayabilir. 

• Performansı izlemede zorluk: Evden çalışanları yönetmede ve performanslarını izlemede 
zorluk olabilir. Farklı kişilikler de farklı derecelerde pozitiflikle izlemeye cevap verebilir. 
Çalışanlarla kolayca ölçülebilen hedefler belirlenebilir. Böylece hedeflere ulaşılamazsa, 
herhangi bir performans sorununu erken bir aşamada belirlenip düzeltilebilir. Personel 
performansını yönetmeyi görülmeli ve evden çalışanların etkili bir şekilde yönetilmesi 
gerekir. 

• Evde dikkat dağıtıcı unsurlar: evden çalışmak ofiste oluşabilecek dikkat dağıtıcı unsurları 
ortadan kaldırsa da, bir çalışanın evinde uygun şekilde sessiz bir çalışma alanı yoksa evdeki 
sesler veya diğer ev üyeleri tarafından dikkati kolayca dağılabilir. 

• Potansiyel tükenmişlik: Bir ofisin iş ve ev yaşamı arasında net bir fiziksel ayrım sağladığı 
durumlarda, evden çalışmak, personelin iş hayatı ve ev hayatı arasında ayrım yapmayı 
unutmasına neden olabilir. Bu, çalışanların işten ne zaman ayrılmaları gerektiğini bilmekte 
zorlanmalarına yol açarak daha uzun saatler, artan stres ve kaçınılmaz tükenmişliğe yol 
açabilir. İşverenler, çalışanlarını düzenli molalar vermeye teşvik etmeli ve onlara ayrılmanın 
önemini hatırlatmalıdır. 

• Evden çalışmanın maliyeti: İlk eğitim maliyetleri ve dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları ve 
diğer BT ekipmanları gibi uygun ekipmanların sağlanması söz konusudur. Ayrıca sağlık ve 
güvenlik standartlarını karşılamak için uyarlamaları da düşünülmesi gerekecektir. 

• Personel geliştirmeyle ilgili sorunlar: Yakın fiziksel yakınlıkta personel bulunmamasının, 
personel gelişimini sürdürmede ve becerilerini yükseltmede zorluklara yol açtığı görülebilir. 
Bununla birlikte, çalışanlar çevrimiçi etkinlikler ve kurslar aracılığıyla yeni beceriler 
öğrenme fırsatını değerlendirmeye teşvik edilebilir.  

• Bilgi güvenliği riski: Personel evden çalışırken bilgi güvenliği sorunlarının ortaya çıkması 
daha muhtemeldir. Dizüstü bilgisayarların eve götürülmesi ve personelin sunuculara uzaktan 
erişme ihtiyacını artırmaktadır. İşverenler tarafından sağlanan mobil cihazların kaybolması 
durumunda şifreleme yazılımı ve uzaktan silme uygulamaları yükleyerek şirket verilerini 
korumak için önlemler almalarını sağlamalıdır. Sanal özel ağlar da verileri şifreler ve internet 
üzerinden uzak bir bilgisayara güvenli erişim sağlar. Bu, dosyaların ve verilerin güvenli 
olmasına rağmen personelin erişebilmesine yardımcı olur. 

• Ruh sağlığı üzerinde olumsuz etki: Evden çalışmaya geçiş, kendileri için işe yarayan bir rutin 
bulamazlarsa, iş ve ev hayatını ayırmakta zorlanırlarsa veya yalnız hissederlerse, çalışanın 
ruh sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Çalışanları bir çalışma rutini geliştirmeye 
teşvik etmeye yardımcı olmak için özel bir çalışma alanı oluşturulmalı ve diğer hane halkı 
üyeleri için sınırlar belirlenmelidir. Düzenli sohbetler ve ekip yakalama yoluyla iletişim 
kurarak personelin bağlantıda kalması için daha fazla fırsat oluşturulmalıdır. Sağlıklı 
beslenme ve düzenli egzersiz yapma, özellikle düzenli bir rutine dâhil edildiğinde zihinsel 
sağlığın iyileştirilmesine yardımcı olabilir.  

• Azalan çalışan morali: Çalışanlar evde kendi başlarına çalışırken ekip ruhunu korumak daha 
zor olabilir.  

• Tüm işler evde çalışmaya uygun değildir: Evden çalışmak bazı işlere diğerlerinden daha 
uygundur. Aynı şekilde, evden çalışmak bazı kişilik tiplerine uyarken bazılarına 
uymamaktadır. Bazı insanlar meslektaşlarıyla yüz yüze iletişim kurmayı tercih edebilir.  
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• Düşük internet hızları: Çalışanların nerede yaşadığına bağlı olarak, işlerini etkili bir şekilde 
yapmalarını sağlayan internet hızlarına erişemeyebileceklerini unutmamalıdır. Örneğin kırsal 
alanda internet hızı genellikle çok yavaştır.  

Koronavirüs salgını, başka türlü evden çalışmayı personel için bir seçenek olarak görmemiş 
olabilecek bazı işverenlere, işlerini ve çalışanlarını nasıl etkilediğine dair pratik bir fikir verdi. 
İşverenlerin evde çalışmanın avantaj ve dezavantajlarını ilk elden deneyimlemesini sağladı. Bu 
deneyim, çalışanların ilerleyen çalışma uygulamalarının gelecekteki yönünü beslemede çok faydalı 
olabilir. 
 
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI 

İşletmelerin yönetim fonksiyonları, organizasyon ve kadro kuruluşu, büro hizmetleri, kamu 
ilişkileri, güvenlik, hukuk işleri, personel işleri, kredi ve tahsilatı da kapsayan muhasebe ve mali işler 
gibi giderlerinin takip edildiği hesaptır. 
Maliyet hesaplarının içerisinde en çok kullanılan ve en hacimli hesap tutarının yer aldığı hesap, 
Genel Yönetim Giderleri hesabıdır. 
Genel Yönetim Giderleri, üretilen mal veya hizmetlerin üretim maliyetleri ile ilgili olmadığı için 
işletmenin ürettiği mal veya hizmeti doğrudan doğruya ilgilendirmez. Ancak arzu eden işletmeler 
Genel Yönetim Giderlerinden üretilen mal veya hizmetin maliyetine pay verebilir. Genel Yönetim 
Giderleri işletmenin fonksiyonunu yerine getirmek için yapılan giderlerdir. Örneğin, haberleşme 
giderleri, kira giderleri, elektrik, su, doğal gaz, dava ve icra takipleri gibi giderler, Genel Yönetim 
Giderleri olarak adlandırılır.    
 
UYGULAMA 

COVID- 19 salgını nedeniyle hükümetin salgını azaltma ve önleme adına aldığı kararlar 
doğrultusunda bazı sektörlerde evden çalışma ön görülmüştü. Evden çalışma her sektör için uygun 
değildir. Ancak hizmet sektörünün bazı faaliyet alanlarında daha etkin olarak uygulandığı 
söylenebilir.  
Salgın döneminde evden çalışma ile bazı maliyetlerde önemli ölçüde tasarruflar sağlanmıştır. Bu 
tasarruflar, maliyet hesapları içerisinde yer alan ve önemli bir kalem olan Genel Yönetim Giderleri 
hesabıdır. Çalışmada bu hesabın değerlendirilmesinde esas alınmıştır. 
Çalışmada hizmet sektöründe, iletişim alanında faaliyet sürdüren bir işletmenin 2019 ve 2020 
yıllarında gerçekleşen Genel Yönetim Giderleri mukayese edilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. 
Tablodaki veriler, şirket verilerinin gizliliği nedeniyle, artış veya azalış ve yüzdeler şeklinde 
verilmiştir. Yüzde oranlarının küsuratları atılmıştır.COVID- 19 salgını nedeniyle hükümetin salgını 
azaltma ve önleme adına aldığı kararlar doğrultusunda bazı sektörlerde evden çalışma ön 
görülmüştü. Evden çalışma her sektör için uygun değildir. Hizmet sektörünün bazı faaliyet 
alanlarında uygulanmaktadır.  
Tablo aşağıda sunulmuştur. 

TABLO 1. 2019- 2020 Yıllarına Ait Genel Yönetim Giderlerinin Karşılaştırılması 

GİDERLER 2019 – 2020 
Artış 

2019-2020 
Azalış 

2019-2020 Artış 
% 

2019-2020 Azalış 
% 

Kira Giderleri Artış  % 15  

Isınma Giderleri  Azalış  % 43 

Elektrik 
Giderleri 

 Azalış  % 51 
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Su Giderleri  Azalış  % 94 

Temizlik 
Giderleri 

 Azalış  % 78 

İletişim 
Giderleri 

 Azalış  % 37 

Personel Taşıma 
Giderleri 

 Azalış  % 96 

Yeme İçme 
Giderleri 

 Azalış  % 84 

Primler Artış  % 7  

Tamir- Bakım 
Giderler 

 Azalış  %32 

İkramiyeler Artış  % 11  

Kıdem 
Tazminatları 

------ -------   

Ayrılan 
Personel Sayısı 

Artış  % 4  

İşe Alınan 
Personel Sayısı 

Artış  % 6  

Amortisman 
Giderleri 

Artış  % 11  

Yol Harcırahları --- ----   

Çocuk Yardımı Artış  % 18  

Aile Yardımı Artış  % 18  

Diğer Sosyal 
Giderler 

Artış  % 3  

SGK İşveren 
Payı 

Artış  % 16  

İşsizlik 
Sigortası 
İşveren Payı 

Artış  %  14  

 

İşletmenin COVID- 19 tedbirleri çerçevesinde evden çalışmanın sonucu olarak Genel Yönetim 
Giderleri kapsamında, kira giderlerinde bir önceki yıla nispeten % 15 oranında bir artış olduğu 
görülmektedir. Bu artış, kira sözleşmesinde yer alan enflasyon oranındaki artışla açıklanabilir Isınma 
giderlerinin % 43 oranında azaldığı görülmektedir. Bunun nedeni, personelin hemen hepsi evden 
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çalıştığı için çalışma alanlarındaki ısınma araçlarının  (buna kalorifer petekleri dâhil)  tasarruf adına 
kapatılmış olabilir.  Yine elektrik giderleri de kullanım alanlarının kısıtlı olması nedeniyle azalma 
göstermiştir. Su ve temizlik giderleri önemli ölçüde azalmıştır. İletişim giderlerinde de azalma söz 
konusudur. 
Personel işyerine servislerle taşınmakta olup bu süreçte personel taşınmadığından oldukça önemli bir 
tasarruf sağlanmıştır. Yine bu süreçte, işyerinde çalışanlara yemek ve içecekler sunulmadığından bu 
gider hesabında da % 84 gibi önemli bir azalma söz konusu olmuştur.   
Tamir bakım giderlerinde de kullanılmayan makine teçhizatın, rutin bakımının haricinde, giderleri de 
azalma eğilimindedir.  
Primler ve ikramiyelerde küçük ölçekte bir artış söz konusudur. Bunun çalışanların performansını 
ödüllendirmek ve böylece motive ederek verimliliği sağlamak adına gerçekleştirilmiş bir yönetim 
politikası olabilir.  Kıdem tazminatı ayrılan personele, sözleşme gereği, ödenmemektedir. 
Dolayısıyla bu gider kaleminde herhangi bir değişim söz konusu olmamaktadır. 
İşletmelerin personel çıkarması yasak olmasına rağmen, ayrılan personel sayısı çok az da olsa 
gerçekleşmiştir. Buna rağmen bu dönemde işe alınan personel sayısı bu açığı kapatmaktadır. 
Amortisman giderlerindeki küçük artışın nedeni, kullanılmayan duran varlıklara amortisman 
ayrılmamasıdır. 
Bu dönemde yol harcırahı tahakkuk etmemiştir. 
Çocuk yardımları, aile yardımlarında artış var. Bunun neden, maaş artışlarından kaynaklanmaktadır. 
Diğer sosyal yardımlar, genelde alış veriş çekleri olarak ifade edilmektedir. Burada da az da olsa bir 
artış söz konusudur 
SGK işveren payı ve işsizlik sigortası işveren payındaki artışın nedeni de yukarıda belirtildiği gibi 
maaş artışlarının bir sonucunu yansıttığı ifade edilebilir. 
 
SONUÇ 

İşletmeler sınırsız bir ömürleri var olduğu anlayışı ile faaliyete başlarlar. Ancak zaman 
içerisinde iç veya dış faktörlerden kaynaklanan belirsizlikler ve beklenmeyen olumsuz gelişmeler söz 
konusu olabilir.  
COVID-19 salgının dünya ekonomisine verdiği zarar düşünüldüğünde, gelişmiş ülkelerin bile çaresiz 
kaldığı bu ortamda işletmelerin bu durumdan bağımsız olabileceği beklenemez.  
COVID 19 salgınının olumsuz bir sonucu olarak özellikle hizmet işletmelerinin evden çalışma 
politikasını tercih ettiği görülmektedir. Evden çalışma günümüz dünyasında gün geçtikçe yaygın bir 
şekilde uygulama alanı bulmaktadır. Bunun bir nedeni, maliyetleri minimize etmektir. Böylece 
sürdürülebilir rekabet avantajı elde etme önemli ölçüde sağlanmış olacaktır. 
Çalışmada hizmet sektöründe faaliyet sürdüren iletişim alanındaki bir işletmenin bu süreç üzerinden 
ele alınması halinde, işletme örgütsel küçülmeye ve faaliyetlerinde herhangi bir kısıtlamaya 
gitmeden kendi kaynaklarını etkin kullanarak maliyetler açısından önemli bir tasarruf sağlamış, bu 
sayede rekabet avantajını elde etmiş ve böylece bu olumsuz süreci fırsata çevirmiş olduğu 
görülmektedir. Salgın ortamında, çalışmada ele alınan işletme, krizin olumsuz etkilerini hafif bir 
şekilde atlatmış, maliyetleri minimize etmiş ve dolayısıyla karı maksimize etmiştir. 
Yaşanan bu süreçte işletmenin sürdürülebilir rekabet avantajı elde ettiği genel yönetim giderlerinde 
gerçekleşen tasarruflarda görülmektedir. 
Gerek bireysel gerek kurumsal açıdan bakıldığında, olumsuzlukları fırsata çevirmek önemli bir 
yönetim başarısıdır. Gerçi bu hizmet sektörünün özelliği ve yapısı gereği bu fırsatın ayağına geldiği 
ifade edilebilir. 
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ÖZET 

Koronavirüs, 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştır. Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 11 Mart 2020 tarihinden itibaren küresel salgın ilan edilmiştir. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel salgın alarmı vermesinden sonra koronavirüs için aşı çalışmaları 
başlamış ve dünyanın her yerinde pandemi tedbirleri alınmıştır. Covid-19 pandemisi psikolojik, 
ekonomik ve sosyal açıdan dünyayı etkileyen büyük bir tehlike olarak karşımıza çıkmıştır. 
Dolayısıyla tüm ülkeler sosyolojik, siyasal ve ekonomik açıdan risk altındadır. Bireylerin iyi olması 
için hem psikolojik ve hem de fiziksel sağlıklarının iyi olması gerekir. Pandemi nedeniyle yaşanan 
ölümler, hastalıklar, iş kayıpları ve yeni çalışma modellerini benimseyememe gibi etkenlerden dolayı 
bireyler zarar görmektedir. Alınan önlemler ve aşılama çalışmaları bu sorunu orta vadede çözemezse, 
salgın bir nesil için büyük bir travma yaratabilir. İşletmelerin her zaman krizlere karşı hazırlıklı 
olmaları ve krizleri en az zarar görerek atlatmaları gerekmektedir. İşletmelerin krizlere verdikleri 
tepkiler, kriz yönetimlerindeki başarı ölçüsünü oluşturur. Ayrıca sosyal yaşamın izole edilmesi, 
üretim zincirinde olumsuzlukların yaşanmasına da sebep olmuştur. Bu nedenle birçok ülke üretim 
zincirinin devamlılığı konusunda sıkıntı yaşamaktadır. Teorik çerçevede ele alınan bu çalışmanın 
amacı, koronavirüs pandemisinin işletmelerde üretim ve tedarik zincirine olan etkisini ortaya 
koymaktır. Ülkelerin pandemi sürecinde uygulamış olduğu politikalar ve işletmelerin üretim 
sürecinde pandemiden nasıl etkilendiği de tartışılmıştır. Bu çalışmada online satış modeli uygulayan 
işletmeler dışındaki işletmelerin satış ve üretim bandında ciddi azalmalar yaşadığı ve işletmelerin iş 
yapış şekillerinde pandeminin seyrine göre değişiklikler yaptığı tespit edilmiştir. Önlemeler 
kapsamında karantina dönemlerinde evden çalışma modeli de başlatılmıştır. Uzaktan çalışma 
yöntemine bazı şirketler alışmış olsa da, hazırlıksız yakalandığı için pek çok şirket belirli süre 
karışıklıklar yaşamıştır. Pandemi sürecinin uzun süreli bir etki yaratacağı beklendiği için, 
işletmelerin üretime devam etmesi adına uzaktan çalışma sistemini benimsemeleri önerilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Pandemi, Üretim, Tedarik. 
 
ABSTRACT 

The covid-19 emerged in Wuhan, China, in December 2019.  On March 11, 2020, it was 
declared a global epidemic by the World Health Organization (WHO). All over the world, pandemic 
preventions were taken and vaccination studies for coronavirus started after the World Health 
Organization issued a global pandemic alert. Covid-19 pandemic has emerged as a great danger 
affecting the world in psychological, economic and social terms. Therefore, all countries are at 
sociological, political and economic risk. For individuals to be well, they must have good 
psychological and physical health. Individuals are harmed by factors such as deaths, diseases, job 
losses and the inability to adopt new working models due to the pandemic. If the taken preventions 
and vaccination studies do not solve the problem in the medium term, this epidemic may create great 
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trauma for our generation. Businesses should always be prepared for crises and overcome them with 
the least damage. The responses of businesses to crises constitute the measure of success in crisis 
management. In addition, isolation of social life has caused negativities in the production chain. For 
this reason, many countries have difficulties in the continuity of the production chain. The purpose of 
this study, which is handled in a theoretical framework, is to reveal the effect of the coronavirus 
pandemic on the production and procurement chain in enterprises. The policies implemented by 
countries during the pandemic period and how businesses are affected by the pandemic in the 
production process were also discussed. In this study, it has been determined that businesses other 
than businesses that apply online sales model experience serious reductions in sales and production 
lines and that businesses make changes in their way of doing business according to the course of the 
pandemic. Within the scope of the preventions, the working from the home model was initiated 
during the quarantine periods. Although some companies are accustomed to working remotely, many 
companies have been confused for a period of time because they were caught unprepared. As the 
pandemic period is expected to have a long-term effect, it is recommended that enterprises adopt the 
remote working system to continue production. 
Keywords: Pandemic, Production, Procurement. 
 
GİRİŞ 

Geçmişte sağlık sektörünün bugünkü düzeyde olmamasından dolayı salgınlar yüzünden 
ölümler yaşanmıştır. Salgınlar, nüfus kaybının yanı sıra, sosyal ve ekonomik alanlarda da büyük 
hasarlara neden olmuştur. Salgınların yayılmasını engellemek amacıyla insan ve mal hareketlerinde 
kısıtlama ve yasaklama getirildiği için, ticaret tamamen durma noktasına gelmiştir. Dolayısıyla, 
tüccarlar yeni müşteriler aramak için dünyanın başka yerlerine doğru yönelmişlerdir. Arayışlar 
sonucunda yeni sömürgelerin keşfedilmesiyle ulusal sınırlar oluşmuş, ayrıca her ülkenin kendi 
vatandaşını koruma isteği doğmuştur. Geçmişte üretim insan gücüyle yapıldığı için yaşanan salgınlar 
sonucunda üretimde ciddi anlamda azalmalar yaşanmış ve insan gücü pahalılaşmıştır. Büyük 
kayıplar yaşayan üreticiler insan gücünün yerini alabilecek tasarruflu teknolojilere yönelerek 
yatırımlarını bu yönde geliştirmişlerdir. Bu sayede salgınlar sanayileşmede, yani insanın yerini 
makinelerin almasında etkili olmuştur (Mülayim, 2020). Günümüzde ise koronavirüsün etkisi sadece 
ekonomide değil, yaşamımızın her alanında etkisini göstermiştir. Ölüm vakalarının yüzbinleri 
bulmasıyla dünyanın birçok ülkesinde hayat durma noktasına gelmiştir (Doğan ve Doğan,  2020). 
Ülkelerin almış olduğu tedbirlerin ilki sokağa çıkma yasağı olmuş ve insanlar bu şekilde salgından 
izole edilmiştir. Özel sektörde finans ve istihdamın korunması ve hane halklarına yönelik maddi ve 
manevi destek politikaları uygulanmıştır (Soylu, 2020). Ayrıca, birçok ülkede üretim zincirinin 
devamlılığı konusunda da sorunlar yaşanmıştır. Ülkeler bu durumla başa çıkabilmek için pek çok 
önlem almıştır. Pandeminin etkisin azaltılması amacıyla alınan önlemler doğrultusunda firmalar 
üretime kaldığı yerden devam etmeye ve pazar paylarını korumayı amaçlamışlardır (Doğan ve 
Doğan, 2020). Bu çalışmanın amacı, Covid-19 pandemisinin üretime ve tedarik zincirlerine olan 
etkilerini incelemektir. 

 
COVID-19 PANDEMİSİNİN İŞLETMELERİN ÜRETİM SÜRECİNE ETKİSİ 

Toplumsal refah için sağlık ve ekonomi ayrılmaz bir bütündür. Salgının hem tıbbi boyutta 
hem de ekonomik boyutta riskleri barındırması, günümüzde en çok konuşulan konuların başında 
gelmektedir. Çıkış noktası Çin’in Wuhan kenti olan virüs küresel bir sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Dolayısıyla üretim faaliyetleri tüm dünyada gerilemiş, birçok sektör ağır hasar almıştır. 
Yaşanan ekonomik kriz önceki krizlerden farklı olarak, hem üretimin (arz) hem de tüketimin (talep) 
durma noktasına gelmesine neden olmuştur. İnsanların evde kalma zorunluluğu talebi azaltmış, 
dolayısıyla üretimi durma noktasına getirmiştir. Dolayısıyla, ekonomi daralma sürecine girmiştir. 
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Ekonomik bakımdan güçlü ülkelerin çoğu koronavirüs nedeniyle hastaların ve ailelerinin tedavi ve 
rehabilitasyon masraflarını karşılamıştır. Ekonomik olarak kriz yaşayan işletmelere yönelik 
uygulanan destek programları sonucunda, ülkeler aşırı harcama yapmak zorunda kalmış, dolayısıyla 
yüksek enflasyon ve işsizlik nedeniyle ekonomik tehditlerle karşı karşıya kalmıştır. Bu süreçte 
ulaşımdan turizme, otomotivden inşaat sektörüne kadar birçok sektör olumsuz etkilenmiştir. 
Ekonomik tehditlerden en çok etkilen sektör turizm sektörü olmuş ve bu sektör 2020 yılını ‘kayıp 
yılı’ ilan etmiştir. Sınırların kapatılması ve seyahatlerin yasaklanması turizm ve seyahat sektörünü 
olumsuz etkilemiştir. Evden çalışma tedbirinin uygulanamadığı otomotiv sektöründe fabrikalar 
kapanarak, üretim durma noktasına gelmiştir. Medya ve Eğlence sektörü de pandemiden olumsuz 
etkilenen sektörler arasındadır. Pandemiden dolayı evlerinden çıkamayan insanlar cafelere ve 
restoranlara gidemediği için, sektörde bulunan birçok firma iflasın eşiğine gelmiştir. Perakendecilik 
de olumsuz etkilenen sektörler arasında yer almıştır. Pandemi sürecinde müşteriler alışveriş yapmak 
için evden çıkmak yerine, online alışveriş yapmayı tercih etmelerinden dolayı sektörün satışlarında 
önemli kayıplar olmuştur. Çalışma ortamları sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olmayan ve 
devlet destekli sağlık güvencesi olmayan çalışanların pandemiden çok fazla etkilendikleri 
düşünülmektedir. Perakendecilik sektörü gibi imalat sektörü de bu süreçte olumsuz etkilenmiştir. 
Üretimde beliren yavaşlama sorunu, pek çok üretim işletmelerinin kapanmasına neden olmuş, 
dolayısıyla sektörde faaliyet gösteren firmalar taleplerin büyük kısmını karşılayamayacak hale 
gelmiştir. Pandeminin etkilerinin uzun vadede nasıl seyredeceği yönünde yapılan tahminlerde, 
fabrikalar tam kapasite üretim yapsa bile, firmaların bir süre daha ihracat yapamayacakları ifade 
edilmektedir. Nitekim, birçok ülke tarafından yapılan aşı çalışmalarının olumlu sonuç vermesi, 
insanları ve firmaları ümitlendirmiş ve ülkelerin yavaş yavaş normal yaşama dönmelerine ortam 
hazırlamıştır. 
Pandemiden olumsuz etkilenen sektörler olduğu gibi olumlu etkilenen sektörler de ortaya çıkmıştır. 
Örneğin, temel ihtiyaç malzemeleri üreten gıda ve temassız satış hizmetleri sunan e-ticaret sektörleri 
olumlu yönde etkilenmiştir. Öte yandan milyonlarca kişinin evde kalmasıyla, sosyal medya 
uygulamalarının ve teknoloji ve telekominasyon şirketlerinin gelirleri büyük ölçüde artış 
göstermiştir. Kamu hizmetlerinde ise, okulların kapanması sonucunda online eğitim seçenekleri 
geliştirilerek, sunulan hizmetlerin kalitesi artırılmıştır. Ayrıca internet kullanıcı sayısının artması, 
teknoloji ve telekomünikasyon şirketlerinin satışlarını olumlu yönde etkilemiştir. 
 
COVID-19 PANDEMİSİNİN TEDARİK ZİNCİRLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Tedarik ve üretim sürecini sorunsuz yürüten bir işletme, mamul veya yarı-mamulün 
zamanında teslim edilmesini sağlayan tedarik zinciri vasıtasıyla ürün veya hizmetlerini müşteriye 
sunabilir. Salgının küresel boyuta ulaşmasıyla, bulaşın en yüksek olduğu ülkelerde fabrikalar durma 
noktasına gelmiştir. Dolayısıyla, üretimi ve üretim hızını en çok etkileyen faktör olan tedarik 
zincirinde ciddi aksaklıklar meydana gelmiştir. Pandeminin henüz başlarında, nihai ürünlerini 
Çin’den temin eden bazı firmalar, virüsün Çin’den yayıldığını ve teslim aldıkları ürünlere temas 
edilmesi durumunda Covid-19 virüsünün bulaşma ihtimalini düşünerek mağazalarını kapatma 
durumuyla karşı karşıya kaldılar. Dolayısıyla birçok küresel firma, yeni ürün tanıtımlarını 
erteleyerek, bir önceki yılda gerçekleştirdikleri satış miktarına bile ulaşamayacaklarını 
açıklamışlardır. Örneğin, pandemiden en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Güney Kore’de üretilen 
ve dünyanın otomobil üretimi sıralamasında beşinci sırada yer alan Hyundai, pandemiden önce ara 
mallarının büyük çoğunluğunu temin ettiği Çin’den artık tedarik sağlanamadığını, dolayısıyla yeni 
tedarik kaynağı bulana kadar fabrikalarının kapalı kalacağını deklare etmiştir (Demirdöğen ve 
Yorulmaz, 2020). Pandeminin neden olduğu kriz ortamına, üretim sürecinin önemli bir parçası olan 
tedarik zincire benzer birçok iş modeli uyum sağlayamamıştır. Anlık ve kritik değişimlere karşı 
esnek olan iş modelleri ve hızlı karar alabilen tedarik zincirlerine, yakın zamanda, günümüzden daha 
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fazla ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle, işletmelerin stoklarını optimum düzeyde kullanmaları ve 
riskleri minimum seviyede tutarak sahip oldukları stoklarını yönetmeleri önem kazanmaktadır. 
Pandeminin tedarik zinciri üzerindeki olumsuz etkileri genel olarak; ithalat ve ihracat faaliyetlerinde 
duraksamaların yaşanması, seyahat kısıtlamalarından dolayı hammadde naklinin aksaması, küresel 
ölçekte insanların ekonomik sorunlar yaşamasından dolayı pazardaki talebin azalması, sokağa çıkma 
kısıtlamasından dolayı tedarik zinciri personelinin fiziksel olarak iş yerinde bulunamaması, mağaza 
ve restoranların kapanması, ve bu sebeplerden dolayı üretimin durma noktasına gelmesi şeklinde 
sıralanabilir. 
 
COVID-19 PANDEMİSİNİN İŞLETMELERİN ÜRETİM FONKSİYONUNA ETKİSİ  

Etkisini arttırarak süren Covid-19 pandemisi, birçok sektörün 2020 yılı için planladığı 
hedeflere ulaşmasını engellemiştir. Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) neredeyse 
bütün ekonomilerde 2020 yılı için büyüme tahminlerinin azaldığını ifade etmiştir. GSYİH (Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla) büyüme oranını %2,9’dan %1,5’a düşerek, neredeyse yarı yarıya ekonomik 
durgunluk yaşanacağını belirtmiştir (Acar ve Duran, 2020). Bu nedenle her firma yaşanan krizi 
analiz etmiş ve en az hasarla atlatabilmeye çalışmışlardır. Örneğin, banka ve sigortacılık 
sektöründeki firmalar, dijital bankacılık hizmetlerini geliştirerek, geleneksel bankacılık hizmetinden 
daha ileriye bir adım atmışlardır. Bu sayede, müşteri etkileşimini arttırmak amacıyla sanal aracılar ve 
asistan botlar geliştirilmiş ve kullanımı artmıştır. Ancak az sayıda banka ise, bazı bankacılık 
işlemlerini sadece fiziki olarak gerçekleştirilebilmesi nedeniyle, söz konusu yeniliklerde yetersiz 
kalarak müşteri kaybetmişlerdir. Öte yandan sigorta şirketleri poliçelerini iptal ettirmek isteyen 
müşterilerini ikna etmekte zorlanırken, sağlık sigortası işlemlerinde karlı çıkmışlardır. Pandeminin 
oluşturduğu kriz, enerji sektörünün üretimini de olumsuz etkilemiştir. Avasant ortaklarından Robert 
Joslin’in yaptığı bir açıklamaya göre; petrol kullanımının azalmasının nedeni, seyahat kısıtlaması 
veya sınırların kapatılması değil, kısıtlama ve karantina döneminde petrol ürünü ile çalışan araç 
kullanımın azalmasıdır. Yukarıdaki ifadeler doğrultusunda, mal veya hizmet üretimi genel olarak 
azalmıştır. Demirdöğen ve Yorulmaz’ın (2020) yaptığı bir çalışmaya göre, pandemi sürecinde turizm 
sektörü önceki yıla göre yaklaşık 113 milyar dolar kayıp yaşamıştır. Ayrıca, New York Times 
gazetesinde yayınlanan bir makalede ülke sınırlarının kapanması ve ticaretin zayıflamasından dolayı 
Çin’e ve birçok ülkeye turistlerin gitmediği ve Çin’deki otellerin çoğunun boş kaldığına değinilmiştir 
(Demirdöğen ve Yorulmaz, 2020). Koronavirüsün ekonomide oluşturduğu olumsuz etkileri azaltmak 
için, ülkeler birçok ekonomik tedbirler geliştirerek yürürlüğe koymuşlardır. Salgının ilk 
zamanlarında 484 milyar dolarlık maddi destek sağlayan Amerika Birleşik Devletleri, salgının 
etkisini arttırmasıyla bu oranı 2 trilyon dolara yükselterek, dünyadaki en yüksek Covid-19 destek 
paketi sağlayan ülke olmuştur. Ayrıca birçok ülke, insanların yaşamını sürdürebilmesi için temel 
ihtiyaçlarının karşılandığı önemli sektörlerden biri olan tarım sektörünü destekleyen politikaları, 
sektördeki üretimin aksamaması adına, uygulamaya başlamıştır (Gülçubuk, 2020). Pandemi 
sürecinde, tüketim ile üretim arasındaki fark oldukça büyümüştür. 25 Mart 2020’de gerçekleştirilen 
G-20 Zirvesi’nde OECD Genel Sekteri Angel Gurria, ülkelerin halk sağlığına yönelik tedbirler 
almalarının ekonomileri açısından yüksek maliyetler oluşturmasından dolayı ekonomide durgunluk 
meydana getirdiğini ifade etmiştir. Ayrıca Angel Gurria, bir yandan pandemi ile mücadele edilirken, 
diğer yandan ekonominin hareketlenmesi için normalleşmenin uygun olan en kısa sürede 
başlatılması gerektiğini belirtmiştir. Seyahatlerin yasaklanması ve sınırların kapatılması gibi 
tedbirlerin alınmasından dolayı, birçok çalışan işlerini yürütememektedir. Bu durum, üretimin durma 
noktasına gelmesinin nedeni olarak görülebilir (Üstün ve Özçiftçi, 2020).  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
İnsan sağlığını olumsuz etkileyen Covid-19, ülkelerin ekonomilerini de olumsuz etkilemiştir. 

Sektörlerinde online satış modeliyle faaliyet gösterebilen işletmeler dışındaki işletmeler, satış ve 
üretim faaliyetlerinde ciddi sorun yaşamıştır. Bu soruna çözüm olarak işletmeler iş yapış şekillerini 
değiştirmiştir. Pandemi sürecinde, firmalar evden çalışma modelleri uygulamıştır. Bazı firmalar 
pandemiden önce de uzaktan çalışma modelini kullandığı için bu değişiklikten önemli ölçüde 
etkilenmemiştir. Ancak bazı firmalar söz konusu değişime hazırlıksız yakalandığı için aksaklıklar 
yaşamıştır. OECD tahminlerine göre salgının önlenememesi durumunda, küresel ölçekte iş 
dünyasının milyarlarca dolar kaybetmesine neden olabilir. OECD tespitlerine göre 2019 yılında 86,5 
trilyon dolar olan küresel üretim, Covid-19’un etkisiyle 1,5 trilyon dolarlık azalış göstermiştir. Bu 
nedenle, pandemi bitinceye kadar firmaların iş sürekliliği planlarını geliştirmeleri şarttır. Genelde 
kazalara, doğal afetlere ve benzeri kontrol dışı durumlara karşı alınan önlemlerin yer aldığı iş 
süreklilik planlarına, pandeminin de eklenmesi gerekmektedir. Pandemiden ciddi şekilde olumsuz 
etkilenen işletmelerin bundan sonraki süreçte eskisi gibi olamayacakları ön görülmektedir. Salgınla 
ilgili yapılan genel değerlendirmelerde insanların değil, sektörlerin bundan sonra nasıl hareket 
edeceği tartışılmalıdır. Çin’den ithal edilen otomotiv ve elektronik ürünlerin temininde, sınırların 
kapanması aksaklıkların yaşanmasına neden olmuştur. Ayrıca Covid-19 sebebi ile Türkiye’nin 
Ortadoğu ile yaptığı milyarlarca dolarlık ticareti de risk altındadır. Ancak Avrupa Birliği’nin Çin’den 
yaptığı ithalatının bir kısmını Türkiye’ye yönlendirmesi ile, Türkiye’deki üretimin %25 artacağı 
öngörülmektedir. İstanbul Kimyevi Ürünler İhracatçılar Birliği (İKMİB), Çin’den yarı mamul ve 
hammadde ithal eden firmaların büyük sıkıntılar yaşadığını ve salgının uzun sürmesi halinde birçok 
firmanın üretimde zorlanacağını ifade etmiştir. Son zamanda sağlık alanında yapılan aşı 
çalışmalarının olumlu sonuç vermesiyle, işletmeler önerilen tedbirlere uyarak üretime devam 
etmişlerdir. Üretime devam edebilmeleri için bazı işletmeler, uzaktan çalışma sistemini uyguladıkları 
görülmüştür. Sonuç olarak insanların, birbirileriyle fiziksel temasını en aza indirmeleri ve ülkelerinin 
Covid-19 ile ilgili önerdiği tedbirlere uymaları; işletmelerin, ofislerde insanlar arası fiziksel temasın 
en az seviyede tutulacağı bir çalışma ortamı hazırlamaları ve sosyal mesafeye uygun ofis düzeni 
oluşturmaları; ülkelerin ise işletmelerin ve insanların yeni dünya düzenine uyum sağlamalarına 
destek olacak, benzer krizleri önceden tahmin edip gerekli önlemleri almayı sağlayacak politikaları 
oluşturması önerilmektedir.  
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ÖZET 
İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar insanoğlu varlığını korumak için birçok 

salgın hastalık ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. İnsandan insana kolay yayılması nedeniyle, 
salgın hastalıklar birçok insanın ölümüne neden olup, ekonomik, sosyo-kültürel ve siyasal alan başta 
olmak üzere toplumun her alanda köklü değişimler meydana getirmiştir. Ülkelerin devlet yetkilileri 
tarafından alınan kararlar doğrultusunda, virüse yakalanmamak için bireylerin uyguladığı sosyal 
izolasyon uygulamaları ile hayat eve sığdırılmıştır. Eğitim, iş, sağlık, finans, market gibi faaliyetlerin 
evlere taşınması, evlerde geçirilen sürenin artmasına ve çoğu sektörün çalışma şeklini değiştirmesine 
neden olmuştur. Salgının ne zaman biteceğine dair belirsizliğin getirmiş olduğu sosyo-ekonomik 
sıkıntılar, tüketicide panik duygusunun yoğun yaşanmasına bağlı olarak tüketicilerin satın alma 
davranışında değişimler meydana getirmiştir. 
Tüketicide oluşan salgının bulaşma kaygısı, ürün ve hizmet alırken daha dikkatli ve seçici 
davranmayı zorunlu kılmıştır. Pazarlama faaliyetleri, insanların istek ve ihtiyaçlarının giderilmesi 
için var olduğu çevrenin şartlarına göre şekil alması temelinde oluşturulmuş çabaların bütünüdür. 
Pandemi sürecinde tüketicilerin yaşam tarzında meydana gelen değişim, ürün veya hizmet sunan tüm 
işletmelerin pazarlama faaliyetlerinde değişikliklere neden olmuştur. Bu çalışmada pazarlama 
faaliyetlerinde yaşanan değişimi tüketici davranışındaki değişim, pazarlama stratejilerindeki değişim 
ve dijital pazardaki değişim olmak üzere üç başlık şeklinde ele alınmaktadır. Türkiye’de önemli bir 
pazar payına sahip olan 15 markanın pandemi sürecindeki pazarlama faaliyetleri, yazılı ve sözlü 
kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında incelenmiştir. Pandeminin pazarlama faaliyetlerinde 
yaratmış olduğu etkiler çok kapsamlıdır. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada pandeminin pazarlama 
faaliyetlerinde yarattığı etkilerden birkaçı tartışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler:  Pandemi, Pazarlama, Pazarlama Faaliyetlerindeki Değişimler. 
 
ABSTRACT 

From the beginning of human history to the present day, human beings have had to fight 
many epidemics in order to preserve their existence. Due to its easy spread from person to person, 
epidemic diseases have caused the death of many people and have brought about radical changes in 
all areas of society, especially in the economic, socio-cultural and political fields. In line with the 
decisions taken by the state authorities of the countries, with the social isolation practices applied by 
individuals in order not to catch the virus, life has been fit into the home. Moving activities such as 
education, business, health, finance, market to homes, has resulted in increased time spent at homes 
and changed the way most sectors work. The socio-economic difficulties caused by uncertainty about 
when the epidemic will end have revealed changes in the purchasing behavior of consumers due to 
the intense sense of panic in the consumer. The anxiety of transmission of the epidemic in the 
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consumer has made it mandatory to be more careful and selective when buying products and 
services. 
Marketing activities are the totality of efforts created on the basis of taking shape according to the 
conditions of the environment in which people exist in order to meet their requests and needs. The 
change in the lifestyle of consumers during the pandemic has caused changes in the marketing 
activities of all businesses that offer products or services. This study discusses the change in 
marketing activities under three topics: change in consumer behavior, change in marketing strategies, 
and change in the digital market. In light of the information obtained from written and verbal 
sources, the marketing activities of 15 brand, which has a significant market share in Turkey, in the 
pandemic period, were investigated. It is extensive, that the effects of the pandemic on the marketing 
activities of companies. Some of the effects of the pandemic on marketing activities were discussed 
by this qualitative study. 
Keywords: Pandemic, Marketing, Changes in Marketing Activities. 
 
GİRİŞ 

Çin’nin Hubei eyaletinin başkenti olan Wuhan şehrinde 2019’un Aralık ayında, deniz 
ürünleri ve canlı hayvan pazarı ile ilgili olduğu düşünülen Covid-19 adı verilen yeni bir virüs tespit 
edildi. Virüsün, solunum yoluyla insandan insana bulaşmasıyla her gün vaka sayılarının artmasına ve 
binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmaktadır (Til, 2020:54).  Koronavirüsün dünya 
genelinde yayılma hızının artması sebebiyle, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO-
World Health Organization) tarafından “pandemi (küresel salgın)” ilan edildi (WHO, 2020). 
İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar insanoğlu birçok salgın hastalıkla mücadele etmek 
zorunda kalmıştır. Tarihsel süreç içerisinde insanlık nüfusunun önemli ölçüde azalmasında etkili olan 
ve tüm insanlığı tehdit eden salgın hastalıklar toplumların nüfusu başta olmak üzere ekonomik, 
sosyal, siyasal, kültürel alanda değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur (Çıragil, 2020). Covid-19 
salgın nedeniyle ülkelerin bireylere uyguladığı sosyal izolasyon uygulamaları nedeniyle, insanlar 
yaşamlarını eve sığdırmaya çalıştılar. Evlerde geçirilen sürenin artmasıyla çoğu sektör çalışma 
şeklini değiştirerek faaliyetlerini devam ettirmeye çalışmıştır (Demirdöğmez, vd. 2020:127). 
Pandemi sürecinde meydan gelen yaşam tarzındaki değişime bağlı olarak, ürün ve hizmet sunan tüm 
sektörlerin uygulamış olduğu pazarlama faaliyetleri de değişim göstermiştir. Pazarlama faaliyetleri, 
insanların istek ve ihtiyaçlarının giderilmesi için var olduğu çevrenin koşulları ve şartlarına göre 
şekil alması temelinde oluşturulmuş çabaların bütünüdür. Tüketici temelinde oluşturulan pazarlama 
faaliyetleri makro ve mikro çevre koşullarında değişkenlik göstermektedir. Bu değişkenlik 
işletmelere fırsat yaratabildiği gibi var olan fırsatı da ortadan kaldırabilir (Akgün, 2007:3). Doğru 
pazarlama ve doğru iletişim stratejileri ile işletmeler, hem faaliyetlerine hem de pandemi sürecinde 
yaşanan ekonomik sıkıntılara karşı rekabet avantajı elde etmelerine olanak sağlamaktadır. Covid-19 
sürecinde pazarlama faaliyetlerinde dikkat edilmesi gerekenler şunlardır: Pazar Çevresi, İletişim, 
Uzaktan Çalışma, Gelir ve Gidere Yoğunlaşma (Onat, 2020). 
 
COVİD-19 İLE DEĞİŞEN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 

Tüketici davranışları, “kişilerin veya grupların ürünleri, hizmetleri, fikirleri ve tecrübeleri 
istek/ihtiyaçları doğrultusunda satın alması, kullanması ve kullanım sonrasında elden çıkarılması 
sürecini kapsayan faaliyetler bütünüdür” (Eroğlu, vd. 2012:6). Tüketicilerin satın alma davranışı 
esnek bir yapıya sahiptir. Tüketici davranışları, toplumun içinde bulunduğu zamana ve koşullara göre 
değişkenlik gösteren bir yapıya sahip olması nedeniyle en çok psikolojik, sosyo-kültürel, ekonomik 
faktörlerin etkisindedir (Yürük, 2010:31). 
Covid-19 salgını sürecinde uygulanan yasakların ve kısıtlamaların ekonomiyi olumsuz etkilediği 
açıkça görülmektedir. Ekonomik risk ve belirsizliğin ortaya çıkması ile tüketicilerin tüketim 
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davranışlarında panik yaşamasına neden olmuştur (Pandelical ve  Pandelical, 2011). Keane ve 
Neal’in yapmış olduğu, Covid-19 salgınında tüketici paniği adlı çalışmanın sonucuna göre; devletin 
uygulamış olduğu yasak ve kısıtlamalar panik havasının artmasında önemli rol oynamıştır. 
Tüketicide paniğin, ilk önce sağlık ürünleri ile temizlik ürünlerinde görüldüğü ve bu ihtiyaçların 
giderilmesiyle de temel ihtiyaçlara karşı satın alma davranışı gösterdiği tespit edilmiştir (Keane ve 
Neal, 2020:4). Covid-19 sürecinde potansiyel tüketici davranışlarındaki değişimler ile ilgili yapılmış 
araştırma sonuçlarına göre, tüketicinin pandemi sürecinde göstermiş olduğu davranışlar aşağıdaki 
gibidir; 
1. Pandemi ile oluşan paniğe bağlı olarak tüketicide stok yapma düşüncesi ortaya çıkmıştır. 
Tüketicinin en çok satın alma eğiliminde bulunduğu ürünler; sağlık, temizlik ve temel gıda ürünleri 
olmuştur (Zwanka ve Buff, 2020:386). 
2. Tüketici bu süreçte yerli üretim ürünlerini ve satın alma işleminde ise somut (kâğıt ve madeni) 
ödeme araçları yerine temasın daha az gerçekleştiği ödeme araçlarını kullanmayı tercih etmektedirler 
(Widayat ve Arifin 2020:43; Akt, Yıldız, 2020:385). 
3. Tüketiciler, önceliklerini dikkate alarak temel ihtiyaç ürünlerini satın alma eylemini 
gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla Lüks tüketim mallarının satışlarında ciddi oranda azalış 
görülmektedir (Tekin, 2020:2334). 
4. Pandemi sürecinde evde kalmak zorunda olan tüketiciler, ev tabanlı hobilere yöneltmiştir. 
Özellikle salgının yayılma hızını önlemek amacıyla kapatılan restoran ve lokantalar, tüketicileri daha 
sık yemek pişirmeye sevk etmiştir (Tekin, 2020:2334). 
Covid -19 sürecinde tüketicilerde hassaslık, duyarlılık ve bireysellik ön planda olmuştur. Bu 
dönemde satın alınan mal ve hizmetlerde, hijyen esas alınarak en çok yararı sağlayan ürünü en uygun 
uygun fiyatta temin etmek isteyen bir tüketici davranışı karşımıza çıkmaktadır. Tüketicilerin 
davranışları, tutumları, inançları ve alışkanlıkları salgının ortaya çıkardığı sonuçlara bağlı olarak 
markalar, tüketici perspektifinde ve pandemi sürecine uygun faaliyetler sağlama amacındadırlar. 
Tüketicide meydana gelen davranış değişikliğinin bir kısmı pandemi sonrasında da kalıcı olacağı ön 
görülmektedir. Bu süreçte markalar için oluşan tehditler koşullara uygun stratejiler ile fırsatta 
çevrilebilmektedir (Kadıoğlu, 2020:316-319). 
 
COVİD-19 İLE PAZARLAMA STRATEJİLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER   

Küresel çapta yaşanan ekonomik sıkıntıların hangi alanlarda ne kadar etki edeceği ilk 
zamanlarda tam olarak kestirilmemekteydi. Zamanla ülkelerin almış olduğu önlemler kapsamında 
tüm sektörlerin etkilendiği ve en çok seyahat sektörünün, amacına bakılmaksızın, hava yolu, deniz 
yolu ve kara yolu seyahatlerinin etkilendiği görülmüştür (Eroğlu, 2020:2). Çoğu sektörde meydana 
gelen gelirdeki azalış, küçülme ve iflas tüketicide endişe, karamsarlık ve kaygı oluşturmakla beraber, 
tüketim davranışlarında da değişime neden olmuştur (Odabaşı, 2010:73). Tüketicide oluşan davranış 
kalıplarına ve değişen çevre koşullarına göre uygun stratejiler ortaya koymak, işletmelerin 
faaliyetlerine devam etmesinin temelidir. İşletmelerin, faaliyet alanlarının ve sektörlerin farklı 
olması, hitap edeceği tüketici kitlesini de farklı kılacaktır. Türkiye’de önemli bir pazar payına sahip 
olan 15 markanın pandemi sürecinde sektör farkı olmaksızın uygulamış oldukları stratejiler aşağıdaki 
gibidir (Yıldırım, 2020): 
- Ürün ve Hizmetlerde Yenilikler Geliştirmek 
Covid-19 salgını tüketicilerin yaşam koşullarını değiştirmektedir. Tüketicinin bu süreçte 
işletmelerden beklentisi, hijyen koşullarına uygun ürün ve hizmetin sunulmasıdır. İşletmeler ise 
salgınının yayılımına sebebiyet vermeden faaliyetlerini devam ettirmek için pazara yeni ürün ve 
hizmet sunmaya ya da var olan faaliyetlerini sürece uygun bir şekilde iyileştirme yoluna gitmişlerdir. 
Pandemi sürecinde en çok etkilenen sektörlerden olan gıda, temizlik ve seyahat sektörünün bu 
süreçte uygulamış oldukları stratejiler şu şekildedir (Eroğlu, 2020:2672): 
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Gıda sektöründe; virüsün çabuk yayılma hızına bağlı olarak firmalar, çevrimiçi hizmette aktif rol 
üstlenerek tüketicilere temassız teslimat ve ödeme şekilleri ile pazarda faaliyet göstermeye 
çalışmaktadırlar (Kişin, 2020:1). 
Temizlik sektöründe; firmalar üretmiş oldukları ürünlerine dezanfektan, antibakteriyel gibi virüse 
karşı etkili yeni ürünler oluşturarak faaliyetlerine devam etmişlerdir. Örneğin; temizlik sektöründe 
önde gelen isimlerden olan Cif  “ultra hijyen spreyi” formülü ile Domestos ise “pratik yüzey spreyi” 
ile her alanda hijyen sağlamayı amaçlayarak yeni ürünlerini dönemin koşulluna göre üretmiştir 
(Yıldırım, 2020). 
Havacılık sektöründe; pandeminin ilan edilmesi ile başlanan yasaklar, havacılık sektörüne ciddi bir 
şekilde zarar vermiştir. Bu süreçte işletmeler iç pazara yöneliş göstermişlerdir. Mayıs 2020 itibari ile 
seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla uçuşun yasak olmadığı ülkelere gerekli önlemler alarak 
faaliyetlerine devam etmişlerdir (Kıvılcım, 2020:25). 
Turizm sektöründe; dış hatlara uçuşun yasak olması nedeniyle, turizm sektörü iç pazara 
yönelmiştir. Müşterilerin sağlığı için gerekli tüm hijyen ve tedbirlerin beklentiler çerçevesinde 
uygulandığı görülmüştür. Akıllı sistemler ve temassız işlemler bu süreçte en çok tercih edilen 
uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; oteller online giriş/çıkış, QR kodu ile hem 
menülere hem de odalara servis gibi bir çok teknoloji ağırlıklı yenilikleri uygulayarak stratejilerine 
yeni ürün ve hizmet dahil etmişlerdir (Ayyıldız, 2020:3352). 
- Sosyal Sorumluk Projelerinde Yer Almak   
Sosyal sorumluluk projeleri, kurum ve kuruluşların topluma karşı duyarlı olduğunu gösterme 
şeklidir. Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda hareket edilerek maddi veya manevi problemlere 
katkıda bulunulur. Ancak bu dönemde yapılan sosyal sorumluluk projelerinin maddi boyutundan çok 
manevi yönü daha ağır basamaktadır. Sosyal sorumluluk projeleri sadece hükümetler ya da firmalar 
tarafından gerçekleştirilmemiştir. Firmalar hükümet ile işbirliği halinde olup, söz konusu projelerini 
bu doğrultuda gerçekleştirdiler (Konakçı, 2020). Çünkü bu süreçte salgının bireysel olmadığı ve 
mücadelenin birlikte atlatılacağı düşüncesi hakim olmuştur (Marketing Türkiye, 2020). Pandemi 
sürecinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinin genel özellikleri aşağıdaki gibidir (Konakçı, 
2020): 
• Sağlık çalışanlarının motivasyonlarını arttırmak ve yanlarında olduklarını hissettirmek için alkış 
ile destek verildi. 
• Firmalar devlet ile işbirliği halinde olup, gerekli sağlık malzemelerinin üretimini gerçekleştirdiler. 
Tekstil firmaları maske üretmeye, beyaz eşya üretimi faaliyetinde bulunan firmalar ise solunum 
cihazı üretmeye başladılar. Vakko, W Collection, LWC, Koton vb. tekstil firmaları üretimine ara 
vererek, toplumun maske ihtiyacını karşılamak için maske ürettiler. Arçelik firması hastanelerde 
yetersiz olan solunum cihazını karşılamak için solunum cihazları üretti. LG Electronics ateş ölçer ve 
tansiyon cihazları üretti. Ayrıca kimya endüstrisinde faaliyet gösteren Hayat Kimya, hastanelerin 
temizlik ihtiyacını karşılayarak, salgınla mücadeleye katkıda bulunmuştur (Marketing Türkiye, 
2020). 
• Faaliyet alanları gereği üretim alanında katkıda bulunamayan bazı firmalar ve kurumlar, devlet 
kurumlarına maddi destek vermeye çalıştırlar (Konakçı, 2020). Destek verenlere örnek olarak şunlar 
sayılabilir: Garanti BBVA, n11.com, BP Türkiye, Shell, Sabancı Holding, Anadolu Efes, Facebook, 
Instagram, Pinterest vb (Marketing Türkiye, 2020). 
• Sosyal paylaşım siteleri bu süreçte devlet organları ile işbirliği içerisinde olup gerekli bilgiyi 
kullanıcıları ile doğruda paylaştılar (Eroğlu, 2020:2673). 
• Bireysel olarak yapılan en önemli sosyal sorumluluk kampanyası olarak oluşturulan sokak 
hayvanları için kapının önüne “bir kap su ve mama” sloganına bazı işletmeler de destek vermişlerdir. 
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Örneğin; Ekol lojistiğin kurucusu 7 ton mamayı ormanlık alanda hayvanlara ulaştırmıştır (Eroğlu, 
2020:2673). 
Salgın ile mücadele kapsamında markalar, hem çalışanların sağlığını korumak hem de topluma 
yardımlarda bulunarak tüketicide anlamlı bir etki bırakmış ve müşteri ile marka arasındaki ilişkinin 
kalıcı olmasını sağlamıştır. Birçok firma pandemi sürecinde oluşan ekonomik sıkıntıların farkında 
olup ilgili kurum/kuruluşlara bağışta bulunmuştur. Faaliyet gösterdikleri alanda ürün veya 
hizmetlerine indirim uygulayarak üstlendikleri sosyal sorumlulukları yerine getirmiştir. Ayrıca 
işletmelerin satış yaptıkları mağazalarda, sosyal mesafe başta olmak üzere alınan tedbirlere 
müşterilerinin uymalarını teşvik etmeleri, pandemi sürecinde yerine getirilmesi gereken önemli 
sorumluluklardandır (He ve Harris, 2020:176-182). 
 
DİJİTAL PAZARLAMADA MEYDANA GELEN YÜKSELİŞLER 

İnsanların, zamanlarının çoğunu evlerinde geçirmesi nedeniyle birçok sektör bu süreçte 
işlerini ofis ortamlarına taşıyarak, internet üzerinden faaliyetlerine devam ettirmiştir. Eğitim, iş, sanal 
market, oyun, sağlık, finans, hobi, eğlence vb. faaliyetlerin eve taşınması internette geçilen sürede 
ciddi bir yükseliş yaşanmasına neden olmuştur (Leventler, vd. 2020). Virüs salgını nedeniyle acil 
durumlar haricinde hastanelere gitmek yerine, dijital sağlık platformlarda doktorlar ile canlı görüşme 
yapılmış veya mesaj yoluyla iletişim sağlanmıştır (https://digitalage.com.tr, 2020). 
Pandemi sürecinde tüketicinin yaşam tarzının değişmesi alışkanlıklarının değişmesine neden olurken, 
markaların tüketiciler ile olan iletişim şekli de değişmiştir (Eroğlu, 2020:2673). Markalar 
faaliyetlerini müşterilerine veya ilgili mecralara bildirmek için dijital pazarlamayı yaygın olarak 
kullanmaya başlamışlardır. Geleneksel pazarlama faaliyetlerinden olan dijital pazarlama 
küreselleşmenin en önemli nedeni olan teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Dijital 
pazarlama, toplumun içerisinde bulunduğu sıkıntılı süreçlerde, markaların hedef kitlelerine daha 
kolay ulaşmalarını ve geri bildirimlerden hızlı bir şekilde haberdar olmalarını sağlamaktadır. Dijital 
pazarlama, tüketiciye “değerli olduğunu hissettirme prensibi”ni benimsediği için, tüm dünyayı etkisi 
altına alan salgın sürecinde müşteriyi ve tüketiciyi motive etmesi açısından var olan değerini daha 
çok arttırmıştır (Kaygun, 2020). Markaların bu süreçte uygulamış oldukları stratejilerden en önemlisi 
tüketici ile olan iletişimlerini dijital ortamlarda gerçekleşmesidir (Eroğlu, 2020:2674). Covid-19 
salgınının sebep olduğu karantina ile tüm dünyada dijitalleşme yükselişe geçmiştir. Dijitalleşme, 
Covid-19 sonrası yaşanacak olan normalleşme sürecinde de yoğun olarak kullanılmaya devam 
edecektir. Dijital platformların güvenliğini sağlamak için, yeni stratejiler geliştirerek dijital tüketim 
daha çok arttırılacaktır (Demirdöğmez, vd. 2020:131-132). 
 
SONUÇ 

Covid-19 salgını tüm dünyada siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, dini ibadetler, spor 
etkinlikleri, tatil, ulaşım, eğlence olmak üzere her alanı etkisini altına almıştır. Salgın kolay enfekte 
ettiğinden, yapılan kısıtlamalar her alanda varlığını hissettirmiştir. Ancak en çok ekonomik ve sosyal 
yaşam tarzında değişimler meydana getirmiştir. Salgının ne zaman biteceğine dair belirsizliğin neden 
olduğu ekonomik sıkıntılar, tüketicilerin satın alma davranışında değişimler meydana getirmiştir. Bu 
süreçte tüketicilerin ürün ve hizmet alırken dikkatli ve seçici oldukları görülmüştür. Salgın, 
tüketicilerde panik duygusunun yoğun yaşanmasına sebep olmuştur. Tüketiciler bu süreçte 
stoklanabilir ürünlere çok fazla eğilim göstermiştir. İşlenmiş tüketim malları (yiyecek, içecek, vb.) 
ile dayanıksız tüketim malları bu dönemde en çok rağbet edilen ürünler olurken, yarı tüketim malları 
(giyim, ayakkabı, vb.) bu süreçte en az rağbet gören ürünler olmuştur. Ürün ve hizmet satın 
alınırken, hijyene önem verilmesinden dolayı, somut temasın olduğu ödeme araçları, bu süreçte 
soyut olan temassız ödemeye yerini bırakmıştır. 
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Tüm zamanın evde geçirilmesi, üretim sektörü hariç iş, eğitim, finans, sağlık gibi sektörleri 
faaliyetlerini internet aracılığıyla gerçekleştirmeye yöneltmiştir. İnternette geçirilen sürede artışın 
yaşanması, pazarlama faaliyetlerinde de değişikliğe neden olmuştur. Müşterilerin ve çalışanların 
sağlığı önem kazandığı için, sektörler faaliyetlerini bu kapsamda gerçekleştirmeye çalışmışlardır. 
Markalar pandemi sürecinde pazarda uygulamış oldukları stratejilerinde önemli değişikliklere 
yönelmişlerdir. En önemli değişiklik, pazarlama faaliyetlerinin dijital platformlara taşınması 
olmuştur. Salgından önceki süreçte var olan dijital pazarlamanın değeri bu dönemde önemli derecede 
artmıştır. Markalar ve işletmeler için, hem tüketiciden hızlı bildirim almak hem de ekonomik olması 
nedeniyle, dijital pazarlama teknikleri bu süreçte daha fazla önem kazanmıştır. Marka ve işletmeler, 
pandemi sürecinde tüketicilerin en çok ihtiyaç duyduğu birliktelik mesajlarını, doğru iletişim 
kanalları aracılığıyla ileterek, önemli rol oynamışlardır. Pandemi döneminde, markaların sosyal 
sorumluluk faaliyetlerine de ağırlık verdikleri görülmektedir. Bu süreçte yalnız olunmadığı ve 
sürecin beraber atlatılacağına ilişkin mesajlar başta olmak üzere, gerekli olan ekonomik yardımların 
yapılmasında da özen etkin rol oynamışlardır. 
Covid-19 sürecinde değişen pazarlama faaliyetlerinde dikkat edilmesi gerekenler konusunda şu 
öneriler yapılabilir: En önemli varlığın insan sağlığı olduğunun farkında olarak, çalışanların ve 
paydaşların sağlığı dikkate alınarak faaliyetler gerçekleştirilmelidir. Dijital platformdaki güvenliğin 
korunmasını sağlanmalıdır. Müşteriler ve tedarikçiler ile gerçekleştirilen iletişimlerde temassız 
araçlar kullanılmalı, ancak yüz yüze iletişimin zorunlu olduğu durumlarda ise alınan tedbirlere azami 
derecede riayet edilmelidir. 
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ÖZET 

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen Covid-19 virüsü kısa sürede dünyaya yayılarak  tüm 
hayatı ve ekonomik sektörleri olumsuz etkilemiştir. Dünya ülkeleri genelde piyasalara likidite 
desteği sunulması, düşük faiz oranlı krediler ve kredilerin yeniden yapılandırılması gibi politikalarla 
salgının olumsuz ekonomik etkilerini azaltmaya çalışarak ekonomide devamlılığı sağlamışlardır. 
Türkiye’de de hükümet karşılıksız transferler ve destek ödemelerinin yanı sıra bankacılık sektörünü 
de etkin bir araç olarak kullanmıştır. Özellikle kamu bankaları aracılığıyla düşük faizli, ödemesiz 
dönemli finansal ürünler sunulmuştur. Bankalar hem makroekonomiden etkilenen hem de etkileyen 
sistemik önemli kurumlar olduğundan gelişmelerin bankacılık sektörü bilançosuna ve rasyolarına 
yansımaları önemlidir. Bu çalışmada Covid-19 salgınının 2019-2020 bankacılık sektör bilançoları ve 
rasyolarına etkisi tablolar ve grafikler yardımıyla analiz edilmektedir. 2020 yılı başlarından itibaren 
sektörde mevduatlar hızlıca artmıştır. Bu da kriz koşullarında bankalara olan güvenin göstergesidir. 
Özellikle Haziran2020’den sonra TP ile YP mevduat arasındaki makas YP lehine artmıştır. Salgının 
yarattığı kriz koşulları nedeniyle mevduatın krediye dönüşüm oranının düştüğü ve düşme eğiliminin 
devam ettiği görülmektedir. Buna rağmen destek tedbirleri kapsamında kullandırılan ya da yenilenen 
krediler nedeniyle kredilerin 2020 yılında arttığı görülmektedir. TP parası kredilerde artış ivmesi 
düşmesine karşın artma eğilimi 2020 yıl sonuna kadar devam etmiştir. Bu artış da özellikle kamu 
bankalarının etkili olduğu söylenebilir. YP kredilerde artış eğiliminin Ekim 2020’den itibaren 
düştüğü görülmektedir.  Bu da toplam kredilerin eğilimini düşme yönünde etkilemiştir. Buna karşın 
2020 yılı boyunca takipli krediler artmıyor görünürken ayrılan karşılıkların oranındaki hızlı artış 
dikkat çekicidir. Oysa ekonominin gerilediği dönemlerde sorunlu krediler artar. Bu aksi durum 
destek tedbirleri kapsamında vadesi gelen taksitlerin ötelendiği ya da ödenmeyen kredilerin 
yenilendiği ile açıklanabilir. Ayrıca Ekim ayı sonrasında takipli alacakların da artış trendinde olduğu 
görülmektedir. Son olarak Türk bankacılık sektörünün sermaye oranının yüksek olmasına rağmen 
finansal kaldıraç oranının arttığını da belirtmek gerekmektedir. Tüm bu gelişmeler sonucunda 
sektörün aktif karlılık oranının özellikle son 3 ayda önceki yılın aynı dönemine göre azaldığı da 
görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: COVID-19 salgını, Türk bankacılık sektörü, bilanço ve rasyo analizi 
 
ABSTRACT  

The Covid-19 epidemic that started firstly in Wuhan, China, shortly spread to the World and 
influenced negatively all the life and economic sectors. The World countries survived their 
economies generally by attempting to decrease negative effects of the pandemic by liquidity to the 
market, low interest loans and renewing loans policies. The government even in Turkey used the 
banking sector as an effective tool as well as cash aids and unrequited transfers. Especially by public 
banks, it is submitted some financial products with low interest and grace period. The reflections of 
all these developments to the banking sector balance sheet and ratios is important because banks are 
systemically important institutions that both influence macro economy and influenced from macro 
economy. In these study, it is analysed COVID-19 pandemic effects’ to the banking sector balance 
sheets and ratios between 2019-2020 by tables and graphs. The deposits in the sector increased 
rapidly after 2020 first term. It is an indicator of the trust to the banks in the crisis. Especially after 
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June 2020, deposits in foreign money increased more than TL. However, it is seen that the rate of 
credits and deposits decreased and going on decline trend because of current crisis atmosphere. It is 
seen still that the credit usage increased in 2020 because of allocated and renewed loans under the 
support measures. The rising trend in credits over TL went on until the end of 2020 despite of 
decline of the acceleration of rising. It can be said that the public banks played important role in 
these credit rising. It is seen that the rising trend in credits in foreign money decreased after October 
2020 and so it results to decrease the trend of total credits. However, while it is seen nonperforming 
loans are not increasing during 2020, it is remarkable for the rapid rising in the loan loss provisions. 
In fact, the nonperforming loans increased when the economy declined. That reverse effect can be 
explained by having postponed the loan instalment or renewing the nonperforming loans under the 
support measures. Moreover, the nonperforming loans have a tendency to increase after October 
2020. Finally, it is indicated that though the capital adequacy ratio in Turkish banking is high, the 
leverage ratio is increasing as well. As a result, it seen that the return on assets of Turkish banking 
sector decreased especially in the last 3 mounts in 2020 in comparison to 2019.  
Key Words:  COVID-19 pandemic, Turkish banking sector, balance sheet and ratio analysis  
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ÖZET 

Hayatın her yönünü değişik şekillerde etkileyen ve siyah kuğu olarak adlandırabileceğimiz 
PANDEMİ, özellikle ekonomik yaşamın temel taşı olan firmaları da farklı şekillerde etkilemiştir. Bu 
döneme özgü bazı kısıtlamalar yüz yüze satışları olumsuz yönde etkilemiş, tüketici ve firmaları 
dijital platformlara sevk etmiştir.   
Bu araştırmanın da ana amacı pandeminin firmaları ne şekilde etkilediği ve firmaların bu özel 
koşullardan kendileri adına ne gibi dersler çıkardığının belirlenmesidir.  Ayrıca, kısıtlamalar 
nedeniyle aksayan yüzyüze satış ve bu dönemde firmaların satış elemanlarından beklentilerinin neler 
olduğunun belirlenmesi de araştırmanın alt amaçları arasındadır. 
Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden “görüşme tekniği” kullanılmış ve 48 firma ile yüzyüze ya 
da çevrimiçi olarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde firmalara “yüz yüze satış, satış 
elemanlarından beklentiler ve pandemi” ile ilgili olarak yaklaşık 11 adet soru yöneltilmiştir. 
Araştırma sonucunda firmaların, dijital satışa yönelik yatırımlarını büyük ölçüde artırdığı ve özellikle 
sosyal medya konusunda uzman olan, e ticareti bilen satış elemanlarına daha fazla ihtiyaç duydukları 
görülmüştür. Ancak firmalar, yüz yüze satışın yerini hiçbir satış tekniğinin dolduramayacağı ve yeni 
düzende de yüz yüze satışın asla sona ermeyeceği konusunda hemfikirdirler. 
Anahtar kelimeler: Pandemi, satış elemanı, yüz yüze satış. 
 
ABSTRACT  

PANDEMI, which affects every aspect of life in different ways and can be called as the black 
swan, has especially affected companies, which are the cornerstones of economic life, in different 
ways.  Besides, some restrictions specific to this period negatively affected face-to-face sales and 
directed consumers and companies to digital platforms.   
The main purpose of this research is to determine how the pandemic has affected companies and 
what lessons the companies have taken from these special conditions. To determine the affect of the 
decrease in face-to-face sales due to the restrictions and the expectations of the companies from their 
sales people during this period are the sub-objectives of the research.  
 In the research, one of the qualitative research techniques namely "interview technique" was used 
and interviews were made with 48 companies either face-to-face or online. During the meetings, 
approximately 11 questions were asked to companies about “personal sales, expectations from 
salespeople, and the pandemic”. As a result, it was determined  that the companies have increased 
their investments in digital sales to a great extent, and they need more salespeople who are experts in 
social media and e-commerce. However, companies have agreed that no other sales technique can 
replace face-to-face sales and that face-to-face sales will never cease in the future.  
Keywords: Pandemı, salesman, face-to-face sales.  
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ÖZET 

İnsanlık tarihi boyunca salgın hastalıklar toplumsal hayatın bir parçası olmuş, insan sağlığını 
ve psikolojisini derinden sarsmış, kitlesel ölümlere sebep olmuş ve devletleri sosyo-ekonomik 
yönden ciddi bir şekilde etkilemiştir. Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan Covid-19 salgını kısa 
sürede tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 
küresel pandemi ilan edilmiştir. Salgınla mücadele kapsamında devletler, işletmeler ve bireyler 
zorunlu olarak tedbirler almış ve salgının dayattığı yeni hayat tarzına uyum sağlamaya başlamıştır. 
Ayrıca salgın nedeniyle ekonomide meydana gelen daralmalar işsizlik, çalışan sağlığı, iş sağlığı ve 
güvenliği gibi sorunları da gündeme getirmiştir. Salgının hızını önlemek için uygulanan kısıtlamalar, 
ekonomik sıkıntıların yaşanmasına ve yaşam tarzında özellikle eğitimin ve alışverişlerin internet 
ortamında gerçekleştirilmesi ve iş görenlerin uzaktan çalışması gibi önemli değişikliklerin olmasına 
neden olmuştur. Dolayısıyla bu yeni durum küresel kriz olarak algılanmış ve kriz yönetimi 
senaryoları uygulamaya konulmuştur. Ekonomik hayatın temeli olan işletmeler de salgından ciddi 
şekilde etkilenmiştir. Bazı işletmeler faaliyetlerine devam edebilmek için iş yapış şekillerini 
değiştirmiş ve dijital teknoloji platformlarına yönelmiştir. Mevcut duruma ayak uyduramayan 
işletmeler ise kapanma riskiyle karşı karşıya kalmıştır. İşletmeler salgın döneminde evden çalışma, 
esnek çalışma ve dönüşümlü çalışma gibi çalışma modelleri uygulamak zorunda kalmıştır. İnternetin 
yoğun kullanımı ve pandemi sürecindeki fiziksel temasın azaltılması işletme faaliyetlerini sanal 
ortama taşımıştır. Üretim sektöründe yaşanan sıkıntılar hizmet sektöründe de yaşanmaya başlamıştır. 
Virüsün yayılma şekli insandan insana olduğu için, insan hareketliliği en az seviyede tutulmaya 
çalışılmıştır. Dolayısıyla bu durumdan en fazla etkilenenler turizm sektörü özellikle otel ve 
konaklama tesisleri olmuştur. Ulusal ve uluslararası seyahat kısıtlamalarının neden olduğu talep 
kayıplarından dolayı, konaklama ve turizm işletmelerinin büyük çoğunluğu önemli mali zorluklarla 
karşılaşmışlardır. Ayrıca sektörün faaliyetlerinde, salgının hızını önlemeye yönelik uygulamalar 
olmuştur. İşletmeler faaliyetlerine devam edebilmek için iş yapış şekillerinde sosyal mesafe, temizlik 
ve maske kurallarını öncelikli hale getirmişlerdir. Bu kapsamda, otel ve konaklama işletmeleri, 
sosyal mesafe kuralı, dezenfektasyon ve yiyecek içecek servislerinde yeni protokoller uygulayarak 
faaliyetlerine devam etmişlerdir.  
Bu çalışmada; Antalya ilinin merkezinde ve ilçelerinde faaliyet gösteren 308 adet otel ve konaklama 
tesisi araştırmanın evreni olarak kabul edilmiştir. Basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre belirlenen 
örnek büyüklüğü, geri dönüş sağlanan ve analizlere uygun olarak seçilen 180 adet anket formunun 
temin edildiği 180 adet otel ve konaklama tesisinden oluşmaktadır. Çalışmada kullanılan “Firmaların 
Covid-19’a Verdikleri Tepki Ölçeği” isimli ölçüm aracının güvenilirliğini belirlemek için Cronbach 
Alpha katsayısı 0,741 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan değer 0,700’den büyük olduğu için, ölçeğin 
güvenilir olduğu kabul edilmektedir. Çalışmaya katılan otel ve konaklama tesislerin sahip olduğu 
yıldız sayısı (seviyesi), oda sayısı ve çalışan sayısı; anket formunu dolduran yetkililerin cinsiyeti, 
medeni durumu, yaşı, öğrenim durumu ve tesisteki pozisyonunun tespitine yönelik sorulara 
verdikleri cevapların dağılımı frekans analizi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda; pandemi 
döneminde tesis alanlarının sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde düzenlendiği, yeni temizleme ve 
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dezenfektasyon, yemek hazırlama ve sunum protokollerinin uygulandığı, ödemelerin temassız dijital 
teknolojiler ile yapılmasına imkan verildiği, tesiste kaldıkları süre boyunca müşterilerin sağlık 
durumlarının düzenli olarak takip edildiği ve müşteriler tarafından iptal edilen rezervasyon 
ücretlerinin geri ödendiği tespit edilmiştir. Rezervasyonlarını iptal eden müşterilere telafi 
kuponlarının verilmesi ve tesis imkanlarının sağlık sektöründeki çalışanları ağırlayacak yerler veya 
hastane olarak kullanılması faaliyetlerinin ise kısmen gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Fakat işten 
çıkarılan personelin ekonomik kayıplarının telafi edilmediği ve onlara geçici işler yapma fırsatının 
sunulmadığı sonuçlarına da ulaşılmıştır. Çalışmada, turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalara 
pandemi döneminde yapabilecekleri faaliyetleri kapsayan bazı öneriler sunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Pandemi, Turizm, Otel ve Konaklama Tesisi, Dijital Dönüşüm, İstatistiksel 
Analiz. 
 
ABSTRACT 

Throughout human history, epidemics have been a part of social life, deeply shaken human 
health and psychology, caused mass deaths and seriously affected states socio-economically. Covid-
19, which emerged in China in December 2019, has affected the whole world in a short time. Finally, 
the World Health Organization (WHO) declared a global pandemic in March 2020. Within the scope 
of combating the epidemic, states, businesses and individuals have taken mandatory preventions and 
started to adapt to the new lifestyle imposed by the epidemic. Also, the contraction in the economy 
due to the epidemic has brought problems such as unemployment, employee health, occupational 
health and safety. The restrictions applied to prevent the speed of the epidemic caused economic 
difficulties and significant changes in lifestyle that especially training and shopping are carried out 
on the internet and the employees work remotely. Therefore, this new situation was perceived as a 
global crisis and crisis management scenarios were put into practice. Businesses, which are the basis 
of economic life, have also been seriously affected by the epidemic. Some businesses changed their 
way of doing business and turned to digital technology platforms to continue their activities. 
Businesses, could not keep up with the current situation, faced the risk of closing down. Businesses 
had to apply working models such as working from home, flexible working and rotating work during 
the epidemic period. The intensive use of the internet and the reduction of physical contact during 
the pandemic have brought business activities to the virtual environment. The problems experienced 
in the production sector have also started to be experienced in the service sector. Since the spread of 
the virus is from person to person, human mobility has tried to be kept to a minimum level. 
Therefore, the sector most affected by this situation has been tourism, especially hotels and 
accommodation facilities. Mostly of accommodation and tourism businesses had faced significant 
financial difficulties due to decline in demand caused by national and international travel restrictions. 
In addition, there have been implementations to decline the pace of the pandemic in the activities of 
the sector. In order to continue their activities, businesses have prioritized social distancing, cleaning 
and mask rules in their business manner. 
In this study; 308 hotels and accommodation facilities activated in the centrum of Antalya province 
and its towns were accepted as the population. The sample size determined according to the simple 
random sampling method consists of 180 hotels and accommodation facilities, from which 180 
questionnaires are obtained and selected for the analysis. To determine the reliability of the 
measurement tool called “the scale of organizational response to Covid-19” used in the study, the 
Cronbach Alpha coefficient was calculated as 0,741. Since the calculated value is greater than 0,700, 
the scale is considered to be reliable. The number of stars (level), the number of rooms and the 
number of employees of the hotels and accommodation facilities participating in the study; and the 
distribution of the answers given to the questions regarding the gender, marital status, age, education 
level and position of the authorities who filled out the questionnaire were analysed by frequency 
analysis. As a result of the analysis, the following were determined: During the pandemic period, the 
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facility areas have been modified to guarantee the social distance between people. New cleaning and 
disinfection, food preparation and presentation protocols have been implemented. Payments have 
been made possible to be made using contactless digital technologies. The health status of the 
customers was regularly monitored during their stay at the facility. Reservation fees cancelled by 
customers have been refunded. It was determined that the activities of giving compensation coupons 
to customers who cancel their reservations and using the amenity of facilities as places to host 
employees in the health sector or as hospitals were partially realized. However, it was found also that 
the economic losses of the discharged personnel were not compensated and they were not offered the 
opportunity to perform temporary work. In the study, some suggestions are presented to companies 
operating in the tourism sector, covering the activities they can do during the pandemic period. 
Keywords: Pandemic, Tourism, Hotel and Accommodation Facility, Digital Transformation 

Statistical Analyses. 
 
GİRİŞ 

İlk Koronavirüs (Covid-19) vakası Aralık 2019'da Wuhan Çin'de ortaya çıkmış ve Mart 
ayında da tüm dünyaya yayılmıştır. Daha sonra Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Covid-19'u  salgın 
olarak ilan etmiştir. Covid-19’un hızla yayılması, tüm dünyada ekonomik faaliyetleri önemli ölçüde 
etkilemiştir. Bu salgın, her tür ticari faaliyette ve tedarik zincirinde aksaklıklara neden olmuştur. 
Pandeminin yayılmasını azaltmak için, tüm ülkeler yurt içi ve yurt dışı seyahatlere kısıtlamalar 
getirmiştir. Bu seyahat yasakları, sınırların kapatılması, etkinliklerin iptali, karantina uygulamaları ve 
yayılma korkusu, turizm ve otelcilik sektörleri üzerinde bir takım zorluklara sebep olmuştur 
(Gossling vd., 2020). Otel, motel, restoran ve ulaşım sektörü faaliyetleri, ülke genelinde yaşanan 
kısıtlamalar nedeniyle hizmetlerine ara vermek durumunda kalmıştır (Deb ve Nafi, 2020). 
Konaklama şirketleri, Covid-19 gibi kriz durumları meydana geldiğinde, işletme stratejilerini 
değiştirmek durumunda kalmaktadırlar  (Rodríguez-Antón ve Alonso-Almeida, 2020). Otel ve 
konaklama tesislerinin, bu tür olaylarda yüksek düzeyde belirsizlik yaşamaları ve genellikle olumsuz 
etkilerle karşı karşıya kalmaları hızlı tepki vermelerini gerekmektedir (Ritchie ve Jiang, 2019). 
Dünya ülkeleri pandemi sürecinde turizm sektörünün faaliyetlerinde devamlılığın sağlanması için 
bazı uygulamalara yer vermektedirler. Otel ve konaklama tesisleri, alınan önlemler  doğrultusunda 
operasyonel kapasiteyi azaltmak durumunda kalmış ve bu durum otel ve konaklama işletmelerinin 
karlılığını azaltmaya ve böylece geleneksel iş modellerinin uygulanabilirliğini zayıflatmaya neden 
olmuştur (Gossling vd., 2020). Bununla birlikte otel ve konaklama işletmelerinin Covid-19'un 
müşteriler ve çalışanlar üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya yönelik önlemleri de önemli kılmıştır. 
Türkiye’de ise turizm sektörünün, dolayısıyla otel ve konaklama tesislerinin pandemi sürecine 
uyumunu standartlar dahilinde sağlayabilmek amacıyla “Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı”nın 
hazırlandığı görülmüştür. Programın, dünyadaki ilk örneklerden biri olduğu ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm 
sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlandığı belirtilmiştir (TGA, 2021). Ayrıca Güvenli Turizm 
Sertifikasyon Programı, tatilini Türkiye’de geçirmek isteyenler için ulaşımdan konaklamaya ve 
çalışanlardan müşterilerin sağlıklarına kadar bir dizi tedbirleri kapsamaktadır (TGS, 2021). Bu 
program doğrultusunda otel ve konaklama tesislerinin de pandemi sürecinde aldıkları tedbirler ve 
Covid-19 pandemi sürecine verdikleri tepkilerin araştırılması önem arz etmektedir.  
Bu çalışmada Antalya ilinde faaliyet gösteren otel ve konaklama tesislerinin Covid-19 pandemisine 
verdikleri tepkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada giriş bölümünden sonra 
Covid-19 pandemisinin turizm sektörüne etkileri hakkında ilgili literatüre yer verilmektedir. Üçüncü 
bölümde çalışmanın amacı ve yöntemi, dördüncü bölümde araştırma bulgularına yer verilerek sonuç 
bölümü ile çalışma tamamlanmaktadır.  
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COVID-19’UN OTEL VE KONAKLAMA FAALİYETLERİNE ETKİSİ 
Otel endüstrisinin, salgın hastalıkların, kürsel salgına dönüşmesinde ilk temas noktası 

olabileceği düşüncesinden hareketle (Hung vd., 2018), Covid- 19 salgının yayılmasını önlemek için 
ülkeler bazı önlemler almak durumunda kaldılar. Sağlık stratejileri ve önlemleri (sosyal mesafe, 
seyahat ve hareketlilik kısıtlamaları, evde kalma kampanyaları, kendi kendine veya zorunlu 
karantina, kalabalıkla ilgili sınırlamalar, temizlik, maske kullanımı vb.) küresel seyahat turizmi ve 
otel ve konaklama tesislerinin faaliyetlerini etkilemiştir (Sigala, 2020). Sonuç olarak, dünyada bir 
çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de tüm eğitim kurumları ve halka açık toplanma yerleri kapatıldı, 
ülke sınırları kontrol altına alındı, ülke içi seyahatler kısıtlandı ve ülke genelinde sokağa çıkma 
kısıtlamaları uygulandı (Güney ve Sangün, 2021). Yapılan düzenlemeler, otel ve konaklama 
tesislerinde verilen hizmet şeklinde değişikleri de beraberinde getirdi. Özellikle otel ve konaklama 
işletmeleri, pandeminin etkisi ile talepte azalmaların önüne geçmek için; sosyal mesafe, temizlik ve 
maske kurallarını dikkate alarak faaliyetlerini yeniden düzenlediler. Konuyla ilgili literatürde de 
özellikle sektör çalışanlarının sosyal mesafe, temizlik ve maske uygulamaları hakkında eğitim ve 
bilgi düzeyinin bu süreçte tesis faaliyetlerinin yeni uygulamalara uyum sağlamasında etkili olacağı 
ifade edilmektedir (Özaltın Türker ve Ertürk, 2020). 
Jiang vd. (2020), dünyanın dört bir yanındaki etkinliklerin iptal edildiğini veya ertelendiğini, otel 
doluluk oranlarının düştüğünü ve  Covid-19 salgınının dünya çapında otel işletmeciliğini olumsuz 
yönde etkilediğini belirtmiştir. Karadeniz vd. (2020), Covid-19 pandemi sürecinde otel işletmelerin 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı  tarafından yayımlanan genelgeler doğrultusunda 
önlemler ve eğitimlere ağırlık verdiklerini, ancak işletmelerin bir kısmının alternatif planlarının 
olmadığını belirtmişlerdir. Demir vd. (2021), Covid-19 salgınına karşı tüketicilerin tatile ilişkin 
kararlarında tesisin özellikleri, insan yoğunluğu ve verilen hizmetde uygulamaların tüketicilerin otel 
seçim kararını etkilediğini ortaya koymuşlardır. Kılıç vd. (2020), butik otellerin kalabalık 
olmayacağı düşüncesiyle tercih edildiğini, zincir otellerin ise kurumsal kimliklerinden dolayı 
önlemler konusunda daha fazla dikkatli olacakları düşüncesiyle tercih edildiğini belirlemişlerdir. 
Filimonau vd. (2020), Covid-19'a otel işletmelerinin kurumsal tepkisinin, algılanan iş güvenliğini 
etkileyeceğini ve yöneticilerin örgütsel bağlılığını artıracağını ifade etmişlerdir. Kaushal ve 
Srivastava (2021), konaklama endüstrisinde ve turizm ve otelcilik eğitim hizmetlerinde üst düzey 
pozisyonlarda bulunan 15 katılımcıyla yaptıkları görüşmeler sonunda, çalışanların çoklu beceri ve 
mesleki gelişim ihtiyacı, artan hijyen duygusu, sanitasyon gibi alt konularla birlikte temel konuların 
ise "insan kaynakları yönetimi", "sağlık ve hijyen", "süreklilik" ve "endişeler" olduğunu 
belirtmişlerdir. Bonfanti vd. (2021), otel yöneticileriyle yaptıkları görüşmeler sonucunda, yedi 
güvenlik önlemi tanımlamışlardır. Bu önlemleri; hijyen ve koruma, dahili işin yeniden düzenlenmesi, 
hizmet ortamının yeniden düzenlenmesi, teknoloji ve dijital yeniliklere yapılan yatırımlar, müşteri 
bekleme süresinin yeniden düzenlenmesi, personel eğitimi ve güncellenmiş iletişim olduğu şeklinde 
sıralamışlardır. Rodríguez-Antón ve Alonso-Almeida (2020) çalışmalarında, konaklama 
endüstrisinin turistlerde güven oluşturmaya, markalarını güçlendirmeye ve hizmetlerini "yeni 
normale" uyarlamaya odaklamaları gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca bu anlamda uygulayacakları 
stratejilerin hem bu dönemde ve hem de yakın gelecekte yani pandemi kontrol altına alındığında 
değerli olabileceğini ifade etmişlerdir. 
 
ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 
Araştırmanın Amacı 
Bu araştırmada, Antalya ilinin merkezinde ve ilçelerinde faaliyet gösteren otel ve konaklama 
tesislerinin Covid-19 pandemi sürecine verdikleri tepkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
Evren, Örneklem ve Yöntem 
Antalya ilinin merkezinde ve ilçelerinde faaliyet gösteren otel ve konaklama tesisleri araştırmanın 
evreni olarak belirlenmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bir kuruluşu olan Türkiye Turizm 
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Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) web sitesindeki verilere göre, ulusal ve/veya uluslararası 
kuruluşlar tarafından akredite edilen ve pandemi döneminde bile söz konusu bölgede faaliyet 
gösteren toplam 308 adet tesis olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla çalışmanın evreni 308 adet otel 
ve konaklama tesisten oluşmaktadır. Bu sayı baz alınarak, evreni temsil etmek üzere ihtiyaç duyulan 
örnek büyüklüğü  Yamane (1973:133) tarafından literatüre kazandırılan ve aşağıda verilen formül 
kullanılarak hesaplanmıştır. 

𝑛 =  𝑁𝑃(1−𝑃)𝑍2

(𝑁−𝑃)𝑑2+𝑃(1−𝑃)𝑍2
 ; 

(n : Örnek büyüklüğü, N : Evren büyüklüğü, P : Olayın gerçekleşme olasılığı, (1-P) : Olayın 
gerçekleşmeme olasılığı, α : Önem düzeyi, Z : % (1-α) düzeyinde Z test değeri, d : Hata payı).  
P=0,50 ve % 5 hata payı ile evreni temsil edecek olan örnek büyüklüğü 173 olarak hesaplanmıştır. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait Kültür Portalı adlı web sitesinden tesislerin iletişim bilgileri temin 
edilip, telefon ile irtibata geçilerek, ikna edilen yetkililere e-posta aracılığıyla anket formu 
gönderilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemine göre belirlenen örnek büyüklüğünü, geri dönüş 
sağlanan ve analizlere uygun olarak seçilen 180 adet anket formunun temin edildiği Antalya ilinde 
faaliyet gösteren 180 adet otel ve konaklama tesisi oluşturmaktadır. Dolayısıyla oluşturulan 
örneklem hacminin yeterli olduğu söylenebilir. Kullanılan anket formu, çalışmaya katılan otel ve 
konaklama tesislerine ve formu dolduran yöneticilere ait demografik bilgilerden ve Filimonau vd. 
(2020:11) tarafından literatüre kazandırılan “Firmaların Covid-19’a Verdikleri Tepki” ölçeğinde 
oluşmuştur.  
 
BULGULAR 
Anket formlarından elde edilen veriler ile SPSS 22 istatistik paket programı kullanılarak, çalışmaya 
katılan 180 otel ve konaklama tesisine ait sosyo-demografik değişkenlerin frekans analizi yapılmıştır. 
Ayrıca kullanılan ölçek için güvenilirlik analizi ve ölçekte yer alan önermeler için frekans analizi 
yapılmıştır. İstatistiksel analizlerinden elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur. 
Güvenilirlik Analizi 
Güvenilirlik, bilimsel araştırmaların şartlarındandır. Bir ölçeğin geçerli sayılabilmesinin ilk koşulu, 
onun güvenilir olmasıdır. Aksi halde, güvenilirliğin düşük olması, yapılan çalışmanın değersiz 
olduğunu ve elde edilen sonuçların anlamsız olduğunu ifade etmektedir (Çınar, 2020:326). 
Güvenirlilik göstergesi olarak güvenirlilik katsayısı hesaplanır. Hesaplanan katsayı 0 ile 1 arasında 
değer alır (Güriş ve Astar, 2015:282-283). Güvenirlilik katsayısını hesaplamak için farklı yöntemler 
kullanılmakla birlikte, bu çalışmada kullanılan ölçüm aracının güvenilirliğini (homojenliğini) 
belirlemek için Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıştır (Tablo 1). 
Tablo 1: Ölçeğin Güvenirlik Testi 

 
N Önerme Sayısı Cronbach Alfa Katsayısı 
180 11 0,741 

 
On bir sorudan oluşan “Firmaların Covid-19’a Verdikleri Tepki” ölçeği için Cronbach Alpha değeri, 
yukarıda verilen tabloda görüldüğü gibi 0,741 olarak bulunmuştur. Bu değer 0,700’den büyük 
olduğu için, ölçeğin güvenilir olduğu, yani analizlere dahil edilen verilerin kullanılmasıyla elde 
edilen sonuçların güvenilir olduğu kabul edilmektedir (Kalaycı vd., 2010:405; Güriş ve Astar, 
2015:283). 
Demografik Özellikler 
Çalışmaya katılan otel ve konaklama tesislerin sahip olduğu yıldız sayısı (seviyesi), oda sayısı ve 
çalışan sayısı; anket formunu dolduran yetkililerin cinsiyeti, medeni durumu, yaşı, öğrenim durumu 
ve tesisteki pozisyonunun tespitine yönelik sorulara verdikleri cevapların dağılımı aşağıda 
özetlenmiştir.  
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Tablo 2: Otel ve Konaklama Tesislerinin Seviyeleri 
 

Tesisiniz Kaç Yıldızlıdır? Katılımcılara 
 

Cevap Verenlere 
 F % % 

1 Yıldızlı 2 1,1 1,2 
2 Yıldızlı 14 7,8 8,2 
3 Yıldızlı 52 28,9 30,6 
4 Yıldızlı 65 36,1 38,2 
5 Yıldızlı 37 20,6 21,8 
5’ten Fazla Yıldızlı 0 0 0 
Cevap Verenler 170 94,4 100 
Cevap Vermeyenler 10 5,6  
Katılımcı Sayısı 180 100  
 
Antalya ilinde faaliyet gösteren otel ve konaklama tesislerinin seviyelerini temsil eden yıldız 
sayılarının dağılımı şu şekilde tespit edilmiştir: Çalışmaya katılan 180 tesisin % 5,6’sı bu soruyu 
cevaplamazken, % 94,4’ü cevap vermiştir. Soruyu cevaplayan tesisler içerisinde 5’ten fazla yıldıza 
sahip olan yok iken, tesislerin % 21,8’i 5 yıldızlı, % 38,2’i 4 yıldızlı, % 30,6’sı ise 3 yıldızlıdır. 
Çalışma kapsamına otellerin yanı sıra konaklama tesisleri de alındığı için % 9,4 oranda 1 ve 2 
yıldızlı tesislerin varlığı da dikkat çekmektedir (Tablo 2).   
 
Tablo 3: Otel ve Konaklama Tesislerinin Oda Sayıları 
 

Tesisiniz Kaç Odalıdır? Katılımcılara 
 

Cevap Verenlere 
 F % % 

  1 -   10 Odalı 4 2,2 2,4 
11 -   20 Odalı 8 4,4 4,8 
21 -   40 Odalı 33 18,3 19,6 
41 -   80 Odalı 60 33,3 35,7 
81 - 120 Odalı 29 16,1 17,3 
120'den fazla Odalı 34 18,9 20,2 
Cevap Verenler 168 93,3 100 
Cevap Vermeyenler 12 6,7  
Katılımcı Sayısı 180 100  
 
Antalya ilinde faaliyet gösteren otel ve konaklama tesislerinin sahip oldukları oda sayılarının 
dağılımı şu şekilde tespit edilmiştir: Çalışmaya katılan 180 tesisin % 6,7’si bu soruyu 
cevaplamazken, % 93,3’ü cevap vermiştir. Soruyu cevaplayan tesisler içerisinde 120’den fazla odaya 
sahip olan tesis % 20,2 iken, tesislerin % 17,3’ü 81 – 120 odalı, % 35,7’si 41 – 80 odalı, % 19,6’sı 
ise 21 – 40 odalıdır. Çalışma kapsamına otellerin yanı sıra konaklama tesisleri de alındığı için % 7,2 
oranda 1 – 20 odalı tesislerin varlığı da dikkat çekmektedir (Tablo 3).   
 
Tablo 4: Otel ve Konaklama Tesislerinin Çalışan Sayıları 

 
Tesisinizde Kaç Çalışan Vardır? Katılımcılara 

 
Cevap Verenlere 

 F % % 
  1 -   49  128 71,1 76,2 
50 - 249 34 18,9 20,2 
250 ve üzeri 6 3,3 3,6 
Cevap Verenler 168 93,3 100 
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Cevap Vermeyenler 12 6,7  
Katılımcı Sayısı 180 100  
 
Antalya ilinde faaliyet gösteren otel ve konaklama tesislerde çalışan sayılarının dağılımı şu şekilde 
tespit edilmiştir: Çalışmaya katılan 180 tesisin % 6,7’si bu soruyu cevaplamazken, % 93,3’ü cevap 
vermiştir. Soruyu cevaplayan tesisler içerisinde 250’den fazla çalışanı olan tesis % 3,6 iken, 
tesislerin % 20,2’sinde 50 – 249 çalışan, % 76,2’sinde ise 1 – 49 çalışan vardır (Tablo 4). 
 
Tablo 5: Katılımcıların Cinsiyet Durumu 

 

Cinsiyet Katılımcılara 
 

Cevap Verenlere 
 F % % 

Erkek  108 60,0 61,0 
Kadın 69 38,3 39,0 
Cevap Verenler 177 98,3 100 
Cevap Vermeyenler 3 1,7  
Katılımcı Sayısı 180 100  
 
Antalya ilinde faaliyet gösteren otel ve konaklama tesisleri adına çalışmaya katılan yetkililerin 
cinsiyetlerine göre dağılımı şu şekilde tespit edilmiştir: Çalışmaya katılan 180 yetkilinin % 1,7’si bu 
soruyu cevaplamazken, % 98,3’ü cevap vermiştir. Cevap veren yetkililerin % 61’inin erkek ve % 
39’unun kadın olduğu tespit edilmiştir. Otel ve konaklama tesislerindeki kadın yetkililerin oranı 
erkek yetkililere göre az olsa da, artış gösterme eğilimindedir (Tablo 5). 
 
Tablo 6: Katılımcıların Medeni Durumu 
 

Medeni Durum Katılımcılara 
 

Cevap Verenlere 
 F % % 

Evli  105 58,3 59,3 
Bekar 72 40,0 40,7 
Cevap Verenler 177 98,3 100 
Cevap Vermeyenler 3 1,7  
Katılımcı Sayısı 180 100  
 
Antalya ilinde faaliyet gösteren otel ve konaklama tesisleri adına çalışmaya katılan yetkililerin 
medeni durumlarına göre dağılımı şu şekilde tespit edilmiştir: Çalışmaya katılan 180 yetkilinin % 
1,7’si bu soruyu cevaplamazken, % 98,3’ü cevap vermiştir. Cevap veren yetkililerin % 59,3’ünün 
evli ve % 40,7’sinin bekar olduğu tespit edilmiştir (Tablo 6). 
 
Tablo 7: Katılımcıların Yaş Dağılımı 
 
Yaş Katılımcılara 

 
Cevap Verenlere 

 F % % 
21 Yaş altı 0 0 0 
21 - 25 21 11,7 12,0 
26 - 30 25 13,9 14,3 
31 - 35 32 17,8 18,3 
36 - 40 48 26,7 27,4 
41 - 50 41 22,8 23,4 
50 yaşından fazla 8 4,4 4,6 
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Cevap Verenler 175 97,2 100 
Cevap Vermeyenler 5 2,8  
Katılımcı Sayısı 180 100  
 
Antalya ilinde faaliyet gösteren otel ve konaklama tesisleri adına çalışmaya katılanların yaş 
dağılımları şu şekilde tespit edilmiştir: Çalışmaya katılan 180 yetkilinin % 2,8’i bu soruyu 
cevaplamazken, % 97,2’si cevap vermiştir. Soruyu cevaplayan yetkililer içerisinde 50 yaşından 
büyük olanların oranı % 4,6 ile en az iken, yetkililerin % 23,4’ü 41 – 50 yaş aralığında, % 27,4’ü 36 
– 40 yaş aralığında, % 18,3’ü 31 – 35 yaş aralığında, % 14,3’ü 26 – 30 yaş aralığında  % 12’si ise 21 
– 25 yaş aralığındadır.  21 yaş altında yöneticilerin olmadığı tespit edilmiştir (Tablo 7). 
Tablo 8: Katılımcıların Öğrenim Durumu 
 

Öğrenim Durumu Katılımcılara 
 

Cevap Verenlere 
 F % % 

Lise 57 31,7 32,2 
Önlisans 36 20,0 20,3 
Lisans 60 33,3 33,9 
Yüksek Lisans 24 13,3 13,6 
Doktora 0 0 0 
Cevap Verenler 177 98,3 100 
Cevap Vermeyenler 3 1,7  
Katılımcı Sayısı 180 100  
 
Antalya ilinde faaliyet gösteren otel ve konaklama tesisleri adına çalışmaya katılan yetkililerin 
öğrenim durumlarına göre dağılımı şu şekilde tespit edilmiştir: Çalışmaya katılan 180 yetkilinin % 
1,7’si bu soruyu cevaplamazken, % 98,3’ü cevap vermiştir. Cevap veren yetkililer içerisinde doktora 
öğrenimine sahip olan yok iken, yetkililerin % 13,6’sı yüksek lisans, % 33,9’u lisans, % 20,3’ü 
önlisans, % 32,2’si ise lise mezunudur (Tablo 8).   
 
Tablo 9: Katılımcıların Kurumdaki Pozisyonu 
 

Pozisyonunuz Katılımcılara 
 

Cevap Verenlere 
 F % % 

Yönetici veya Sahip 41 22,8 23,6 
Yönetim Kurulu Başkanı 3 1,7 1,7 
Yönetici Yardımcısı 27 15,0 15,5 
Genel Müdür 19 10,6 10,9 
Genel Müdür Yardımcısı 4 2,2 2,3 
Müdür 22 12,2 12,6 
Müdür Yardımcısı 3 1,7 1,7 
Sekreter 12 6,7 6,9 
Şef 15 8,3 8,6 
Koordinatör 0 0 0 
Birim Sorumlusu 16 8,9 9,2 
Diğer Yönetim Görevleri 12 6,7 6,9 
Cevap Verenler 174 96,7 100 
Cevap Vermeyenler 6 3,3  
Katılımcı Sayısı 180 100  
 
Antalya ilinde faaliyet gösteren otel ve konaklama tesisleri adına çalışmaya katılan yetkililerin 
kurumdaki pozisyonlarına göre dağılımı şu şekilde tespit edilmiştir: Çalışmaya katılan 180 yetkilinin 
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% 3,3’ü bu soruyu cevaplamazken, % 96,7’si cevap vermiştir. Cevap veren yetkililer içerisinde 
koordinatör olan yok iken, yetkililerin çoğunluğunu % 23,6 oranı ile tesislerin yöneticileri veya 
sahipleri oluşturmaktadır. Cevap verenler içerisinde yönetim kurulu başkanları ve müdür 
yardımcılarının oranları ise  %1,7 olarak tespit edilmiştir (Tablo 9). 
 
Covid-19 Pandemisinin Otel ve Konaklama Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi 
Antalya ilinde bulunan otel ve konaklama tesislerinin pandemi dönemi koşullarına uygun hizmet 
sunduklarını sınayan “Firmaların Covid-19’a Verdikleri Tepki” ölçeğinde yer alan önermelere 
verdikleri cevaplar kullanılarak frekans analizi yapılmıştır (Tablo, 10). 
 
Tablo 10: Otel ve Konaklama Tesislerinin Pandemi Dönemindeki Uygulamaları 
 

Firmaların 
Covid-19’a 
Verdikleri 
Tepkiler 

K
A
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A

 

D
E

R
E

C
E

Sİ
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A

N
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SA
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Personelin geçici 
işten çıkarılması 
sırasında 
oluşabilecek 
likitide kayıplarını 
telafi etmek için 
çalışanlara 
mali/ekonomik 
yardım teklif 
edilmiştir. 

F 31 45 27 41 36 180 

3,03 1,41 
% 17,2 25 15 22,8 20 100 

Çalışanlara ara sıra 
yapılabilecek/geçic
i işler yapma fırsatı 
sunulmuştur. 

F 19 46 40 53 22 180 

3,07 1,21 
% 10,6 25,6 22,2 29,4 12,2 100 

Kriz nedeniyle 
müşteriler 
tarafından iptal 
edilen rezervasyon 
ücretlerinin 
tamamı geri 
ödenmiştir. 

F 4 9 22 70 75 180 

4,13 0,96 
% 2,2 5 12,2 38,9 41,7 100 

Covid-19 
nedeniyle 
rezervasyonlarını 
iptal edenlere telafi 

F 20 39 48 38 35 180 
3,16 1,28 

% 11,1 21,7 26,7 21,1 19,4 100 
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kuponları 
verilmiştir. 

Tesisin imkanları 
sağlık 
sektöründeki 
çalışanları 
ağırlayacak yerler 
veya hastane 
olarak 
kullanılmıştır. 

F 39 100 23 5 13 180 

2,18 1,02 
% 21,7 55,6 12,8 2,8 7,2 100 

Tesislerin 
kapanması 
nedeniyle oluşan 
gıda fazlalığı 
çalışanlara veya 
STK’lara 
bağışlanmıştır. 

F 33 70 30 37 10 180 

2,56 1,12 
% 18,3 38,9 16,7 20,6 5,6 100 

Tesis alanlarının 
yerleşimi (lobi, 
ortak alanlar, 
restoran...) sosyal 
mesafeyi 
sağlayacak şekilde 
düzenlenmiştir. 

F 0 0 3 29 148 180 

4,81 0,44 
% 0 0 1,7 16,1 82,2 100 

Müşterilerin sağlık 
durumları tesiste 
kaldıkları süre 
boyunca düzenli 
olarak takip 
edilmiştir. 

F 0 3 8 45 124 180 

4,61 0,66 
% 0 1,7 4,4 25 68,9 100 

Covid-19 
nedeniyle; yeni 
temizleme ve 
dezenfektasyon 
protokolleri 
uygulanmıştır. 

F 0 0 5 29 146 180 

4,78 0,49 
% 0 0 2,8 16,1 81,1 100 

Covid-19 
nedeniyle; yeni 
yemek hazırlama 
ve sunum 
protokolleri 

F 0 2 12 44 122 180 

4,59 0,68 
% 0 1,1 6,7 24,4 67,8 100 
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uygulanmıştır. 

Temassız dijital 
teknolojiler (dijital 
anahtarlar, dijital 
ödeme, mobil 
ödeme, dijital 
etkileşimler...) 
daha aktif 
kullanılmıştır. 

F 2 7 24 52 95 180 

4,28 0,92 
% 1,1 3,9 13,3 28,9 52,8 100 

 
“1: Kesinlikle Hayır, “5: Kesinlikle Evet” şeklinde sınıflandırılarak 5’li Likert ölçeğine göre sorulan, 
Antalya ilinde bulunan otel ve konaklama tesislerinin pandemi dönemindeki faaliyetleri ile ilgili 
soruların ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 10’da sunulmuştur. Söz konusu tesislerin 
pandemi dönemi koşullarına uygun hizmet sundukları “Firmaların Covid-19’a Verdikleri Tepki” 
ölçeğinde yer alan ilgili önermelerin ortalama değerlerinin yüksek olmalarından tespit edilmiştir. On 
bir adet ifadeden oluşan ölçekte en yüksek ortalama değerlere sahip olan altı ifade şöyle 
sıralanmıştır: 
4,81 ortalama değer ile “Tesis alanlarının yerleşimi (lobi, ortak alanlar, restoran vb.) sosyal 
mesafeyi sağlayacak şekilde düzenlenmiştir” önermesine, Antalya ilinde faaliyet gösteren otel ve 
konaklama tesislerin çok yüksek oranda olumlu görüş belirttikleri gözlenmiştir. Bu önermeye verilen 
cevaplar incelendiğinde, yetkililerin hiç birisinin “kesinlikle hayır” ve “hayır” cevabını vermedikleri 
görülmektedir. Yani çalışmaya katılanların sadece % 1,7’si “kısmen evet” yanıtını vermiş, % 98,3’ü 
ise “kesinlikle evet” yanıtını vererek tesislerinin yerleşim alanlarını sosyal mesafe kuralına göre 
düzenlediklerini belirtmişlerdir. Salgınla mücadele kapsamında işletmeler zorunlu olarak tedbirler 
almış ve salgının sebep olduğu yeni hayat tarzına uyum sağlamaya çalışmıştır. Hastalığın yayılma 
şekli insandan insana olduğu için, ortak kullanım alanlarında mümkün mertebe az sayıda insanları bir 
araya getirmek amacıyla sosyal mesafe kuralı uygulayan tesisler, ortak kullanım alanlarını bu kurala 
göre düzenleyerek hizmet sunmaya devam etmişlerdir. Bu sayede hem müşteri memnuniyeti 
sağlanmaya çalışılmış hem de pandemi döneminde ciro kaybı yaşamasına rağmen söz konusu 
tesislerin faaliyetleri kesintiye uğramamıştır.  
4,78 ortalama değer ile “Covid-19 nedeniyle; yeni temizleme ve dezenfektasyon protokolleri 
uygulanmıştır” önermesine, Antalya ilinde faaliyet gösteren otel ve konaklama tesislerinin çok 
yüksek oranda olumlu görüş belirttikleri gözlenmiştir. Bu önermeye verilen cevaplar incelendiğinde, 
yetkililerin hiç birisinin “kesinlikle hayır” ve “hayır” cevabını vermedikleri görülmektedir. Yani 
çalışmaya katılanların sadece % 2,8’i “kısmen evet” yanıtını verirken, % 97,2’si “kesinlikle evet” 
yanıtını vererek tesislerinde yeni temizleme ve dezenfektasyon protokollerini uyguladıklarını 
belirtmişlerdir. Salgınla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerden biri olan bireysel temizlik ve 
ortak kullanım alanlarının sık sık dezenfekte edilmesi kuralıdır. Bu kapsamda, kamu otoritesi 
tarafından zorunlu tutulan yeni temizleme ve dezenfektasyon protokolüne tesislerin büyük 
çoğunluğunun uydukları tespit edilmiştir. Düzenli olarak yapılan denetimler sonucunda, söz konusu 
protokolün ihlal edilmesi halinde kamu otoritesi tarafından yapılacak olan yaptırımların 
caydırıcılığının etkili olduğu söylenebilir. 
4,61 ortalama değer ile “Müşterilerin sağlık durumları tesiste kaldıkları süre boyunca düzenli olarak 
takip edilmiştir” önermesine, Antalya ilinde faaliyet gösteren otel ve konaklama tesislerin çok 
yüksek oranda olumlu görüş belirttikleri gözlenmiştir. Bu önermeye verilen cevaplar incelendiğinde, 
yetkililerin hiç birisinin “kesinlikle hayır” cevabını vermedikleri görülmektedir. Yani çalışmaya 
katılanların sadece % 1,7’si “hayır” yanıtını vererek müşterilerinin sağlık durumlarını düzenli takip 
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etmediklerini belirtirken, yetkililerin % 98,3’ü ise söz konusu hizmeti kısmen ya da tamamen 
sunduklarını ifade etmişlerdir. İşletmelerin sundukları hizmetlerin sürekliliği, hizmet alan 
müşterilerin memnuniyeti ile doğru orantılıdır. Pandemi döneminde tesislerde konaklayan 
müşterilerin sağlık kontrollerinin düzenli olarak takip edilmesi hizmetinin verilmesi, işletmeler 
açısından çok önemli görülmüştür. Tesislerin bulunduğu Antalya ilinde verilen sağlık hizmetlerinin 
kalitesinin de yetkililerin bu önermeye verdikleri yüksek puanda etkili olduğu söylenebilir. 
4,59 ortalama değer ile “Covid-19 nedeniyle; yeni yemek hazırlama ve sunum protokolleri 
uygulanmıştır” önermesine, Antalya ilinde faaliyet gösteren otel ve konaklama tesislerin çok yüksek 
oranda olumlu görüş belirttikleri gözlenmiştir. Bu önermeye verilen cevaplar incelendiğinde, 
yetkililerin hiç birisinin “kesinlikle hayır” cevabını vermedikleri görülmektedir. Yani çalışmaya 
katılanların sadece % 1,1’i “hayır” yanıtını vererek bu konuda protokol kurallarına uymadıklarını 
belirtirken, yetkililerin % 98,9’u ise söz konusu protokole kısmen ya da tamamen uyduklarını ifade 
etmişlerdir. Salgınla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerden olan yeme-içme hizmetinin 
verildiği tesislerde yeni yemek hazırlama ve sunum protokollerini uygulanmasıdır. Protokolün 
uygulanma zorunluluğu ile hem çalışanların hem de müşterilerin sağlıklarının korunması 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda, işletmelerin zorunlu tutulması ile yeni yemek hazırlama ve sunum 
protokolüne tesislerin büyük çoğunluğunun uydukları tespit edilmiştir. Düzenli olarak yapılan 
denetimler sonucunda, söz konusu protokolün ihlal edilmesi halinde kamu otaritesi tarafından 
uygulanacak olan yaptırımların caydırıcılığının etkili olduğu söylenebilir. 
4,28 ortalama değer ile “Temassız dijital teknolojiler (dijital anahtarlar, dijital ödeme, mobil ödeme, 
dijital etkileşimler...) daha aktif kullanılmıştır” önermesine, Antalya ilinde faaliyet gösteren otel ve 
konaklama tesislerin olumlu görüş belirttikleri gözlenmiştir. Bu önermeye verilen cevaplar 
incelendiğinde, yetkililerin sadece % 5’i  “kesinlikle hayır” ve “hayır” yanıtını vererek temassız 
dijital teknolojilerin kullandırılması konusunda hizmet vermediklerini belirtirken, yetkililerin % 95’i 
ise söz konusu hizmeti kısmen ya da tamamen sunduklarını ifade etmişlerdir. Ekonomik hayatın 
temeli olan işletmeler salgından ciddi şekilde etkilenmiştir. Bazı işletmeler faaliyetlerine devam 
edebilmek için iş yapış şekillerini değiştirmiş ve dijital dönüşüm platformlarına (dijital anahtarlar, 
dijital ödeme, mobil ödeme, dijital etkileşimler..) yönelmiştir. Pandemi sürecinde fiziksel temasın 
azaltılması amacıyla otel ve konaklama işletmeleri faaliyetlerini büyük oranda temassız dijital 
teknolojiler kullanarak sürdürmeye çalışmıştır. 
4,13 ortalama değer ile “Pandeminin sebep olduğu kriz nedeniyle müşteriler tarafından iptal edilen 
rezervasyon ücretlerinin tamamı geri ödenmiştir” önermesine, Antalya ilinde faaliyet gösteren otel 
ve konaklama tesislerin olumlu görüş belirttikleri gözlenmiştir. Bu önermeye verilen cevaplar 
incelendiğinde, yetkililerin sadece % 7,2’si “kesinlikle hayır” ve “hayır” yanıtını vererek müşteriler 
tarafından iptal edilen rezervasyon ücretlerinin tamamının geri ödenmesi konusunda hizmet 
vermediklerini belirtirken, yetkililerin % 92,8’i ise söz konusu hizmeti kısmen ya da tamamen 
sunduklarını ifade etmişlerdir. İşletmelerin kuruluş amaçlarından en önemli olan ikisi, işletmenin 
devamlılığını sağlamak ve kar elde etmektir. Mal üretiminin yapılmadığı hizmet sektörlerinde, 
özellikle turizm sektöründe, müşteri memnumiyeti sağlanarak işletmenin genel amaçları 
gerçekleştirilir. Pandemi dünya çapında kısmen etkili olsa da, çalışmaya katılan sözkonusu otel ve 
konaklama tesislerinin yöneticileri uzun vadede müşteri memnuniyetini önceleyen uygulamalarını 
pandemi döneminde de sürdürmüşlerdir. Bu sayede hem işletmelerinin devamlılığını sağlamışlardır, 
hem de müşterilerini korumaya çalışmışlardır. 
On bir adet ifadeden oluşan “Firmaların Covid-19’a Verdikleri Tepki” ölçeğine verilen cevaplardan 
en düşük ortalama değerine sahip olan iki ifade şöyle sıralanmıştır: 
2,18 ortalama değer ile “Tesisin imkanları sağlık sektöründeki çalışanları ağırlayacak yerler veya 
hastane olarak kullanılmıştır” önermesine, Antalya ilinde faaliyet gösteren otel ve konaklama 
tesislerin çoğunluğunun olumsuz görüş belirttikleri gözlenmiştir. Bu önermeye verilen cevaplar 
incelendiğinde, yetkililerin sadece % 22,8’i “kısmen”, “evet” ve “kesinlikle evet” yanıtını vererek, 
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pandemi döneminde tesis imkanlarının sağlık sektöründeki çalışanları ağırlayacak yerler veya 
hastane olarak kullanıldığını belirtirken, yetkililerin % 77,2’si ise tesislerini söz konusu hizmete 
tahsis etmediklerini ifade etmişlerdir. Türkiye’de sunulan sağlık hizmetlerinde, özellikle tesisleşme 
alanında, yaşanan olumlu gelişmelerden dolayı ya ihtiyaç duyulmamıştır, ya da kendilerinden talep 
edilmemiştir. Çünkü Sağlık Bakanlığı’nın pandemi ile mücadele kapsamında öncelikle ihtiyaç 
duyduğu mekanlar Bakanlığın kendi sağlık tesisleridir. Çalışmaya katılan tesislerin, % 22,8’sinin  ise 
tesis imkanlarını sağlık sektöründe çalışanları ağırlayacak yerler olarak  kullandığı düşünülmektedir. 
Dolayısıyla “Firmaların Covid-19’a Verdikleri Tepki” ölçeğinde yer alan söz konusu ifadeye verilen 
olumlu cevabın ortalamasının düşük çıkmasının nedeninin bu mücadele yönteminden 
kaynaklandığını söyleyebiliriz. 
2,56 ortalama değer ile “Tesislerin kapanması nedeniyle oluşan gıda fazlalığı çalışanlara veya 
STK’lara bağışlanmıştır” önermesine, Antalya ilinde faaliyet gösteren otel ve konaklama tesislerin 
çoğunluğunun olumsuz görüş belirttikleri gözlenmiştir. Bu önermeye verilen cevaplar 
incelendiğinde, yetkililerin sadece % 42,9’u “kısmen”, “evet” ve “kesinlikle evet” yanıtını vererek, 
pandemi döneminde tesislerinin kapanması nedeniyle oluşan gıda fazlalığını çalışanlarına veya 
STK’lara bağışladığını belirtirken, yetkililerin % 57,1’i ise söz konusu bağışı yapmadıklarını ifade 
etmişlerdir. Çalışmada görüşlerine başvurulan tesisler aktif olarak faaliyetlerine devam eden, yani 
kapanmayan tesislerdir. Kapanan tesisler ile irtibata geçmek mümkün olmamıştır. Kapanan tesislerin 
bu konudaki faaliyetleri konusunda herhangi bir fikir yürütmek doğru değildir. Ancak, faaliyette olan 
tesislerin neredeyse yarıya yakınının oluşan gıda fazlalığını çalışanlarına veya STK’lara bağışladığını 
söyleyebiliriz. Azalan müşteri sayısına göre yemek çıkarılması ve açık gıdaların bulaş riski 
taşıyacağı endişesinin bağış yapmamakta etkili olduğu varsayımını öne sürebiliriz.  
On bir adet ifadeden oluşan “Firmaların Covid-19’a Verdikleri Tepki” ölçeğine verilen cevaplardan 
orta derecede ortalama değere sahip olan üç ifade şöyle sıralanmıştır: 
3,16 ortalama değer ile “Covid-19 nedeniyle rezervasyonlarını iptal edenlere telafi kuponları 
verilmiştir” önermesine, Antalya ilinde faaliyet gösteren otel ve konaklama tesislerin kısmen olumlu 
görüş belirttikleri gözlenmiştir. Bu önermeye verilen cevaplar incelendiğinde, yetkililerin % 26,7’si 
“kısmen”, % 40,5’i “evet” ve “kesinlikle evet” yanıtını vererek Covid-19 nedeniyle rezervasyonlarını 
iptal eden müşterilere telafi kuponları verdiklerini belirtirken, yetkililerin % 32,8’i ise müşterilerine 
söz konusu hizmeti sunmadıklarını ifade etmişlerdir. Mevcut müşterilerini muhafaza etmek adına, 
pandemi döneminde rakiplerine nazaran müşteri memnuniyetini önceleyen tesisler, salgın sonrasında 
müşteri kaybına uğramayıp, aksine verdiği hizmetlerin olumlu etkisiyle yeni müşteriler kazanabilir. 
Dolayısıyla müşteriler tarafından yapılan rezervasyonların pandemi nedeniyle iptalinin istemesi 
durumunda, işletmeler tarafından telafi kuponları verilerek müşteri sadakatini tesis etmenin rasyonel 
bir strateji olduğu ifade edilebilir. Çalışmaya katılan tesislerin % 67,2’sinin bu stratejiyi 
uyguladıkları tespit edilmiştir. Ancak müşterilerine telafi kuponları vermeyen tesislerin de 
azımsanmayacak kadar çok olduğu (% 32,8) gözlenmiştir. 
3,07 ortalama değer ile “Çalışanlara ara sıra yapılabilecek/geçici işler yapma fırsatı sunulmuştur” 
önermesine, Antalya ilinde faaliyet gösteren otel ve konaklama tesislerin kısmen olumlu görüş 
belirttikleri gözlenmiştir. Bu önermeye verilen cevaplar incelendiğinde, yetkililerin % 22,2’si 
“kısmen”, % 41,6’sı “evet” ve “kesinlikle evet” yanıtını vererek pandemi döneminde çalışanlarına 
ara sıra yapılabilecek/geçici işler yapma fırsatı sunduklarını belirtirken, yetkililerin % 36,2’si ise 
çalışanlarına söz konusu fırsatı sunmadıklarını ifade etmişlerdir. Kriz döneminde temel ihtiyaçları 
üreten üretim sektörleri kısmen etkilense de, insan hayatını tehdit eden Covid-19 salgını nedeniyle 
hizmet sektörü, özellikle otel ve konaklama tesisleri çok fazla etkilenmektedir. Tesisler 
müşterilerinin sağlığını korumaya özen gösterirken,  çalışanlarının mağduriyetlerini de gidermeye 
çalışmalıdır. Özellikle ekonomik kayıplarını telafi etmeleri için çalışanlarına ara sıra 
yapılabilecek/geçici işler yapma fırsatı sunarak, kuruma bağlılıklarını arttırabilir. Çalışmaya katılan 
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tesislerin % 63,8’inin çalışanlarına söz konusu fırsatları verdiği tespit edilmiştir. Ancak çalışanlarına 
bu fırsatı sunmayan tesislerin de azımsanmayacak kadar çok olduğu (% 36,2) gözlenmiştir. 
3,03 ortalama değer ile “Personelin geçici işten çıkarılması sırasında oluşabilecek likitide 
kayıplarını telafi etmek için çalışanlara mali/ekonomik yardım teklif edilmiştir” önermesine, Antalya 
ilinde faaliyet gösteren otel ve konaklama tesislerin kısmen olumlu görüş belirttikleri gözlenmiştir. 
Bu önermeye verilen cevaplar incelendiğinde, yetkililerin % 15’i “kısmen”, % 42,8’i “evet” ve 
“kesinlikle evet” yanıtını vererek pandemi nedeniyle geçici olarak işten çıkarılan personelin likitide 
kayıplarını telafi etmek için mali/ekonomik yardım teklif ettiklerini belirtirken, yetkililerin % 42,2’si 
ise çalışanlarına söz konusu teklifi yapmadıklarını ifade etmişlerdir. Kriz dönemlerinde en fazla iş 
kaybı, iş gücü devir hızı yüksek olan hizmet sektörlerinde yaşanmakta iken, işini kaybedenlerin 
başında ise düşük ücretli statülerde çalışanlar gelmektedir. Uzun süre çalıştığı bir firma tarafından 
geçici de olsa işten çıkarılanlara mali yardım teklifinin bile edilmemesi, çalışanların kriz sonrasında 
işe dönmemelerine neden olabilir. Dolayısıyla kriz dönemlerinde firmaların çalışanlarını önceleyen 
politikalar uygulaması gerekmektedir. Çalışmaya katılan tesislerin % 57,8’inin çalışanlarına 
mali/ekonomik teklifler yaptıkları tespit edilmiştir. Ancak çalışanlarına söz konusu teklifleri 
sunmayan tesislerin de azımsanmayacak kadar çok olduğu (% 42,2) gözlenmiştir. 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 

Antalya ilinin merkezinde ve ilçelerinde faaliyet gösteren 308 adet otel ve konaklama tesisi 
araştırmanın evreni olarak belirlenmiştir. Kolayda örnekleme yöntemine göre belirlenen örnek 
büyüklüğü, geri dönüş sağlanan ve analizlere uygun olarak seçilen 180 adet anket formunun temin 
edildiği 180 adet otel ve konaklama tesisinden oluşmaktadır. Çalışmada kullanılan ölçüm aracının 
güvenilirliğini belirlemek için Cronbach Alpha katsayısı 0,741 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan 
değer 0,700’den büyük olduğu için, ölçeğin güvenilir olduğu kabul edilmektedir.  
Çalışmaya katılan otel ve konaklama tesislerin sahip olduğu yıldız sayısı (seviyesi), oda sayısı ve 
çalışan sayısı; anket formunu dolduran yetkililerin cinsiyeti, medeni durumu, yaşı, öğrenim durumu 
ve tesisteki pozisyonunun tespitine yönelik sorulara verdikleri cevapların dağılımı frekans analizi ile 
incelenmiştir. Çalışmaya katılan tesislerin çoğu 4 yıldızlı ve 41-80 odalıdır. Çalışmaya otellerin yanı 
sıra konaklama tesisleri de dahil edildiği için çalışan sayısı bakımından örneklemin çoğunu 1-49 
arasında çalışan sayısına sahip olan tesisler oluşturmaktadır. Tesisler adına çalışmaya katılan 
yetkililerin çoğunluğu erkek ve evlidir. Ancak diğer sektörlerde olduğu gibi kadın yöneticilerin oranı 
da turizm sektöründe artış göstermektedir. Çalışmaya katılan yöneticilerin çoğu 36-50 yaş 
aralığındadır. Ayrıca öğrenim durumları açısından yöneticiler incelendiğinde çoğunluğunun lise veya 
lisans mezunu oldukları görülmüştür. Bunun da sebebi tesisteki pozisyonlarının yönetici veya 
sişletme/tesis sahibi olmalarından kaynaklandığı tespit edilmiştir.  
“Firmaların Covid-19’a Verdikleri Tepki Ölçeği” sorularına tesis yöneticilerinin verdikleri cevaplara 
frekans analizi uygulanmış ve şu sonuçlara ulaşılmıştır: 
Tesislerin % 98,3’ünün yerleşim alanlarını sosyal mesafe kuralına göre düzenledikleri tespit 
edilmiştir. Hastalığın yayılma şekli insandan insana olduğu için, ortak kullanım alanlarında mümkün 
mertebe az sayıda insanları bir araya getirmek amacıyla sosyal mesafe kuralı uygulayan tesisler, 
ortak kullanım alanlarını bu kurala göre düzenleyerek hizmet sunmaya devam etmişlerdir. Bu sayede 
hem müşteri memnuniyeti sağlanmaya çalışılmış, hem de pandemi döneminde ciro kaybı yaşamasına 
rağmen söz konusu tesislerin faaliyetleri kesintiye uğramamıştır. 
Tesislerin % 97,2’sinin tesislerinde yeni temizleme ve dezenfektasyon protokollerini uyguladıkları 
tespit edilmiştir. Kamu otoritesi tarafından zorunlu tutulan yeni temizleme ve dezenfektasyon 
protokolüne tesislerin büyük çoğunluğunun uydukları tespit edilmiştir. Düzenli olarak yapılan 
denetimler sonucunda, söz konusu protokolün ihlal edilmesi halinde yaptırımların caydırıcılığının 
etkili olduğu söylenebilir. 
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Tesislerin % 98,3’ünün müşterilerinin sağlık durumlarını düzenli olarak takip ettikleri tespit 
edilmiştir. İşletmelerin sundukları hizmetlerin sürekliliği, hizmet alan müşterilerin memnuniyeti ile 
doğru orantılıdır. Pandemi döneminde tesislerde konaklayan müşterilerin sağlık kontrollerinin 
düzenli olarak takip edilmesi hizmetinin verilmesi, işletmeler açısından çok önemli görülmüştür. 
Tesislerin % 98,9’unun yeni yemek hazırlama ve sunum protokollerini uyguladıkları tespit 
edilmiştir. Salgınla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerden olan yeme-içme hizmetinin 
verildiği tesislerde yeni yemek hazırlama ve sunum protokollerini uygulanmasıdır. Protokolün 
uygulanma zorunluluğu ile hem çalışanların hem de müşterilerin sağlıklarının korunması 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda, kamu otoritesi tarafından zorunlu tutulan yeni yemek hazırlama ve 
sunum protokolüne tesislerin büyük çoğunluğunun uydukları tespit edilmiştir. 
Tesislerin % 95’inin temassız dijital teknolojilerin kullandırılması konusunda hizmet verdikleri tespit 
edilmiştir. Pandemi sürecinde fiziksel temasın azaltılması amacıyla otel ve konaklama işletmeleri 
faaliyetlerini büyük oranda temassız dijital teknolojiler (dijital anahtarlar, dijital ödeme, mobil 
ödeme, dijital etkileşimler..)  kullanarak sürdürmeye çalışmıştır. 
Tesislerin % 92,8’inin müşteriler tarafından iptal edilen rezervasyon ücretlerinin tamamının geri 
ödendiği tespit edilmiştir. Pandemi dünya çapında kısmen etkili olsa da, çalışmaya katılan sözkonusu 
otel ve konaklama tesislerinin yöneticileri uzun vadede müşteri memnuniyetini önceleyen 
uygulamalarını pandemi döneminde de sürdürmüşlerdir. Bu sayede hem işletmelerinin devamlılığını 
sağlamışlardır, hem de müşterilerini korumaya çalışmışlardır. 
Tesislerin % 77,2’sinin pandemi döneminde tesis imkanlarını sağlık sektöründeki çalışanları 
ağırlayacak yerler veya hastane olarak kullanmadığı tespit edilmiştir. Türkiye’de sunulan sağlık 
hizmetlerinde, özellikle tesisleşme alanında, yaşanan olumlu gelişmelerden dolayı ya ihtiyaç 
duyulmamıştır, ya da kendilerinden talep edilmemiştir. Çünkü Sağlık Bakanlığı’nın pandemi ile 
mücadele kapsamında öncelikle ihtiyaç duyduğu mekanlar Bakanlığın kendi sağlık tesisleridir.  
Tesislerin % 57,1’inin pandemi döneminde tesislerin kapanması nedeniyle oluşan gıda fazlalığını 
çalışanlarına veya STK’lara bağışlamadığı tespit edilmiştir. Çalışmada görüşlerine başvurulan 
tesisler aktif olarak faaliyetlerine devam eden, yani kapanmayan tesislerdir. Kapanan tesisler ile 
irtibata geçmek mümkün olmamıştır. Kapanan tesislerin bu konudaki faaliyetleri konusunda 
herhangi bir fikir yürütmek doğru değildir. Ancak, faaliyette olan tesislerin neredeyse yarıya 
yakınının oluşan gıda fazlalığını çalışanlarına veya STK’lara bağışladığını söyleyebiliriz. Azalan 
müşteri sayısına göre yemek çıkarılması ve açık gıdaların bulaş riski taşıyacağı endişesinin bağış 
yapmamakta etkili olduğu varsayımını öne sürebiliriz. 
Tesislerin % 67,2’sinin Covid-19 nedeniyle rezervasyonlarını iptal eden müşterilere telafi kuponları 
verdikleri tespit edilmiştir. Müşteriler tarafından yapılan rezervasyonların pandemi nedeniyle 
iptalinin istemesi durumunda, işletmeler tarafından telafi kuponları verilerek müşteri sadakatini tesis 
etmeye çalışmıştır. 
Tesislerin % 63,8’inin pandemi döneminde çalışanlarına ara sıra yapılabilecek/geçici işler yapma 
fırsatı sundukları tespit edilmiştir. Tesisler müşterilerinin sağlığını korumaya özen gösterirken,  
çalışanlarının mağduriyetlerini de gidermeye çalışmalıdır. Özellikle ekonomik kayıplarını telafi 
etmeleri için çalışanlarına ara sıra yapılabilecek/geçici işler yapma fırsatı sunarak, kuruma 
bağlılıklarını arttırabilir. 
Tesislerin % 57,8’inin pandemi nedeniyle geçici olarak işten çıkarılan personelin likitide kayıplarını 
telafi etmek için mali/ekonomik yardım teklif ettikleri tespit edilmiştir. Kriz dönemlerinde en fazla iş 
kaybı, iş gücü devir hızı yüksek olan hizmet sektörlerinde yaşanmakta iken, işini kaybedenlerin 
başında ise düşük ücretli statülerde çalışanlardır. Uzun süre çalıştığı bir firma tarafından geçici de 
olsa işten çıkarılanlara mali yardım teklifinin bile edilmemesi, çalışanların kriz sonrasında işe 
dönmemelerine neden olabilir. Dolayısıyla kriz dönemlerinde firmaların çalışanlarını önceleyen 
politikalar uygulaması gerekmektedir. 
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Sonuç olarak; tesislerin büyük ölçüde, yerleşim alanlarını sosyal mesafe kuralına göre 
düzenledikleri,  yeni temizleme ve dezenfektasyon protokollerini uyguladıkları, müşterilerinin sağlık 
durumlarını düzenli olarak takip ettikleri, yeni yemek hazırlama ve sunum protokolleri uyguladıkları, 
temassız dijital teknolojilerin kullandırılması konusunda hizmet verdikleri ve müşteriler tarafından 
iptal edilen rezervasyon ücretlerinin tamamının geri ödediği tespit edilmiştir. Ayrıca tesislerin 
kısmen, Covid-19 nedeniyle rezervasyonlarını iptal eden müşterilere telafi kuponları verdikleri, 
pandemi döneminde çalışanlarına ara sıra yapılabilecek/geçici işler yapma fırsatı sundukları ve 
pandemi nedeniyle geçici olarak işten çıkarılan personelin likitide kayıplarını telafi etmek için 
mali/ekonomik yardım teklif ettikleri tespit edilmiştir.  
Fakat tesislerin, pandemi döneminde tesis imkanlarını sağlık sektöründeki çalışanları ağırlayacak 
yerler veya hastane olarak kullanmadığı ve pandemi döneminde tesislerin kapanması nedeniyle 
oluşan gıda fazlalığını çalışanlarına veya STK’lara bağışlamadığı tespit edilmiştir. 
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ÖZET 

2019 yılı aralık ayından bu yana COVID-19 virüsünden kaynaklı bir salgın ile mücadele 
edilmektedir.  Virüsün daha önceden bilinmiyor olması ve bulaşma yollarının neler olduğunun 
bilinmemesi bütün dünyada endişe yaratmıştır. Hastalığın aslında damlacık ve bu damlacıkların 
solunması yoluyla veya insanların damlacıkların bulaştığı yüzeylere elleriyle teması sonucunda, 
ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesiyle de bulaşablmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, 
şu ana kadar yapılmış bilimsel çalışmalarda, gıdaların ve hayvansal hammaddelerin, COVID-19 
salgınının bir kaynağı veya bulaşma yolu olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını açıklamıştır. Gıda, 
gıda paketleri ve gıda işleyicileri yoluyla COVID-19 bulaşası, hastalık için bir risk faktörü olarak 
tanımlanmamıştır. Ancak, COVID-19 hastalığına yol açan virüsün yüzeylere bulaşabildiği ve yüzey 
özelliğine göre birkaç saatten birkaç güne kadar aktif kalabilmektedir. Virüsler gıdalarda 
çoğalamazlar ve çoğalmaları için bir hayvana veya insan konakçıya ihtiyaçları vardır. Gıda üretimi 
yapılan işletmelerde hammadde, donanım, süreç işlemleri, tedarikçiler ve çalışanlar vb. gibi birçok 
unsur, gıda güvenliğini tehdit eden, faktörlerdir.  Bu durum göz önüne alındığında, bütün gıda üretim 
ve satış hizmeti veren sektör birimlerinin, gıda güvenliği risklerini yönetmek ve gıda bulaşmalarını 
önlemek için yeni kontrol sistemleri geliştirilmesi ve önleyici tedbirler alması gerekmektedir.  
HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizleri), GHP (İyi Hijyen Uygulamaları) ve GMP 
(İyi Üretim Uygulamaları) gibi sistemlerin doğru ve aktif kullanılmalıdır. Gıda güvenliğinin, ulusal 
güvenliğin en önemli bileşenlerinden biri olduğu unutulmamalıdır. COVID-19 sonrası dünyada 
mevcut gıda sistemlerinde köklü değişiklikler yapılması gerekliliği ortaya çıkabilir. Belki şu an için 
sorun COVID-19’dur fakat ilerleyen dönemlerde başka bir salgın görülmeyeceğinin garantisi yoktur. 
Bu nedenle gıdalara virüs bulaşmasının önlenmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması ve hayata 
geçirilmesi şarttır. Ancak virüsün yeni bir virüs olması nedeniyle, gıda üretimi ve satışı yapan küçük, 
orta ve büyük ölçekli işletmelerin hem tüketicilerin sağlığını korumak hem de piyasada var 
olabilmeleri için, gündemi, bilimsel yayınları ve mevzuatlarda yer alabilecek değişiklikleri takip 
etmeleri ve gerekli durumlarda kendilerine özel tedbirler oluşturmaları çok önemlidir.  
Anahtar kelimeler: COVID-19, virüs, gıda güvenliği, GHP, GMP 
 
ABSTRACT   
 Since December 2019, an epidemic caused by the COVID-19 virus has been dealed. The  
virus was previously unknown and the ways of transmission are not known made people concern all 
over the world. It has been reported that the disease is actually transmitted by droplets and inhalation 
of these droplets or by people touching the surfaces contaminated by the droplets with their hands, 
bringing their hands to the mucous membranes of the mouth, nose or eyes. The World Health 
Organization has announced that in scientific studies conducted so far, there is no evidence that food 
and animal raw materials are a source or way of transmission of the COVID-19 outbreak. COVID-19 
transmission through food, food packages, and food processors has not been identified as a risk 
factor for the disease. However, it has been found that the virus that causes COVID-19 disease can 
infect surfaces and remain active from a few hours to several days, depending on the surface 
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properties. Corona viruses cannot reproduce in food and they need an animal or a human host to 
reproduce. In food production facilities, many factors such as raw materials, equipments, process 
operations, suppliers and employees are threaten food safety. Considering this situation, sector units 
that provide all food production and sales services need to develop new control systems and take 
preventive measures to manage food safety risks and prevent food contamination. Correct and active 
use of systems such as HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), GHP (Good Hygiene 
Practices) and GMP (Good Manufacturing Practices) are need to be required. It should not be 
forgotten that food safety is one of the most important components of national security. After 
COVID-19, it may be necessary to make radical changes in the existing food systems in the world. 
Perhaps the problem for now is COVID-19, but there is no guarantee that we will not encounter 
another epidemic in the future. For this reason, it is essential to make and implement the necessary 
arrangements. However, since the virus is a new virus, small, medium and large-scale enterprises 
engaged in food production and sales should follow the agenda, scientific publications and changes 
that may take place in the legislation, and when necessary, create special measures for themselves in 
order to protect the health of consumers and to exist in the market. It is very important. 
Key Words:COVID-19, vırus, food safety, GHP, GMP 
 
GİRİŞ 

Dünyamız, 2019 yılının son ayından bu yana Sars-CoV-2 (Covid-19) virüsünün neden olduğu 
büyük bir salgınla mücadele etmektedir. Virüsün daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir virüs 
oluşu, bulaşma yolları ile ilgili endişeler yaratmıştır. 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 bulaşmaktadır. Korona virüsler 
hayvan ve insanları enfekte edebilen, zarflı, tek zincirli RNA virüsleridir. Yani genetik materyalleri 
bir RNA ipliğinden oluşur ve her viral partikül bir protein zarfına sarılıdır (Shariatifar ve ark., 2019; 
Şeker ve ark., 2020). Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi 08.04.2020 tarihli raporunda Covid-19 
pandemisinin büyük ölçekli olmasına rağmen, o güne kadar Covid-19’un gıda tüketimi yoluyla 
bulaşmasıyla ilgili herhangi bir rapor olmadığını belirtmiştir (EFSA 2020). Gıda ve İlaç Dairesi 
27.02.2020 tarihli bildirisinde yeni tip korona virüsün gıda ya da gıda ambalajı yoluyla 
bulaşabileceğini gösterir bir bilginin olmadığını, ancak iyi hijyen uygulamalarının sağlanmasının 
bütün hastalıklardan korunmada olduğu gibi her zaman önemli olduğunu bildirmiştir (FDA 2020). 
Dünya Sağlık Örgütü 21.02.2020 tarihli raporunda Covid-19’un etkeni olan SARS-CoV-2 virüsünün 
gıda aracılığıyla bulaştığına dair bir kanıtın olmadığını, fakat benzer virüslerde olduğu gibi bu 
virüsün de hayvansal kaynaklı çiğ gıdalarda bulunabileceği konusunda şüpheler olduğunu ifade 
etmiştir (WHO 2020).  Diğer yandan COVID-19 hastalığına yol açan virüsün yüzeylere 
bulaşabildiği, yüzeyin özelliğine göre birkaç saat veya gün aktif kalabildiği saptanmıştır. Teorik 
olarak, herhangi bir yüzeyle temasta olunduğu gibi, enfekte olmuş bir kişi tarafından bulaştırılış bir 
kapı kolu veya başka bir yüzey gibi gıda ürünleri de elle temas sonucu bulaşmaya neden olabilir. Bu 
nedenle herkes, ellerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi hususlarında özen göstermeli. Gıda sektörü 
bu durumu üretim sistemleri açısından gözden geçirmeyi bir fırsat olarak görüp atılacak adımları 
doğru ve zamanında atmaları önemlidir. Tüm bu bilgiler ışığında; gıda sektöründe yer alan 
işyerlerine düşen en büyük sorumluluk “İyi Hijyen Uygulamaları”nı doğru ve eksiksiz biçimde 
uygulayarak, gıdaların hastalık etmenleri ile bulaşmasını önlemektir. Gıda sektörünün diğer önemli 
bir sorumluğu ise, başta çalışanlar olmak üzere, iş akışı nedeniyle muhatap olunan tedarikçi, taşeron, 
vb. kişileri COVID-19 hastalığı açısından korumak, takip için sistemler geliştirmek ve eğitimlerle bu 
kişilerde farkındalık yaratmaktır. 
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ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
 Covid-19 pandemisi sürecinde pek çok ülkede, çalışanlar işlerini büyük ölçüde evden 
yürütürken, gıda faaliyetlerinin denetimi, ihracatın onaylanması, ithal edilen gıdaların kontrolü, gıda 
tedarik zincirinin güvenliğinin izlenmesi ve gözetimi, gıdanın örneklenmesi ve analizi, gıda 
olaylarının yönetilmesi gibi rutin faaliyetleri kesintisiz olarak sürdürmek zordur. Ulusal gıda 
güvenliği kontrol sisteminin bütünlüğünü korumak ve gıda tedarik zincirini desteklemek için, daha 
yüksek riskli alanlara ve gıda güvenliği için kritik olan faaliyetlere daha fazla odaklanmak 
gerekmektedir.  
Gıda Güvenliğini sağlamak için uygulanabilecek tedbirler: 
- Resmi kağıt sertifikalar ve onaylar yerine elektronik veri değişiminin geçici olarak kullanılması, 
- Test ve analiz yapmak için akredite özel gıda laboratuvarlarına geçici yetkilendirme yapılması, 
-  Gıda işletmelerinin, kurum içi kontrollerinin sonuçlarını elektronik olarak sunması, 
- Gıda güvenliği yetkililerinin yeterli sayıda uygun niteliklere ve tecrübeye sahip personeli  yoksa, 
özel sektör kurumları ve bağımsız kalifiye profesyonellerin, denetlenmeleri koşuluyla, gıda denetimi 
işlevlerini yerine getirmek üzere geçici olarak yetkilendirilmesi, 
- Gıda üretiminin tüm aşamalarında gerekli olan iyi hijyen uygulamaları arasında, özellikle temizlik 
ve gerektiğinde, gıda üretim tesislerinin ve ekipmanlarının üretim aralıklarında dezenfekte edilmesi 
şeklindedir. 
İyi Hijyen Uygulamaları (GHP) 

Bilindiği üzere 05.06.2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” gereği gıda maddelerini ve gıda ile temas 
eden madde ve malzemeleri üreten ve/veya satan işyerleri ile toplu tüketim yerleri Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerde belirtilen asgarî teknik, hijyenik ve güvenlik 
şartlarını taşımak zorundadır. GHP (Good Hygiene Practices-İyi Hijyen Uygulamaları) ürünlerin 
hangi koşullarda üretilmesi gerektiği konusunda kılavuzluk eder. 

Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi adını verdiğimiz HACCP gıda güvenliği 
yönetim sisteminin bir ön gereksinimi olan GHP, gıda üretim tesislerinin hijyenik tasarımı ve 
yapılandırılması, temizleme ve dezenfeksiyon yöntemlerini, gıda işlemede gıdaların mikrobiyal 
kalitesi, her işlem basamağının hijyenik operasyonu, personel hijyeni gibi uygulamaları içeren bir 
sistemdir. 
GHP, GMP için tamamlayıcı bir standarttır. Ayrıca Catering, Restoran ve kafeler için GCP (İyi 
Catering Uygulamaları) standardını tamamlanabilir. 
GHP temelde üretim, satış ve toplu tüketimin yapıldığı yerin ve bu yerde çalışanların uyması gereken 
hijyen kurallarını kapsamaktadır. Bu kuralları şu alt başlıklar altında ele alabiliriz 
• Personel hijyeni, 
• Çalışan sağlığı, 
• Çalışma şartları, 
• Tesis ve ekipman bakımı, 
• Gıda temas yüzeylerinin hijyeni, 
• Haşere kontrolü, 
• Atıkların uzaklaştırılması, 
• Su kalitesi, 
• Tuvalet ve el yıkama alanları ve 
• Çapraz bulaşmanın önlenmesi. 

GMP (İyi Üretim Uygulamaları)  
 İyi Üretim Uygulamaları (GMP), gıda, ilaç, kozmetik, medikal cihaz gibi insan sağlığını 
doğrudan etkileyen ürünlerin güvenilir koşullarda ve sistemlerde üretilmesi için ve ürünün 
hazırlanmasından dağıtımına kadar her aşamasında enfekte olma (bulaşma) olasılığını önlemek, 
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güvenilirliği artırmak amacıyla hazırlanmış koruyucu önlemler dizisidir. Diğer standartlarda da 
öngörüldüğü ve temel alındığı üzere, GMP standardı, bir kereye mahsus kurulan bir sistem değil, 
sürekli denetlenen ve kontrol altında tutulan, bu kontroller esnasında ortaya çıkan sistemsel ya 
operasyonel eksiklerin düzeltildiği ve günümüz teknoloji ve sektörel çalışmaların getirdiği yenilikleri 
baz alarak gelişim gösteren bir üretim tekniğidir. GMP’nin kapsadığı bu uygulamalar gıda 
ürünlerinin üretimi ve dağıtımında temel yaklaşımlardan olup ürünlerde kalite sağlamak için 
hammadde, işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kesintisiz 
uygulanması gereken bir teknikler dizisi olarak da adlandırılabilir. Gıdaların güvenliği ve besin 
değerini garanti altına alan uygulama standartları ya da ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme 
olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu 
önlemler olarak da tanımlanabilir.  
Gıda kategorileri arasında ve sürecin farklı aşamalarında gıdalar (örneğin tüketime hazır pişmiş ve 
çiğ ürünler) arasında çapraz buluşmanın önlenmesi, ellerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi, 
gerektiğinde eldiven ve maske takılması gerekmektedir. İhtiyaç duyulduğunda özel hijyenik giysi ve 
ayakkabıların kullanılması veya evde solunum sistemi enfeksiyonu belirtileri gösteren çalışanların 
evde kalarak üretim veya dağıtım faaliyetlerine katılmaması gibi kişisel hijyenle ilgili tedbirler 
alınması şarttır. Ayrıca, mevcut bağlamda gıda işletmelerinin dış temasları (örneğin tedarikçiler ve 
kamyonlarla) en aza indirgemeleri ve sürücülerle mesafe kuralını uygulamaları gerekmektedir. 
Yiyeceklere muamele etmesi gereken personel (örneğin et kesmek, et veya süt ürünlerini dilimlemek, 
balık temizlemek, meyve ve sebze paketlemek) eldiven giymeli ve eldivenleri sık sık değiştirmeli 
veya başka şekilde sık sık ellerini yıkamalıdır. Ayrıca tüketicilerin alışverişlerden sonra dikkat 
etmesi gereken hususlar da bulunmaktadır. Yiyeceklerin yetersiz pişirilmesi veya ikinci kez ısıtılan 
yemeklerin (dışarıdan alınan/sipariş edilen hazır yemekler de olabilir) yetersiz ısıtılması, çapraz 
bulaşma denilen çiğ ve pişmiş ürünün ya da hammadde ile nihai gıda ürününün temasıyla 
gerçekleşen bulaşma, pişmiş gıdaların SARS-CoV-2 ile bulaşması (Covid-19 taşıyan bir kişinin 
yemeği ellemesi ya da bir şekilde Covid-19 bulaşmış tabağa yemeğin konulması) gibi. Çiğ ya da 
yetersiz pişirilen gıda tüketimi ciddi risk faktörüdür. Yemeğin oda sıcaklığında uzun süre 
bekletilmesi sonucu, tahrip olan SARS-CoV-2’nin RNA’sını yeniden tamir edebilme ihtimalinin 
olması söz konusudur. Korona virüsler uygulanacak pişirme sıcaklıklarına (70°C) duyarlıdır. Bu 
yüzden az pişmiş, çiğ ürünlerin tüketilmesinden kaçınılmalıdır. Yemek hazırlayan Covid-19 
taşıyıcısının yiyeceğe virüsü bulaştırması, alet-ekipman, kesme tahtası, mutfak tezgâhı hijyenine 
dikkat edilmemesinden kaynaklanan bulaşmalar söz konusu olabilir. Yemek hazırlamada Covid-19 
bulaşma ihtimali daha fazla olan ambalajsız ürünlerin, hijyeni sağlamayan marketlerden/pazarlardan 
alınan ürünlerin kullanılması ve gıda/yemek hazırlamada kullanılan suyun temiz olmaması gibi 
unsurlar üzerinde önemle durulmalıdır. 
 
SONUÇ 

Viral hastalıklar söz konusu olduğunda hedef “virüsün gelişmesini önlemek” değil, gıdanın 
bulaşmadan korunmasıdır (Bosch ve ark., 2018). Gıdalara 90 dakika boyunca 56oC’lik bir sıcaklığın 
veya 60 dakika boyunca 67oC'lik bir sıcaklığın uygulanması ile SARS-CoV-2’nin inaktif olmasına 
neden olabilir (Henwood, 2020). Virüs, cam ve banknot gibi yüzeylerde 4 gün boyunca 22oC 
sıcaklıkta ve %65 bağıl nemde, çelik ve plastik gibi pürüzsüz yüzeylerde 7 gün stabil kalabilmektedir 
(Kampf ve ark., 2020). Ayrıca 2 güne kadar kumaş ve ahşap gibi pürüzlü yüzeylerde de canlı 
kalabilmektedirler (Chin ve ark., 2020). COVID-19 pandemisinde çiftlikten sofraya gıda güvenliği 
hiç olmadığı kadar büyük önem kazanmış, olup, bu zincirin kırılmaması ve salgına neden olan viral 
etkenin bu zincire girmesinin önlenmesi son derece önemlidir. Virüsün gıdalara bulaşma yolu 
çoğunlukla, gıda işletmelerinde çalışan hastalık belirtisi göstermeyen ancak virüsü taşıyan 
çalışanların teması şeklindedir. Bu nedenle öncelikle kişisel hijyen uygulamalarına özen göstermek 
gerekmektedir. Gıda güvenliğinin, ulusal güvenliğin en önemli bileşenlerinden biri olduğu 
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unutulmamalıdır. COVID-19 sonrası dünyada mevcut gıda sistemlerinde köklü değişiklikler 
yapılması gerekliliği ortaya çıkabilir. Belki şu an için sorun COVID-19’dur fakat ilerleyen 
dönemlerde başka bir salgın ile karşılaşmayacağımızın garantisi yoktur. Bu sebeple gerekli 
düzenlemelerin yapılması ve hayata geçirilmesi şarttır. Ancak virüsün yeni bir virüs olması 
nedeniyle, gıda üretimi ve satışı yapan küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin hem tüketicilerin 
sağlığını korumak hem de piyasada var olabilmeleri için, gündemi, bilimsel yayınları ve 
mevzuatlarda yer alabilecek değişiklikleri takip etmeleri, gerekli durumlarda kendilerine özel 
tedbirler oluşturmaları çok önemlidir.  
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ÖZET 

Dünya COVID-19 salgınından ilk kez Aralık 2019’da Çin'in, Vuhan kentinde kaynağı 
bilinmeyen gizemli bir solunum yolu rahatsızlığının ortaya çıktığını Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) 
bildirmesiyle haberdar olmuştur. 11 Ocak 2020’de Çin’de bu hastalıktan ilk ölümün yaşanması ve 
çok kısa bir süre sonra 24 Ocak 2020’de Fransa’da ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle 
birlikte küresel çapta bir tehditle karşı karşıya kalındığı gerçeği netlik kazanmıştır. Bu gelişmelerin 
akabinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) salgınını 30 Ocak 
2020'de küresel bir salgın olarak ilan etmiştir.  
Pandemi tüm dünyaya yayılırken, ülkeler vatandaşlarını korumak için sert önlemler almıştır. Bu 
önlemler, kişiden kişiye olan bulaşının sınırlandırılmasına yönelik sosyal izolasyon üzerine 
odaklanmıştır. Pandeminin çok erken süreçlerinde okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar okul 
yemekhanelerinde sağlanan beslenme imkanlarından mahrum kalmaya başlamıştır. Özellikle düşük 
gelir grubunda bulunan aileler için okul yemekhaneleri çocuklarının yeterli ve dengeli 
beslenmelerinin sağlanmasında büyük öneme sahiptir. Ancak pandemiyle birlikte bu imkandan uzak 
kalan çocuklar için sağlıksız ve kötü beslenmeye yönelme ya da yetersiz beslenme gibi ciddi riskler 
belirmiştir. Bunun yanı sıra pandeminin sebep olduğu stresin etkisiyle çocukların yüksek kalori 
değerine sahip atıştırmalık besinlere yönelmesi ve aynı zamanda günlük fiziksel aktivite miktarının 
ev içi imkanlarla kısıtlı kalmasıyla birlikte obezite gibi başka bir sağlık problemi de yine çocuklar 
için ciddi bir risk haline gelmiştir. Diğer taraftan pandeminin ekonomi üzerine olan yansımaları 
ebeveynlerin çocuklarına sunduğu beslenme imkanlarını da etkilemiştir. Pek çok kaynakta evde 
geçirilen sosyal izolasyon döneminde yetersiz ve/veya yanlış beslenme uygulamalarının 
yaygınlaştığı belirtilmektedir. 
Bu çalışma kapsamında COVID-19 salgını süresince çocukların ve gençlerin yeterli ve dengeli 
beslenebilme durumlarına, gıdaya erişim imkanlarına, karantina zamanlarındaki beslenme 
alışkanlıklarında gözlenen değişimlere ve bu değişimlerin sağlıkları üzerine muhtemel etkilerine dair 
yapılmış bazı akademik araştırmalara yer verilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Çocuk, Genç, Gıda 
 
ABSTRACT 

The world was first informed of the COVID-19 epidemic in December 2019 when it reported 
to the World Health Organization (WHO) that a mysterious respiratory illness of unknown origin 
occurred in Wuhan, China. The first death from this disease in China on January 11, 2020, and the 
detection of the first coronavirus case in France on January 24, 2020, it became clear that the world 
was faced with a global threat. Following these developments, the World Health Organization 
(WHO) declared the new type of coronavirus (SARS-CoV-2) outbreak as a global epidemic on 
January 30, 2020. 
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As the pandemic spreads around the world, countries have taken drastic measures to protect their 
citizens. These measures focus on social isolation to limit person-to-person transmission. With the 
closure of schools in the very early stages of the pandemic, children began to be deprived of the 
school meal provided in school cafeterias. School cafeterias ensuring adequate and balanced 
nutrition for the children, especially families which are in the low income group. However, with the 
pandemic, serious risks such as turning to unhealthy and insufficient nutrition or malnutrition have 
emerged for children who are away from this opportunity. Likewise, stres from the pandemic 
children tend to eat snack foods with high calorie value and beside the limited daily physical activity 
cause another health problem such as obesity which also become a serious risk for children. On the 
other hand, the reflections of the pandemic on the economy have also affected the nutrition 
opportunities that parents offer to their children. Many sources cite that  inadequate and / or 
malnutrition practices become widespread during the social isolation period at home.  
Within the scope of this study, some academic researches on the adequate and balanced nutrition of 
children and young people during the COVID-19 epidemic, their access to food, the changes 
observed in eating habits during quarantine times and the possible effects of these changes on their 
health were included. 
Keywords: COVID-19, Children, Youth, Food 
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ÖZET 

Dünya son yirmi yılda, çeşitli bölgelerde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Zika, 
Nipah, Ebola ve Koronavirüs gibi çeşitli hastalıklara tanık olmuştur. En son ortaya çıkan Yeni 
Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyal ve ekonomik 
hayatı olumsuz yönde etkilemektedir. Halk sağlığı, gıda güvenliği, eğitim, ekonomi, turizm ve 
eğlence sektörü gibi hemen her alanda yaşamı değiştirmiştir. Bu sebeple dünya üzerindeki ülkelerin 
pandemi öncesi-sonrası sağlık göstergelerinin dikkatle incelenerek, ülkelerin sağlık konusundaki 
etkinliklerinin değerlendirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Salgın sürecini de dikkate alan etkinlik 
ölçüm çalışmaları, karar verici otoriteler için yol gösterici olacaktır. Veri Zarflama Analizi (VZA), 
farklı ölçü birimlerine sahip birden çok girdi ve çıktının varlığı durumunda karar verme birimlerinin 
göreli etkinliklerini ölçebilen, parametrik olmayan bir kıyaslama yöntemdir. Bu nedenle ülkelerin 
sağlık sistemlerinin etkinliğinin ölçümünde yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Bu literatür araştırması çalışmasında, pandemi öncesi ve sonrası dönemlerde, sağlık alanında VZA 
ile etkinlik ölçümü yapan yeni tarihli yayınlar derlenmiş, çalışmalardaki girdi-çıktı değişkenleri 
tespit edilmiştir. Sağlık alanındaki VZA çalışmaları tek ve çok aşamalı olarak sınıflandırılmıştır. 
Buna ek olarak, COVID-19’un çeşitli yönlerini araştıran çok sayıda bilimsel çalışma arasından en 
önemli olanları özetlenmiştir. COVID-19 karşısında, VZA ile ülke etkinliklerinin nasıl ölçülebileceği 
yorumlanmış ve yazarların yayın süreci devam eden çalışmalarından kısaca bahsedilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Etkinlik Ölçümü, COVID-19, Halk Sağlığı, Pandemi 
 
ABSTRACT 

The world has witnessed various diseases such as Zika, Nipah, Ebola and Coronavirus that 
have emerged in various regions and affected the whole world in the last two decades. The latest 
emerging new Coronavirus Disease (COVID-19) adversely affects social and economic life in our 
country as well as in the whole world. It has changed life in almost every field including public 
health, food safety, education, economy, tourism and entertainment industry. For this reason, it has 
become mandatory to carefully examine the health indicators of countries around the world before 
and after the pandemic, and to evaluate the effectiveness of the health systems in these countries. 
Efficiency measurement studies, which also take into account the epidemic process, will guide the 
decision-making authorities.  
Data Envelopment Analysis (DEA) is a non-parametric method that is used to measure the relative 
efficiency of decision-making units in the presence of multiple inputs and outputs with different 
measurement units. For this reason, it is widely used in measuring the efficiencies of the health 
systems of countries. 
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In this literature research study, recently published materials that measure efficiency using DEA in 
the health field before and after the pandemic, were compiled, and the input-output variables were 
determined. DEA studies in the field of health are classified as single and multi-stage. In addition, 
the most important of the many scientific studies investigating the various aspects of COVID-19 are 
summarized. In the face of COVID-19, how the country activities can be measured using DEA was 
interpreted and the ongoing studies of the authors were briefly mentioned. 
Keywords: Data Envelopment Analysis, Efficiency Analysis, COVID-19, Public Health, Pandemic 
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ÖZET 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre küresel ısınma tüm dünyada insanların karşılaştığı 
ciddi sorunlardan biridir.(WHO 2011) Gelecek nesiller için dünyanın uzun bir süre daha var olması 
önem taşımaktadır. Dolayısıyla bir diş hekimi olarak çevre dostu bir yöntem kullanarak doğanın ko-
runmasına yönelik katkı sağlamak bizim sorumluluğumuzdur. 
Küresel ısınmanın en önemli sebeplerinden biri de çevresel kirliliktir. Yapılan çeşitli araştırmalara 
göre, diş hekimliğinin çevreye etkisi değerlendirilmiştir. Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi 
(NHS)’ne göre karbon ayakizine en büyük katkıyı dental servislere yapılan giriş çıkışlar ve tedarik 
süreci oluşturmaktadır. Diş hekimliği klinikleri, diğer sağlık kuruluşlarına kıyasla daha az atık 
üretiyor olsa da, son on yılda dental atıklarda önemli bir artış gözlenmektedir. 
Çeşitli ülkelerde yapılan akademik araştırmalarda, Covid-19 sürecinden bağımsız olarak 
değerlendirilen kliniklerden esinlenerek Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği ve Tıp 
Fakültesi Hastanelerinde bir çalışma yapılmıştır. 
Bu çalışma, Covid-19 öncesi ve sonrası bir diş hekimliği ve tıp fakültesi hastanesinin kullandığı ve 
harcadığı materyallerin (2019-2020 yıllarının Haziran-Aralık ayları arasındaki dezen-fektan, sabun, 
kağıt, hasta sayısı, doğalgaz, elektrik ve geri dönüşüm atıkları) derlenmesiyle sağlık sektörünün 
karbon ayakizinin bu süreçte hangi yönlerde değişime uğradığını belirtmektedir. Matery-allerin 
belirlenen süreçlerdeki hem yıllık değişimi hem de hasta başına düşen birim değişimi dikkate 
alınmıştır. Sağlık sektöründeki bireyler olarak bu süreci nasıl değerlendirmiş olduğumuzu gösteren 
bu çalışma, gelecekte benzer pandemilerin yaşanması durumunda öngörülecek durumları ve dikkat 
edilmesi gereken noktaları göz önüne sermiştir. 
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Karbon Ayakizi, Sağlık Sektörü 

 
ABSTRACT 

According to the World Health Organization (WHO), global warming is one of the serious 
problems faced by people all over the world. (WHO 2011) It is important that the world exists for a 
long time for future generations. Therefore, as a dentist, it is our responsibility to contribute to the 
protection of nature by using an eco-friendly method. 
One of the most important causes of global warming is environmental pollution. According to 
various studies, the impact of dentistry on the environment has been evaluated. According to the UK 
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National Health System (NHS), the biggest contribution to the carbon footprint is the input and 
output to dental services and the procurement process. Although dental clinics produce less waste 
compared to other healthcare facilities, a significant increase in dental waste has been observed in the 
last decade. 
In academic studies conducted in various countries, a study was conducted in Bezmialem Vakıf 
University Dentistry and Medical Faculty Hospitals, inspired by the clinics evaluated out of the 
Covid-19 process. 
This study was conducted by compiling the materials used and consumed by a dental and medical 
school hospital before and after Covid-19 (disinfectant, soap, paper, the number of patients, gas, 
electricity and recycling wastes between June and December of 2019-2020). This indicates the 
directions in which the carbon footprint has changed during this process. Both the annual change of 
the materials and the unit change per patient in the specified processes were considered. This study, 
which shows how we evaluate this process as individuals in the health sector, revealed the situations 
to be predicted and the points to be considered in the case of similar pandemics in the future. 
Keywords: Covid-19, Pandemic, Carbon Footprint, Health Sector 
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ÖZET 

COVID-19 salgını dünyadaki herkesi tedirgin ederek gelecek kaygısı içine düşürmüştür. 
Pandemi tüm dünyada beslenme ve gıdada kendine yeterlilik konusunda tarihte eşine az rastlanır bir 
korku ve kaygı yaratmıştır. Çalışmanın amacı, COVID-19 pandemi sürecinde tüketicilerin yemek 
yeme alışkanlıklarına, alışveriş sıklığı ve yerlerine olan etkisini ortaya koymaktır.  Ankara İli 
Etimesgut İlçesi’nde Basit Tesadüfî Örnekleme Yöntemi kullanılarak 99 tüketici ile anket 
yapılmıştır. Anket CoVID_19 Salgınının önce ve sonrasında, tüketicilerin düşünce, davranış ve 
tutumlarını sorgulayıp, karşılaştırarak tüketicilerin yemek yeme ve alışveriş yapma alışkanlıklarına 
etkisi incelenmiştir. Sonuçta; Araştırma bölgesinde ikamet edenlerin eğitim seviyeleri % 8,1’ i 
ilkokul, % 16,2’si lise, % 15,2’si ön lisans, %39,4’ü lisans, %21,2’si yüksek lisans düzeyindedir. 
Hanelerin %78,8’i düzenli ve sağlıklı beslenirken, %21,2’si düzenli beslenemediklerini 
belirtmişlerdir.  %94’ü salgından önce dışarıda yemek yediğini belirtmiş ancak salgından sonra bu 
oranın düştüğü ve %43,40’ının dışarıdan yemek yemediği tespit edilmiştir. Tüketicilerin internetten 
alışveriş yapma oranları ortalama  % 34,25 artmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Ankara, Covid_19,  Küresel Salgın, Tüketici, Yeme Alışkanlığı 

ABSTRACT 
The COVID-19 pandemic has worried everyone in the world and has worried about the 

future. The pandemic has created a rare fear and anxiety about nutrition and self-sufficiency in food 
all over the world. The aim of the study is to reveal the effect of consumers on eating habits, 
shopping frequency and places during the COVID-19 pandemic process. A survey was conducted 
with 99 consumers using Simple Random Sampling Method in Etimesgut District of Ankara 
Province. Questionnaire Before and after the CoVID_19 epidemic, the effects of consumers on 
eating and shopping habits were examined by questioning and comparing the thoughts, behaviors 
and attitudes of the consumers. After all, the education level of those residing in the research area is 
8.1% primary school, 16.2% high school, 15.2% associate degree, 39.4% undergraduate, 21.2% 
graduate level. While 78.8% of the households had a regular and healthy diet, 21.2% stated that they 
could not eat regularly. 94% of them stated that they had eaten outside before the epidemic, but it 
was found that this rate decreased after the epidemic and 43.40% did not eat from outside. The rate 
of consumers shopping online increased by an average of 34.25%.  
Keywords: Ankara, Consumer, Covid_19, Eating Habits, Global Epidemic 
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GİRİŞ 
Çin’in Wuhan kentinde 2019 Aralık ayında ortaya çıkan ve dünyanın pek çok ülkesine hızla 

yayılan korona virüs (CoV) enfeksiyonu Dünya Sağlık Örgütü WHO tarafından “Korona virüs 
hastalığı 2019”un kısaltması olan “COVID-19” olarak adlandırılmış ve 11 Mart 2020’de küresel 
salgın ilan edilmiştir. COVID-19 küresel ölçekte hayatın tüm alanlarını derinden etkileyen bir kriz 
haline dönüşmüştür. Bu kriz dünyanın daha önce karşılaştığı ekonomik ve finansal kaynaklı 
krizlerden farklı olarak sağlık yönü ağır basan krizdir. Dolayısıyla sonuçları da diğer krizlerde 
olduğu gibi yalnızca ekonomik değil aynı zamanda insanların hayat kalıplarını alt-üst eden sosyal 
boyuta sahiptir. Bu krizde temel öncelik ekonominin değil insan hayatının kurtarılması olmuştur. Bu 
nedenle salgının yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak için insanların sosyal etkileşimini en 
aza indirmek ve hatta sıfırlamaya yönelik tedbirler alınmıştır. Sosyal temasın yoğun olduğu 
sektörlerde işyerleri geçici olarak kapatılarak seyahat ve hareketlilik kısıtlamaları getirilmiştir. 
Covid-19’a karşı korunmada güçlü bir bağışıklık sistemi ile birlikte virüsün yayılımını azaltmada 
koruyucu yöntem olan karantina uygulaması son derece önemlidir. Karantina durumu, bireylerin 
duygu durumlarını, duygu durumları da beslenme durumunu etkiler. Evde geçirilen sürenin artması, 
sürekli dinlenen ve izlenen pandemi haberleri, artan endişeler, duygu durumuna bağlı yiyecek 
tüketme (özellikle karbonhidratlı gıdaları) arzusunun artmasına neden olmaktadır.(Eskici, 2020) 
Kişinin alışveriş anındaki duygusal hali, bilginin izlenmesini, alışveriş sürecini ve tüketim 
davranışlarını etkileyebilir.(Odabaşı ve Barış, 2007: 335) 

Korona virüs (Covid-19) salgını, önce Uzak-Doğu, daha sonra Amerika, Avrupa ve tüm 
dünyaya hızla yayıldı. Mart ayının sonlarına doğru Dünya nüfusunun yaklaşık %25’ini risk altına 
sokan Covid-19, küresel ekonomide başta turizm olmak üzere, sanayi, hizmetler sektörlerinde 
üretimin, iç ticaret ve dış ticaretin hızla gerilemesine neden oldu (Hale vd. 2020). Tüketici ve üretici 
güven endeksleri büyük düşüşler yaşadı. Hükümetlerin bütçe gelirleri düştü, harcamaları arttı. 
İşsizlik yükseldi. Bu bağlamda Korona virüs (Covid-19) salgınının dünya çapında yayılması üretimi, 
tedarik zincirlerini ve tüketimi etkilerken dünyadaki ekonomik faaliyetleri sert şekilde daraltmış, 
bazı sektörleri durma noktasına getirmiştir. Pandemi nedeniyle tüm ülkelerin aldıkları radikal 
önlemler, ülkelerin kendi içlerine kapanmasına ve dünyada ani ekonomik daralma diyeceğimiz, daha 
önce rastlanmamış bir küresel kapanmaya neden oldu. Öncelikle sınırlar kapatılarak ulaşım sektörü 
ardından insanın insanla temasına neden olacak her tür ekonomik faaliyet durduruldu. Küresel 
tedarik zinciri bozuldu, sadece sağlık, gıda ve kısmi sanayi üretimi yapan sektörler faaliyetine devam 
etti. Dolayısıyla, dünya, arz ve talep şokunun aynı anda yaşandığı, hiç tecrübe edilmemiş bir tür 
krizle karşı karşıya geldi (Karakaya, 2020).Salgın, günlük hayatımızı neredeyse her yönüyle 
değiştirdi. Bu değişiklik tüketime de yansıdı. Kısıtlama tedbirleri, oteller, restoranlar turizm tesisleri, 
diğer hizmet işletmeleri ve dükkânlar kapalı olduğundan ve ülkelerin kendi içinde ve ülkeler arasında 
hava, deniz, kara ve demiryolu yolculuğu askıya alındığından, genel olarak harcamalar tüm 
sektörlerde azalmaktadır. Aynı şekilde, salgının ekonomik sonuçları tüketicilerin fazla harcamaya 
daha az istekli ve eğilimli oldukları anlamına gelirken, hanehalkı gelirlerinin önümüzdeki aylarda 
düşmeye devam etmesi beklemektedir. Ancak evde geçirilen zaman ev aletleri, ev eğlencesi ve 
yiyecekler için daha fazla harcama yapılmasına sebep olmuştur (Jones, 2020). COVID-19 virüsü 
Türkiye’de ilk olarak 10 Mart 2020 tarihinde görülmüş ve hemen sonra tedbirler devreye 
konulmuştur. Eğitim ve öğretime ara verilmiş ve uzaktan eğitim modeline geçilmiştir. Seyahat 
kısıtlamaları uygulamaya konmuştur. Türkiye genelinde tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser 
salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta, gazino, birahane, taverna, kahvehane, 
kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk 
oyun alanları, çay bahçesi, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca ve spor merkezleri gibi 
toplanma mekânlarının faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştur. 11 Mayıs’ta berberler ve 
alışveriş merkezleri tekrar hizmete açılmıştır. 
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Türkiye’de salgın süreci sonrasında, Gayrisafi Yurt İçi Hâsılanın (GSYH) 2020 yılı ikinci 
çeyreğinde %9,9 azaldığı görülmüştür. GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2020 yılı ikinci 
çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım %4,0, bilgi ve iletişim 
faaliyetleri %11,0, finans ve sigorta faaliyetleri %27,8, gayrimenkul faaliyetleri %1,7 arttığı 
görülürken, sanayi%16,5, inşaat sektörü %2,7, hizmetler %25,0, mesleki, idari ve destek hizmet 
faaliyetleri %16,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %2,4 ve diğer 
hizmet faaliyetleri %18,0 azalmıştır (TUİK 2020). 
 
MATERYAL VE METOT 

Bu çalışmanın ana materyalini Ankara İli Etimesgut İlçesi’nde ikamet eden 99 aile ile yapılan 
anket verileri oluşturmaktadır. İnternet üzerinden görüşme gerçekleştirilmiş ve anket formlarında 
tüketicilerin demografik özellikleri, gıda ürünleri tüketim alışkanlıkları, satın alma karar sürecinde 
pazarlama iletişimi araçlarının yerini tespit etmeye yönelik sorulara yer verilmiştir. Anketle CoVID-
19 Salgınının öncesi ve sonrasında, tüketicilerin düşünce, davranış ve tutumlarını sorgulayıp, 
karşılaştırarak tüketicilerin yemek yeme ve alışveriş yapma alışkanlıklarına etkisi incelenmiştir. 
Örnekleme hacmi, basit tesadüfî örnekleme yöntemlerinden Oransal Örnekleme Yöntemi ile 
belirlenmiştir.  

  Np(1-p) 
 n=  ----------------------------= 96 bulunmuştur. 

          (N-1) ℺2px+p (1-p) 
n=Örnek hacmi 
N=Popülasyondaki işletme sayısı 
℺2px=Oranın varyansı 
P=0,5 

Örnek hacmi belirlendikten sonra anket yapılan haneler gelir grubuna göre düşük, orta ve 
yüksek gelir grubunda olacak şekilde gruplandırılmıştır. Gelir grubu 3000 TL ve altı olanlar düşük, 
3001 TL ile 5000 TL arasında olanlar orta, 5001 TL üzeri olanlar yüksek gelir grubundaki haneler 
olarak belirlenmiştir. Çalışmada Wilcoxon Signed Ranks testleri kullanılmış, yapılan analizler 
sonucunda değişkenler arasında ki ilişkiler değerlendirilmiş ve tablolar düzenlenerek 
yorumlanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 26 istatistik paket programı kullanılmıştır. 
 
BULGULAR 
Araştırma alanında tüketicilerin yaş ve gelir gruplarına göre dağılımı çizelge 1’de verilmiştir.  

 
Çizelge 1. Tüketicilerin yaş gruplarına göre dağılımı % 

Cinsiyet * Aylık_gelir * Yaş Crosstabulation 

% within Cinsiyet 

Yaş 

Aylık_gelir 

Toplam 3000 TL altı 3001-5000 TL 5001  TL ve üstü 

18-26 Cinsiyet Kadın 33,3 33,3 33,3 100,0 

Erkek 20,0 40,0 40,0 100,0 

Total 25,0 37,5 37,5 100,0 

27-35 Cinsiyet Kadın   37,5 62,5 100,0 

Erkek 15,4 15,4 69,2 100,0 
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Total 9,5 23,8 66,7 100,0 

36-44 Cinsiyet Kadın   28,6 71,4 100,0 

Erkek 5,9 35,3 58,8 100,0 

Total 2,6 31,6 65,8 100,0 

45-53 Cinsiyet Kadın   22,2 77,8 100,0 

Erkek   25,0 75,0 100,0 

Total   23,5 76,5 100,0 

54 ve üstü Cinsiyet Kadın   60,0 40,0 100,0 

Erkek   60,0 40,0 100,0 

Total   60,0 40,0 100,0 

Total Cinsiyet Kadın 2,2 32,6 65,2 100,0 

Erkek 7,5 34,0 58,5 100,0 

Total 5,1 33,3 61,6 100,0 

 
İncelenen hane halklarının gelirinin yaş gruplarına göre dağılımı tabloda verilmiştir (Çizelge 1).  
Araştırma alanında incelenen hanelerde ortalama %5,1’i düşük gelir grubunda, %33,3’ü orta ve 
%61,6’sı yüksek gelir grubunda yer almaktadır. 

 
Çizelge 2. Hanehalkı Genişliği ve Çalışma Durumu 

Gelir Grupları (TL) 

Hanehalkı 

Hanehalkı Genişliği Toplam çalışan sayısı Sayı Oranı (%) 

Düşük 5 5,1 3 1 

Orta 33 33,3 3,3 2,06 

Yüksek 61 61,6 2,9 1,27 

Top- Ort. 99 100 3,06 1,43 

 
İncelenen hanelerde ortalama aile genişliği 3,06 olup bunlardan 1,43 kişi çalışmaktadır          
(Çizelge 2). İncelenen hanelerin %41,4’ü memur, %14,1’i özel sektör, %12,1’i işçidir. İşçilerin 
%25’i düşük, %33’ü orta, %41’i yüksek gelir grubundandır. Memurların %17’si orta, %82,9’u 
yüksek gelir grubundadır. Özel sektörde çalışanların ise %7,1’i düşük, %28,6’sı orta, %64,3’ü 
yüksek gelir grubundadır. Araştırma alanında tüketicilerin % 5,1’i düşük gelir grubunda, %33,3’ü 
orta ve %61,6’sı yüksek gelir grubunda yer almaktadırlar (Çizelge 3). 

 
 Çizelge 3.İncelenen hanehalklarında nüfusun mesleklerine göre dağılımı (Sayı, %) 

 Gelir Grupları (TL) 

Meslek 

Total Öğrenci Ev hanımı İşçi Memur 
Özel 

Sektör İşsiz Diğer 

 Düşük  Sayı  - - 3 - 1 - 1 5 
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 Oran(%) - - 25,0 - 7,1 - 50,0 5,1 

Orta Sayı - 8 4 7 4 9 1 33 

Oran (%) - 80,0 33,3 17,1 28,6 47,4 50,0 33,3 

Yüksek Sayı 1 2 5 34 9 10 - 61 

Oran (%) 100,0 20,0 41,7 82,9 64,3 52,6 - 61,6 

Total Sayı 1 10 12 41 14 19 2 99 

Oran (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
           İncelenen hanelerin eğitim seviyelerine göre dağılımı çizelgede  4’te verilmiştir.  

 
Çizelge 4. Ailelerin eğitim durumuna göre dağılımı % 

 Gelir Grupları (TL) 

Eğitim 

Total İlkokul Lise Ön lisans Lisans Y.Lisans 

 Düşük 20,0 40,0 40,0 - - 100,0 

Orta 15,2 27,3 24,2 33,3 - 100,0 

Yüksek 3,3 8,2 8,2 45,9 34,4 100,0 

Total 8,1 16,2 15,2 39,4 21,2 100,0 

 
Çizelgenin incelenmesinden anlaşılacağı gibi araştırma alanında ikamet edenlerin % 8,1’ i ilkokul, % 
16,2’si lise, % 15,2’si ön lisans, %39,4’ü lisans, %21,2’si yüksek lisans düzeyindedir. Araştırma 
alanında gelir düzeyi arttıkça eğitim seviyesinin de arttığı görülmektedir. Tüketicilerin salgından 
sonra alışveriş sıklığını azalttığı tespit edilmiştir (Çizelge 5). 

Çizelge 5.Salgın öncesi ve sonrası alışveriş sıklığının karşılaştırılması % 

  
Her gün 

Haftada 3-4 
gün 

Haftada 1-2 
gün 

15 günde 
bir 

Total 

 CoVİD-19 öncesi 
alışveriş sıklığı 

39,4 54,5 6,1 -  100,0 

 CoVİD-19 sonrası 
alışveriş sıklığı 

8,1 66,7 23,2 2 100,0 

 
Araştırma alanında salgından önce tüketicilerin %39,4’ü her gün alışveriş yaparken bu oran 
salgından sonra %8,1’e düşmüştür. Tüketiciler alışverişlerini haftada 3-4 gün (%54,5) ve haftada 1-2 
gün (%23,2) olacak şekilde yapmayı tercih etmişlerdir. 
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Çizelge 6.Ailelerin dışarıdan yemek sipariş etme durumları 
 CoVİD-19  öncesi  dışarıda yemek yeme 

durumu 
CoVİD-19  sonrası dışarıdan yemek 

siparişi verme durumu 

Sayı % Sayı % 

Evet 94 94,0 56 56,6 

Hayır 4 4,0 43 43,4 

 
Hanelerin %94’ünün salgından önce dışarıda yemek yediği ancak salgından sonra bu oranın düştüğü 
ve %43,4’ünün dışarıdan yemek yemeyi bıraktıkları tespit edilmiştir. Tüketicilerin alışveriş 
durumlarına bakacak olursak (çizelge 7). 
 
 
                                      Çizelge 7. Tüketicilerin alışveriş yaptıkları yerler % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*1 Direkt Üretici, 2 Semt pazarı 
*1 Direkt Üretici, 2 Semt pazarı, 3 Bakkal, 4 Market, 5 İnternet  

* 

Tüketicilerin CoVİD-19  sonrası alışveriş yerleri 

4 5 13 14 24 25 34 45 124 125 134 145 234 345 1234 

Tü
ke

tic
ile

rin
 C

oV
İD

-1
9 

 ö
nc

es
i a

lış
ve

riş
 y

er
le

ri 

2 100,0                             

4 84,2 2,6           10,5   2,6           

5 100,0                             

23     100,0                         

24 63,0       29,6   3,7             3,7   

34             50,0             50,0   

45               100,0               

123     50,0 50,0                       

124       60,0   20,0     20,0             

134                     100,0         

145               100,0               

234 42,9           42,9           14,3     

245               100,0               

345               100,0               

1234 25,0           25,0       25,0       25,0 

1245               50,0       50,0       

12345                           100,0   

 

Total 
55,6 1,0 2,0 4,0 8,1 1,0 6,1 12,1 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 3,0 1,0 
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Tüketicilerin salgın öncesi %84,2’si marketten alışveriş yaparken salgın sonrası %55,6’si marketten 
alışveriş yapmışlardır. Market alışverişi yapanların salgından sonra % 2,6 sının internetten, %10,5 
inin marketle birlikte internetten ve son olarak direk üretici, semt pazarı ile internetten alışverişe 
başladıkları görülmektedir. İnternet ile alışverişin arttığı görülmüştür (Çizelge 7). Hanelerin salgın 
öncesi, market ve bakkal öncelikli tercihleri %2 den salgın sonrası %6,1’e yükseldiği bunun da 
bakkal gibi eve yakın alışveriş noktalarının salgından sonra tercih edildiği görülmektedir. 
Tüketicilerin Covid-19 öncesi ve sonrası et ve et ürünleri tercih durumları çizelge 8’de verilmiştir. 
Çizelge 8’in incelenmesinden anlaşılacağı gibi ortalama et tüketimi % 10,53 iken salgından sonra bu 
oranın % 32,36 ya yükseldiği görülmektedir. Diğer et mamulleri, tavuk ve balık tüketiminin de 
salgından sonra aynı şekilde artış gösterdiği belirlenmiştir (Çizelge 8).  Et ürünleri için deneklerin 
verdiği yüzdeler arasında farklılığın araştırılması amacıyla normallik testleri yapılmıştır. 
 

Çizelge 8. Tüketicilerin Covid-19 öncesi ve sonrası et ve et ürünleri tercih durumları 
  N Min. Max. Mean 

Std. 
Deviation 

  N Min. Max. Mean 
Std. 

Deviation 

Covid-19 dan önce et ve et 
ürünleri tüketiminde 
tercihleriniz nelerdir?(%) Et 94 1,00 35,00 10,5638 10,53877 

Covid-19 dan sonra et ve 
et ürünleri tüketiminde 
tercihleriniz nelerdir?(%) 
Et 

94 1,00 100,00 32,3617 15,20813 

Covid-19 dan önce et ve et 
ürünleri tüketiminde 
tercihleriniz nelerdir?(%) Kıyma 82 1,00 35,00 12,3415 11,92696 

Covid-19 dan sonra et ve 
et ürünleri tüketiminde 
tercihleriniz nelerdir?(%) 
Kıyma 

82 1,00 50,00 27,0732 9,38581 

Covid-19 dan önce et ve et 
ürünleri tüketiminde 
tercihleriniz nelerdir?(%) 
İşlenmiş et ürünleri(pastırma, 
sucuk vs. 

46 1,00 25,00 6,6304 8,22829 

Covid-19 dan sonra et ve 
et ürünleri tüketiminde 
tercihleriniz nelerdir?(%) 
İşlenmiş et 
ürünleri(pastırma, sucuk 
vs. 

47 0,00 40,00 17,4468 8,65224 

Covid-19 dan önce et ve et 
ürünleri tüketiminde 
tercihleriniz nelerdir?(%) 
Tavuk, hindi 

85 1,00 35,00 11,0941 11,56310 

Covid-19 dan sonra et ve 
et ürünleri tüketiminde 
tercihleriniz nelerdir?(%) 
Tavuk, hindi 

85 1,00 100,00 27,5882 13,62709 

Covid-19 dan önce et ve et 
ürünleri tüketiminde 
tercihleriniz nelerdir?(%) Balık 
ve deniz ürünleri 

64 1,00 75,00 8,3125 12,71529 

Covid-19 dan sonra et ve 
et ürünleri tüketiminde 
tercihleriniz nelerdir?(%) 
Balık ve deniz ürünleri 

65 5,00 75,00 16,9385 10,38610 

 
İki grubun hiçbirinde beraber normallik sağlanmadığından ve soruları cevaplayanlar aynı kişiler 
olduğundan bağımlı gruplar için parametrik olmayan Wilcoxon Signed  Ranks testleri yapılmıştır. 
Pozitif rank sayısı negatife göre fazla olduğundan et tüketimi salgın sonrası artmıştır. Tüketicilerin 
diğer önemli bir protein kaynağı olan süt tüketimine bakacak olursak; Süt ve süt ürünlerinin 
tüketiminde Covid-19 salgınını sürecinin etkisi olmamıştır (Çizelge 9). 

 
Çizelge 9. Tüketicilerin Covid-19 öncesi ve sonrası süt ve süt ürünleri tüketim tercihleri 

  N 
Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

  

N 
Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Covid-19 dan sonra süt ve süt ürünleri 
tüketiminde tercihleriniz nelerdir?(%) 
Süt –  

Covid-19 dan önce süt ve süt ürünleri 
tüketiminde tercihleriniz nelerdir?(%) 
Süt 

Negative 
Ranks 2a 2 4 

Covid-19 dan sonra süt ve süt ürünleri tüketiminde 
tercihleriniz nelerdir?(%) Yoğurt –  

Covid-19 dan önce süt ve süt ürünleri tüketiminde 
tercihleriniz nelerdir?(%) Yoğurt 

Negative 
Ranks 1g 1,5 1,5 

Positive 
Ranks 1b 2 2 

Positive 
Ranks 1h 1,5 1,5 

Ties 91c     Ties 73i     

Total 94     Total 75     
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Covid-19 dan sonra süt ve süt ürünleri 
tüketiminde tercihleriniz nelerdir?(%) 
Peynir –  

Covid-19 dan önce süt ve süt ürünleri 
tüketiminde tercihleriniz nelerdir?(%) 
Peynir 

Negative 
Ranks 0d 0 0 

Covid-19 dan sonra süt ve süt ürünleri tüketiminde 
tercihleriniz nelerdir?(%) Ayran –  

Covid-19 dan önce süt ve süt ürünleri tüketiminde 
tercihleriniz nelerdir?(%) Ayran 

Negative 
Ranks 0j 0 0 

Positive 
Ranks 1e 1 1 

Positive 
Ranks 0k 0 0 

Ties 94f     Ties 30l     

Total 95     Total 30     

 
Araştırma alanında kredi kartı kullanımı Covid-19 salgınından sonra artmıştır (Çizelge 10). 
Salgından önce ortalama %41,14 olan nakit ödeme salgından sonra %30,21’e düşmüş, kredi kartı 
kullanımı salgından önce ortalama %59,2’den, salgından sonra %69,7’ye yükselmiştir (Çizelge 10). 
 

Çizelge 10. Hanelerin Covid-19 Salgını Önce ve Sonrasında Alışverişlerini Ödeme Yöntemi  

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 
Statis

tic df Sig. Statistic df Sig. 
Statis

tic df Sig. 

CoVİD-19 dan önce gıda ürünlerini 
satın alırken hangi şekilde ödeme 
yapmaktasınız? Nakit % ,152 96 ,000 ,904 96 ,000 

Gıda ürünlerini satın alırken 
Covid-19 dan sonra  hangi 
şekilde ödeme 
yapıyordunuz? Nakit % 

,211 96 ,000 ,852 96 ,000 

CoVİD-19 dan önce gıda ürünlerini 
satın alırken hangi şekilde ödeme 
yapmaktasınız? Kredi kartı % 

,152 96 ,000 ,904 96 ,000 

Gıda ürünlerini satın alırken 
Covid-19 dan sonra  hangi 
şekilde ödeme 
yapıyordunuz? Kredi kartı % 

,211 96 ,000 ,852 96 ,000 

Hanelerin %60,6’sı Covid-19 salgını sonrasında ortalama % 34,25 oranında internetten alışveriş 
yapma durumlarını arttırdıklarını belirtmişlerdir (Çizelge 11). 

 
Çizelge 11. Tüketicilerin internetten alışveriş yapma durumu 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Covid 19 dan sonra internetten alışveriş yapma sıklığınız arttı mı? 
Evet ise % kaç arttı? 

60 5,00 100,00 34,2500 21,46785 

 
 
SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırma bölgesinde ikamet edenlerin eğitim seviyeleri % 8,1’ i ilkokul, % 16,2’si lise, % 
15,2’si ön lisans, %39,4’ü lisans, %21,2’si yüksek lisans düzeyindedir. İncelenen bölgede gelir 
düzeyi arttıkça eğitim seviyesinin de arttığı görülmektedir. İncelenen hanelerin %41,4’ü memur, 
%14,1’i özel sektör, %12,1’i işçidir. Hanelerdeki memurların %55,7’si yüksek, %21, 2’si orta gelir 
grubundandır. İşçilerin %60’ı düşük, %12,1’i orta, %8,2’si yüksek gelir grubundandır. Özel sektörde 
çalışanların %20’si düşük, %12,1 orta, %14,8’i yüksek gelir grubundandır. Hanelerin, “Düzenli ve 
sağlıklı beslenebiliyor musunuz?” sorusuna %78,8’i evet, %21,2’si hayır demiş,  %94’ü salgından 
önce dışarıda yemek yediğini belirtmiş ancak salgından sonra bu oranın düştüğü ve %43,40’ının 
dışarıdan yemek yemediği görülmüştür. Salgın öncesi, her gün dışarıda yemek yiyenlerin oranı %5,1 
iken salgın sonrası bu oran sıfırlanmış, özel durumlarda yemeğe gitme, sipariş etme oranı ise salgın 
sonrası %32,3’e yükselmiştir. Bu da bireylerin dışarıdan yemek yemeyi salgından sonra tercih 
etmediğini ancak özel durum gibi koşullar karşısında tercih ettiklerini göstermektedir. 
Salgından önce %39,4 olan her gün alışveriş yapma sıklığı salgından sonra %8,1’e düşmüş, haneler 
daha çok haftada 3-4 gün (%54,5) ve haftada 1-2 gün (%23,2) alışveriş yapmayı tercih etmişlerdir. 
Salgın öncesinde Semt pazarı +marketten alışveriş yapanların oranı %27 iken salgın sonrasında 
%8’lere belirgin olarak düştüğü görülmüştür. Salgın öncesi %38,4 olan marketten alışveriş, salgın 
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sonrası (%55,6) ile hanelerin öncelik sıralamasında olmuş. Ayrıca internet ile alışverişin arttığı 
görülmüştür(sadece internetten alışveriş %2,6, marketle birlikte internet alışverişi %12,1). Hanelerin 
salgın öncesi, market ve bakkal öncelikli tercihlerinin %2 den salgın sonrası %6,1’e yükseldiği 
bunun da bakkal gibi eve yakın alışveriş noktalarının salgından sonra tercih edildiğini 
göstermektedir. 
Hanelerin %33’ü salgından önce ve sonra ürünlerin kaliteli oluşuna dikkat ederken, %11’i salgından 
sonra öncelik sıralamaları marketin eve yakınlığına, ürünlerin taze olmasına, genel hijyene, öncelik 
verdikleri, görülmüştür. Ortalama et tüketimi % 10,53 iken salgından sonra bu oranın % 32,36 ya 
yükseldiği görülmektedir. Diğer et mamulleri, tavuk ve balık tüketiminin de salgından sonra aynı 
şekilde artış gösterdiği belirlenmiştir. Süt ve süt ürünlerinin tüketiminde Covid-19 salgınını sürecinin 
etkisi olmamıştır. Salgından önce ortalama %41,14 olan nakit ödeme yöntemi salgından sonra 
%30,21’e düşmüş, kredi kartı kullanımı salgından önce ortalama %59,2 iken, salgından sonra 
%69,7’ye yükselmiştir. Araştırma alanında tüketicilerin Covid-19 salgını sonrası internetten alışveriş 
yapma durumları % 34,25 oranında artmıştır.  
Tüketicilerin çevresinde gerçekleşen olayların ve hızla değişen yaşam koşullarının tüketicinin 
davranışlarında kısa ya da uzun süreli değişikliklere yol açması mümkündür. Bu davranış 
değişiklikleri uzun süreli olduğu takdirde tüketicinin yaşam tarzında farklılığa yol açacaktır. Bu 
süreci pandeminin yeni normalimiz olup olmayacağı belirleyecektir. Bireysel yaşam tarzlarındaki 
farklılıkların belirlenmesiyle toplumsal eğilimlerin değişimi izlenerek, firmaların ve karar alıcıların 
uygun stratejiler geliştirmesine olanak sağlanabilir. Bu sürece ülkemiz açısında bakacak olursak; 
kendine yeten ve güvenen bir teknolojik altyapı geliştirmek her ülkenin çıkarına olacaktır. Her an 
farklı bir virüs, salgın, doğal afet, iklim değişikliği gibi etmenlerin getirebileceği sorunları düşünerek 
kalıcı önlemler almalı ve etkin politikaları hayata geçirmeliyiz. 
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ÖZET 

Çin’in Hubei Eyaletine bağlı Wuhan Şehrinde Aralık 2019 tarihinde başlayan ve vaka 
sayısının artması sonucu Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak 
ilan edilen yeni tip koronavirus (Covid-19) salgını, kısa zamanda dünyada ve ülkemizde etkilerini 
göstermiştir. Buna bağlı olarak; hastalığın hızla yayılmasının kontrol altına alınabilmesi için çeşitli 
kısıtlamalar uygulanmış ve maske, mesafe, temizlik gibi önlemler alınmıştır. Bireylerin evde 
geçirdiği sürenin artması, bağışıklık sistemini güçlendirme istekleri ve pandemi nedeniyle oluşan 
kaygı gibi birçok faktör beslenme alışkanlıklarının değişimine neden olmuştur. Bu çalışma, pandemi 
sürecinde bireylerin beslenme alışkanlıklarında meydana gelen değişimi belirlemek için 
planlanmıştır. Bu amaçla 18-65 yaş arası 362 bireye, beslenme alışkanlıkları ile ilgili sorulardan 
oluşan anket formu Google Docs formlar aracılığıyla iletilerek bu değişimin ne düzeyde olduğu 
değerlendirilmiştir.  
Anket sonuçlarına göre, ara öğün tüketme sayısı Covid-19 salgını öncesine göre artmıştır. Kadınların 
3 öğün tercih etme oranı, pandemi öncesi %23.9 iken bu oran pandemi sonrası %26.7’ye 
yükselmiştir. Erkeklerde bu oranın kadınlara göre daha az olduğu ancak pandemi öncesine göre 
arttığı belirlenmiştir. Öğün atlayan bireyler, sırasıyla meyve (%48.3), çikolata(%42.8), kuruyemiş 
(%40.5),  bisküvi (%31.6),  kek (%27) ve kraker (%14.9) gibi atıştırmalık gıda tükettiğini 
belirtmiştir.  Bireylerin %43.6’sının C vitamini, %37.7’sinin D vitamini kullanımına yöneldiği tespit 
edilmiştir. Ankete katılanların %38.3’ ü ise herhangi bir takviye gıda almadığını belirtmiştir. Ayrıca 
144 katılımcı (%39.8’lik kısım) bu süreçte bisküvi, kek, çikolata, cips vs gibi paketli gıdaları tercih 
ettiğini ifade etmiştir. Bireylerin %61.8’i açıkta satılan gıdalarda virüs bulaşma riskinin yüksek 
olabileceği, %34.2’si paketli gıdaları daha uzun süre muhafaza edebileceği, %18.6’sı paketli 
gıdaların etiket bilgilerinin güven vermesi, %16.6’sı markaya olan güven, % 20.6’sı ise gıda 
mühendisi gibi teknik personel kontrolünde hijyen ve sanitasyon kurallarınca üretilmiş olmasının 
verdiği güven nedenleriyle paketli gıdaları tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Anket sonuçları; pandemi 
döneminde tüketicilerin endüstriyel olarak üretilmiş, paketli, gıda mühendisi kontrolünden geçmiş, 
uzun süre dayanabilen ve besleyici değeri yüksek gıdalara yöneldiğini ortaya koymuştur. 
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Anahtar Kelimeler: Covid-19, beslenme, paketli gıdalar, takviye gıdalar 
 
ABSTRACT 

The new type of coronavirus (Covid-19) epidemic, which started in Wuhan City, Hubei 
Province, China in December 2019 and declared as a pandemic by the World Health Organization on 
March 11, 2020 as a result of the increase in the number of cases, has shown its effects in the world 
and our country in a short time. Consequently; In order to control the rapid spread of the disease, 
various restrictions have been applied and measures such as masks, distance, and cleaning have been 
taken. Many factors such as the increase in the time people spend at home, their desire to strengthen 
the immune system and the anxiety caused by the pandemic have caused changes in their nutritional 
habits.This study is planned to determine the change in the nutritional habits of individuals during 
the pandemic periods. For this purpose, a questionnaire consisting of questions about dietary habits 
was sent to 362 individuals between the ages of 18-65 through Google Docs forms and the level of 
this change was evaluated. 
According to the survey results, the number of snacks has increased compared to before the Covid-
19 outbreak. While the ratio of women choosing 3 meals was 23.9% before the pandemic, this rate 
increased to 26.7% after the pandemic. It has been determined that this rate is less in men than in 
women, but has increased compared to before the pandemic. Individuals who skipped meals stated 
that they consume snack foods such as fruits (48.3%), chocolate (42.8%), nuts (40.5%), biscuits 
(31.6%), cakes (27%) and crackers (14.9%), respectively. It has been determined that 43.6% of 
individuals tend to use vitamin C and 37.7% of them use vitamin D. 38.3% of the respondents stated 
that they did not take any food supplements. In addition, 144 participants (39.8%) stated that they 
preferred packaged foods such as biscuits, cakes, chocolate, chips etc. in this periods. 61.8% of the 
individuals may have a high risk of virus contamination in unpacked foods, 34.2% can keep 
packaged foods longer, 18.6% trust the label information of packaged foods, 16.6% trust in the 
brand, 20.6% They stated that they prefer packaged foods because of the confidence that they are 
produced according to hygiene and sanitation rules under the control of technical personnel such as a 
food engineer. Survey results; It has been revealed that during the pandemic period, consumers 
turned to industrially produced, packaged, food engineer control, long-lasting and nutritious foods. 
Keywords: Covid-19, nutrition, packaged food, food supplements 
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ÖZET 

20. yüzyılda bilim ve teknoloji alanındaki yenilikler, ulaşım ve iletişim sistemlerinin 
gelişmesini sağlamıştır. Yazılı ve elektronik iletişim sistemleri, dünyanın farklı yerleri arasındaki 
haber, bilgi ve veri paylaşımını hızlandırmıştır. Ulaşım sistemlerinin gelişmesiyse toplumları ticaret 
ve turizm başta olmak üzere çeşitli yönlerden etkilemiştir. Böylece bilgi, eşya ve nüfusun dolaşımı 
artmış; bu durumun olumlu ve olumsuz sonuçları ortaya çıkmıştır. Bu sürecin olumsuz sonuçlarından 
birisi toplu insan ve hayvan ölümlerine neden olan salgın hastalıkların ülkeler ve kıtalar arasında 
hızlı yayılmasıdır. 2019 yılında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVİD-19 salgını bunlardan 
birisidir. Türkiye de bu salgından etkilenen ülkeler arasındadır. Bu bağlamda bildiride, yasak 
kavramı ele alınarak Türkiye’deki COVİD-19 salgını sürecindeki kısıtlamaların geleneksel kültür 
uygulamalarıyla çatışması değerlendirilecektir. Salgın sürecinde eğitim-öğretime her kademede ara 
verilmiş; restoran, kafe, kahvehane, düğün salonu, spor salonu, kuaför gibi mekânlar kapatılmış veya 
kısıtlanmış; hafta sonları ve akşamları sokağa çıkma yasakları konulmuştur. Toplumun bu yasaklara 
verdiği tepki genellikle uymak şeklinde olurken geleneksel-törensel uygulamalar söz konusu 
olduğunda bazen yasaklara uyulmadığı görülmüştür. Bu noktada geleneğin zorlayıcı etkisi 
görülmektedir. Böylece yazılı hukuk kurallarıyla geleneğin çatıştığı alanlar ortaya çıkmıştır. 
Bildiride bu durumu örneklendirecek olan doğum, evlenme ve ölüm gibi geçiş dönemi törenleriyle 
asker uğurlama gelenekleri yasallık ve geleneksel-kültürel meşruiyet ikileminde ele alınmıştır. Bu 
çerçevede konuyla ilgili hukuki kavramlar üzerinde durularak televizyon ve internet medyasında yer 
alan haber, görsel, caps ve karikatür örnekleri içerik analizi tekniğiyle incelenmiştir. Bildiride, bir 
toplumdaki geleneksel kültür unsurlarına dayalı olarak gelişen toplumsal meşruiyet anlayışının 
yasalarla örtüştüğü ve ayrıştığı alanları, COVİD-19 salgını örneğinde değerlendirmek amaçlanmıştır.    
Anahtar Kelimeler: Yasak, meşruiyet, COVİD-19, gelenek, medya.  
 
ABSTRACT 

In the 20th century, innovations in science and technology enabled the development of 
transportation and communication systems. Written and electronic communication systems have 
accelerated the exchange of news, information and data between different parts of the world. The 
development of transportation systems has affected societies in various ways, especially trade and 
tourism. Thus, the circulation of information, goods and population increased; This situation has 
positive and negative consequences. One of the negative consequences of this process is the rapid 
spread of epidemics that cause mass human and animal deaths between countries and continents. The 
COVID-19 outbreak that occurred in Wuhan, China in 2019 is one of them. Turkey is among the 
countries affected by the epidemic. In a statement in this regard, by taking the concept of prohibition 
of restrictions on the epidemic process in Turkey will be evaluated Covidien-19 clash with 
traditional cultural practices. During the epidemic, education and training were suspended at all 
levels; Places such as restaurants, cafes, coffee houses, wedding halls, sports halls, hairdressers were 
closed or restricted; curfews were imposed on weekends and evenings. While society's response to 
these prohibitions is generally in the form of obeying, it has been observed that prohibitions are 
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sometimes not obeyed when it comes to traditional-ceremonial practices. At this point, the 
compelling effect of tradition is seen. Thus, the areas where written law rules and tradition clashed 
emerged. In the paper, transitional ceremonies such as birth, marriage and death, which will 
exemplify this situation, and the tradition of sending off soldiers, are discussed in the dilemma of 
legality and traditional-cultural legitimacy. In this context, the examples of news, visuals, caps and 
cartoons in television and internet media were analyzed with the content analysis technique, with an 
emphasis on the legal concepts related to the subject. In the paper, it is aimed to evaluate the areas 
where the understanding of social legitimacy that develops based on traditional cultural elements in a 
society coincides and diverges with laws in the example of the COVID-19 epidemic. 
Keywords: Prohibition, legitimacy, Covid-19, transition, media. 
  
GİRİŞ  

Dünyada ulaşım ve iletişim sistemlerinin gelişmesi bireysel ve toplumsal olduğu kadar ülke 
sınırlarını aşan kitlesel etkileşimin doğmasına da sebep olmuştur. Sonuçları ekonomik ve kültürel 
anlamda çok yönlü olarak ele alınması gereken bu sürecin, insan hayatına olumlu ve olumsuz 
yansımaları bulunmaktadır. Ulaşım olanaklarının gelişmesi ticaret ve turizm gibi alanlarda olumlu 
sonuçlar ortaya çıkartmış ve demografik hareketliliği hızlandırmıştır. Diğer taraftan ulaşım kolaylığı, 
salgın hastalıkların hızlı yayılmasına neden olmaktadır. Bu durum Ulrich Beck’in “Risk Toplumu” 
(2011) adlı çalışmasında ortaya koyduğu yaklaşımla örtüşmektedir. Beck, insanlık tarihindeki sosyo-
kültürel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak yapılan hayvancı toplum, tarım toplumu, sanayi 
toplumu, iletişim toplumu gibi tanımlamalara nazire niteliğinde, “risk toplumu” tanımlamasını yapar. 
Bu tanımlama sanayi sonrası toplumsal yapılarda ortaya çıkan yeni süreçleri açıklamak için 
kullanılmıştır. Beck (2011: 8), bugünkü toplumun, “hızlı sanayileşme sonrası ortaya çıkan risk 
toplumunun görgü tanıkları, öznesi ve nesnesi” olduğunu, bir sosyal teori olarak ortaya koyar. Daha 
açık bir ifadeyle “geleneğin modernleşmesi” ile “sanayi toplumunun modernleşmesi” ayrımını yapar 
ve yeni tip modernleşmenin, pek çok “sabit yıldızın kayacağı” bir risk alanı oluşturacağını söyler 
(Beck, 2011: 10). Bu yeni sosyal teorideki risk alanları klasik sanayi toplumuna ait değerler 
sistemiyle birlikte kültür, sanat, iletişim, yasa ve meşruiyet anlayışlarını da kapsamaktadır. Bildirinin 
genel çerçevesi, 2019 yılının sonlarından itibaren dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan COVİD-19 
salgınının sağlık başta olmak üzere sosyo-ekonomik ve kültürel sonuçlarını bu yaklaşım içerisinde 
ele alarak yasak ve meşruiyet kavramlarının kültürel boyutunu tartışmaktır.    
Tarihsel dönüşüm süreci içerisinde halk bilimi, insanın sosyal ve fiziki çevresiyle kurduğu 
ilişkilerini, etkileşim alanlarını, kültürel üretim-tüketim tarzlarını inceleme ve değerlendirme çabası 
içerisinde olmuştur. Ortaya çıktığı 19. yüzyıldan bu yana sanayileşme, ulaşım ve iletişim etkenlerine 
bağlı olarak görülen kültürel değişmeler, halk biliminin temel kavram ve yaklaşımlarının 
güncellenmesini sağlamıştır (bkz. Ekici 2000; Ersoy 2012). Bu bağlamda dünyada yaşanan savaş, 
göç, ekonomi, sağlık nedenli gelişmelerin bireysel ve toplumsal hayata yansıyan kültürel etkileri 
ortaya çıkmaktadır. Güncel kültürel olaylar diğer sosyal bilim alanlarında olduğu gibi halk biliminin 
de çalışma alanına girmektedir. Bugün içinde geçilen COVİD-19 salgını sürecinin dünyada ve 
Türkiye’de ortaya çıkardığı kültürel sonuçlar da bu kapsamda ele alınmaktadır. Dünya tarihinde 
toplumları demografik ve ekonomik açıdan yok olma noktasına getiren pek çok salgın söz 
konusudur. Bunları; “14. yüzyıl veba, 1847-1848 kolera ve influenza, 1918 İspanyol gribi, 1957 
Asya, 1968 Hong Kong gribi, 2009 domuz gribi, SARS ve MERS” (İşlek vd. 2020: 1) şeklinde 
örneklendirmek mümkündür. Bu salgınlar büyük oranda yerel ve bölgesel kalmıştır. Buna bağlı 
olarak ortaya çıkan sosyo-ekonomik ve kültürel sonuçlar da kısıtlı olmuştur. Diğer taraftan 
dünyadaki nüfus hareketliliğinin tarihin en üst noktasına çıktığı bir dönemde ortaya çıkan COVİD-19 
salgını toplumları genel olarak etkisi altına almış ve kıtalar arası boyuta ulaşmıştır.     
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Türkiye, COVİD-19 salgınına bağlı olarak ortaya çıkan kültürel problemlerin belirgin olarak 
görüldüğü ülkelerden birisidir. Virüs salgınının henüz sağlık boyutu ortaya çıkmadan edebî-mizahi 
pek çok yazılı ve görsel içerik elektronik kültür ortamında dolaşıma girmiştir. İsmet Çetin’in (2020: 
2) ifadesiyle edebiyat, “sosyal yapıyla iç içedir” ve “yaşanılan dönemin zihniyet yapısından estetik 
anlayışına, inanç yapısından yaşanılan coğrafyaya kadar insan ve toplum hayatı hakkında bilgi ve 
fikir verir.” Bu bağlamda âşıklık geleneğinin bugünkü temsilcileri COVİD-19 salgınını çeşitli 
bakımlardan ele alan şiirler yazarak güncel hayatı yansıtmışlardır. Diğer bir boyut ise mizahi 
içeriklerdir. COVİD-19 salgını, sağlık boyutu tam olarak ortaya çıkmadan önce sosyal medya 
ağlarında mizahi tavırla karşılanmıştır. “Gündelik hayatı bütün yanlarıyla etkileyen virüs salgınına 
ağ toplumunun tepkisi, siber mizah yaratmak şeklinde olmuştur. Sanal ortamın güncele endeksli 
kültürel üretim-tüketim tarzı, mizah boyutuyla ortaya çıkmıştır.” (Avcı, 2020: 25). Selcan Gürcayır-
Teke (2020: 6), bu edebî-mizahi tepkisel durumu, insanda “kısa bir süreliğine de olsa rahatlama” 
işlevi bakımından yorumlamıştır.    
COVİD-19 salgınıyla mücadele sürecinde dünyada ve Türkiye’de pek çok yasak ve kısıtlama 
uygulamasına gidilmiştir. Virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla sosyal mesafenin korunması ve 
hijyen kurallarının zorunlu hale getirilmesi başta olmak üzere eğitim-öğretim kurumlarının 
kapatılması, ülkeler ve şehirlerarası dolaşımın engellenmesi, restoranların kapatılması, bütün sosyo-
ekonomik hayatı etkileyecek biçimde tamamen veya günün belirli saatlerinde sokağa çıkma 
yasaklarının getirilmesi bu uygulamalardan bir kısmıdır. Ayrıca getirilen yasak ve kısıtlamalar, 
belirli meslek ve yaş grupları için değişebilmektedir. Salgınla mücadele noktasında kaçınılmaz olan 
söz konusu uygulamalar, gündelik hayata sosyal ve ekonomik açıdan ciddi zararlar vermenin yanı 
sıra kültürel hayatta da olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmıştır. İnsan hayatını toplumsal ve kültürel 
boyutta şekillendiren doğum, evlenme ve ölüm gibi geçiş dönemi uygulama ve törenleri, 
bayramlaşma, asker uğurlama, mevlit, hasta ziyareti gibi çeşitli gelenekler, kısmen veya yoğun 
olarak kısıtlama kurallarını zorlayıcı ya da ihlal edici şekilde sürdürülmektedir. Ortaya çıkan bu 
durum gündelik hayatta sosyal mesafe kurallarını yok saymanın ötesinde anlamlar taşımaktadır. 
Kültürü teşkil eden geleneksel uygulamaların toplumsal boyutu bireyi etkisi altına alan ve 
yönlendiren bir güce sahiptir. Bu durumu geleneğin zorlayıcı, baskıcı ve yönlendirici etkisi olarak 
yorumlamak mümkündür. Buna bağlı olarak salgın sürecinde uygulanan yasaklarla toplumsal 
meşruiyet alanlarının çatıştığı durumlar görülmektedir. Konunun hukuki boyutunun yanı sıra ortaya 
çıkan yasak ve meşruiyet ikilemi, 21. yüzyılın risk toplumunda yeni kültürel problemler olarak ele 
alınabilir. Bu bağlamda bildirinin ilerleyen bölümlerinde konuyla ilgili bazı temel kavramlar 
tartışılarak Türkiye’de medyaya yansıyan geleneksel uygulama örnekleri üzerinden değerlendirme 
yapılacaktır.            
 
YASAK VE MEŞRUİYET İKİLEMİNDE GELENEĞİN DİRENİŞİ  

Kültür ve gelenek kavramları pek çok bilim dalı tarafından çeşitli yanlarıyla tanımlanıp 
incelenmektedir. Bunun sebebi insan hayatının sosyal ve fiziki çevreyle kurulan bütün ilişki 
biçimleriyle şekillenmesi ve oluşan birikimin kuşaklar arasında taşınması olarak açıklanabilir. Bu 
bağlamda halk bilimi alanıyla ilgili yapılan tanımlamalar içerisinde gelenek kavramının önemli bir 
yeri vardır. Sedat Veyis Örnek (2000: 7) halk bilimiyle ilgili “geleneksel kültür ürünlerini ve yaşama 
biçimlerini bilimsel yöntemlerle derleyen, sınıflayan, çözümleyen, yorumlayan ve son aşamada bir 
bireşime vardırmayı amaçlayan bir bilim dalı” şeklinde yaptığı tanımlamada aynı noktadan hareket 
eder. Örnek (2000: 126), gelenek kavramını “Bir toplumda kuşaktan kuşağa geçen kültür kalıtları 
(mirasları), alışkanlıklar, bilgiler, beceriler, davranışlar vb.” şeklinde açıklar. Gelenekle birlikte örf, 
âdet, töre ve kanunlara kadar genişleyen bir silsile sosyal normlar kümesini teşkil etmektedir. Walter 
J. Ong’un  (2013) sözlü, yazılı ve elektronik kültür ortamı şekilde formüle ettiği kültürel kronolojide 
sosyal normlar, sözlü kültür ortamının yasaları olarak işlev görmüştür. Bireyler, gruplar ve cemaatler 



International Symposium on Global Pandemics and Multidisciplinary Covid-19 Studies 

March 19-20, 2021, Ankara, Turkey / Symposium Proceedings Book 

 

172 
 

arası ilişkilerin sürdürülebilirliği birtakım “kalıp davranış, işlem, kaçınma ve yasak” kontrolünde 
olur. Bu noktada Örnek (2000: 121), sosyal normların yaptırım boyutuna dikkat çekerek şu tespiti 
yapar: “Sosyal normların ortak ve belirgin özelliği yaptırımlardır. Yaptırımlar  (müeyyideler), sosyal 
denetimi sağlamak ve sosyal normların etkinliğini ayakta tutabilmek için bireylerin, grupların, 
cemaatlerin ve topluluğun üzerinde zorlayıcı, kınayıcı ya da özendirici, ödüllendirici tepkilerini ve 
baskılarını işletirler. Böylece, toplumda var olması gereken genel bir uygunlaşımı düzenler ve 
korurlar.” 
Yazı öncesi kültürde sosyal normlar hayatı düzenleyen yasa hükmünde olup aynı zamanda kültürel 
devamlılığı da sağlamıştır. Sosyal normların bu işlevi bugün de devam etmektedir. Bu yaklaşım, W. 
Bascom’un (2010: 71-86) folklorun işlevlerini sıralarken aktardığı değerlere, toplumsal kurallara ve 
törelere destek verme ile eğitim ve kültürün gelecek kuşaklara aktarılması işlevleriyle örtüşmektedir. 
Bildiride ortaya konulmak istenen genel çerçeve içerisinde; töre, âdet, örf, gelenek, görenek gibi 
sosyal normların bir toplumsal-kültürel meşruiyet alanı oluşturduğu tespitini yapmak gerekir. 
Toplumsal gerçeklik bu “meşruiyet alanlarında” (Güloğlu, 2019: 332) inşa edilebilmektedir. Bu 
bağlamda bireyler, içinde büyüdükleri toplumun kültürel uygulama ve törenleriyle bütünleşerek 
toplumsal aidiyet kazanırlar. Aysun Dursun (2016: 17) sosyal normların mahiyetini, sözlü ve yazılı 
hukuk kuralları bağlamında şu şekilde açıklar:  

İnsanoğlunun bir toplum halinde var oluşu ve gelişmesi, hukuki ve ahlaki konularda sorumluluklar edinmesi ile 
mümkün olmuştur. Bu süreç yazılı hukuk kuralları ile eş zamanlı değildir. Yazılı hukuk kurallarından önce 
insanların hak, görev ve sorumluluklarını belirleyen bazı sözlü toplumsal düzen kurallarının varlığı 
bilinmektedir. Hukuk, toplumsal düzen işlevini yerine getirirken toplumun uygulamalarını da dikkate 
almaktadır. Örf ve adetler, düzeni sağlayan kurallardandır. Toplumun ortak değer ve inanışlarının ürünü olan örf 
ve adetler, yazılı birer kaynak olmamalarına rağmen söz ve davranış kalıplarıyla nesilden nesile aktarılırlar. 
Toplumun ortak sosyal ve kültürel belleğini yansıtan bu kurallar, insanların yaşamlarını düzene koyar ve 
gündelik hayatı kolaylaştırırlar.  
Devlet sistemlerinin gelişmesi ve yazılı kültürle birlikte toplumsal hayatı düzenleyen kurallar 

yasa koyucu tarafından belirlenmiştir. Bu noktada yazılı hukuk, insanların daha büyük kalabalıklar 
halinde yaşamasını sağlayan kurallar bütünü olarak şekillenmiştir. Fiziksel ihtiyaçlarının yanı sıra 
tinsel bir varlık olan insan, ortak yaşamı hukuk vasıtasıyla oluşturmuştur. Bu çaba devletin de 
temellerini atan insanın fiziksel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılama arzusu olarak gelişmiştir (Can, 
2011: 11). Antropolojik yaklaşımla hukukun bir kültür ürünü olduğunu belirten Neslihan Sümer’e 
(1998: 313) göre; “Hukukçuların konusu olan yazılı kurallar (yasalar) yanında, yazılı olmayan ama 
toplumda geçerliliği bulunan ve nesiller boyunca aktarılan kuralların (yazısız normların) varlığı; 
hukukun sosyal antropolojik yönünü oluşturmaktadır.” Bu zaviyeden bakıldığında hukukun evrensel 
boyutu olmakla birlikte kültürel temellere dayanması münasebetiyle toplumlara özgü yanları da söz 
konusudur. Bu durum, Capra ve Mattei’in  “Hukukun Ekolojisi”nde (2017: 187) hukukun “sosyal, 
kültürel ve fiziksel” şartlarla uyumlu olması yaklaşımıyla ortaya konulmaktadır. 
Bu değerlendirmeler üzerine konuyla ilgili olarak yasak, yasallık, meşruiyet gibi kavramların hukuki 
açıdan açıklanması gerekir. Bu kavramlar anayasal sistemlerin ortaya çıkışı ve yasa koyuculuğun tek 
elde toplanması süreçleriyle birlikte tartışılmaya başlanmıştır. Özellikle parlamenter sistemlerin 
doğuşuyla yasama ve yürütme arasındaki sorunlar, tartışmaları meşruluk kavramı üzerinde 
yoğunlaştırmıştır (bkz. Schmitt 2007; Ingram 2019). Bu çerçevede Ejder Yılmaz’ın “Hukuk 
Sözlüğü”nde (1976)  Meşruiyet: “Hukuk düzenine uygunluk, yasaya uygunluk.” şeklinde 
tanımlanmıştır. Buna ek olarak meşruluğun iki boyutunu da dikkate alan bir başka tanımlama şu 
şekildedir: Meşruiyet, “formel (hukuki-siyasi) olarak hukuka uygunluk; informel-sosyolojik açıdan 
ise kavram sosyal olarak tanımlanmış realite ile sosyal olarak nesnelleştirilmiş bilgi arasındaki 
uyumdur” (Alyakut, 2019: 22). Diğer taraftan sözlü veya yazılı hukuk kurallarının yaptırımını 
belirleyen bir kavram da normatifliktir. Normatiflik; emir, yasak ve izin kavramlarını içerir. Buna 
göre bütün beşeri davranışların emir, yasak ve izinle düzenlenmesi normatiflik ilkesiyle sağlanır. Bu 
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bilgileri verdikten sonra Gözler (2014: 24), “hukuk, din, ahlak, görgü, örf ve âdet kuralları arasında 
normatiflik bakımından bir fark” olmadığını hepsinin normatif nitelikte olduğunu söyler.  
Buraya kadar ortaya konulan hukukun temel kavramları ve yaklaşımları içerisinde bildirinin 
konusuyla ilgili olarak dikkat çekilmesi gereken noktalardan birisi, insan ve toplum hayatını 
doğrudan etkileyen yasak ve kısıtlamaların meşruluğu konusudur. Sağlık bakanlığı tarafından 
oluşturulan risk haritasına göre belirli illerde meslek, yaş ve sağlık durumu göz önüne alınarak 
getirilen yasak ve kısıtlamaların (URL 1) hukuki boyutu da tartışılmaktadır. Özellikle belirli yaş 
aralıklarının yanı sıra altmış beş yaş üstü kişilere uygulanan uzun süreli kısıtlamalar, sosyal hizmet 
ihtiyaçlarıyla birlikte sağlık, kültür ve psikolojik birçok sorunu beraberinde getirmiştir (Gencer, 
2020: 35). Buna göre salgınla mücadele kapsamında zorunlu olan bu uygulamaların hukuki zeminin 
yasalara kesin olarak bağlanması görüşü ortaya çıkmıştır. Mevcut durumla birlikte ortaya çıkacak 
olan yeni salgın hastalıkların öngörülerek tedbirlerin alınması ve temel hak ve özgürlüklerin 
kısıtlanmasında herhangi bir hukuki sorunla karşılaşılmaması adına anayasanın ilgili maddelerine 
sağlıkla ilgili yapılacak eklemeler konuyu netleştirecektir (Kasapoğlu-Turhan, 2020: 565). 
 
Kaçak Geleneklerin Medyaya Yansımaları 

COVİD-19 salgınıyla mücadele sürecinde getirilen yasak ve kısıtlamaların önemli 
etkilerinden birisi geleneksel tören ve uygulamalar alanında olmuştur. Buna bağlı olarak yasak ve 
kısıtlamalar, yukarıda bir kısmına değinildiği gibi çeşitli tartışmaları ortaya çıkarmıştır. İnsan 
sağlığını koruma amaçlı alınan tedbirlere bir taraftan uyulurken bir taraftan da gündelik iş ve 
olayların dışında toplumsal-kültürel hayatı ilgilendiren geleneksel uygulamaların sürdürülmesi 
konusunda bir ikilem oluşmuştur. Sosyal mesafe kurallarını zorlayan geleneksel uygulamalar, 
insanların istemeyerek de olsa katılmak durumunda kaldığı törensel unsurları da içermektedir. Bu 
durumu geleneğin zorlayıcılığı noktasında ele almak mümkündür. Söz konusu uygulamalar 
toplumsal meşruiyet alanını oluşturduğu için, bireyler özellikle yakın çevrelerindeki geleneksel 
uygulamalara katılma zorunluluğu hissedebilmektedir. Bu ve benzeri sebeplere bağlı olarak yapılan 
uygulama ve törenler kolluk güçlerinin takibinde olmakta; kişilerle birlikte çeşitli mekânlara da para 
ve kapatma cezaları verilmektedir. Doğum, evlenme ve ölüm gibi hayatın geçiş dönemlerini 
kapsayan geleneksel uygulama ve törenler, asker uğurlama ve bayramlaşma gelenekleri, mevlit, 
hasta ve hacı görme ziyaretleri bu süreçte yaygın olarak gündeme gelmiştir. Bildiride bu konuyla 
ilgili geçiş dönemleri ve asker uğurlama eğlencelerinin medyaya yansıyan haber örnekleri üzerinden 
değerlendirmesi yapılmıştır. Yapılan taramalar televizyon medyası, internet medyası ve sosyal 
medya çerçevesinde olmuştur. Televizyon haberlerinde sık sık gündeme getirilen kaçak doğum günü, 
kına gecesi ve düğün törenleri, sosyal medyada doğrudan eleştiri ve mizah içeriklerine 
dönüştürülerek kullanılmaktadır. Bildiriye farklı sosyal medya kanallarında herkese açık olarak 
dolaşımda olan karikatür ve caps formatındaki görsel içerikler örnek olarak alınmıştır. Burada 
öncelikle konuyla ilgili haber örnekleri üzerinde durulacak daha sonra görsel içerik örnekleri ele 
alınacaktır.  
Diğer geleneksel uygulamalar kadar yaygın olmamakla birlikte bugün çeşitli biçimlerde 
gelenekselleşmiş olan doğum günü kutlamalarının salgın sürecinde yasak ve kısıtlama sınırlarını 
zorlayarak yapılan örnekleri görülmektedir. Milliyet gazetesinin internet sitesindeki 20.12.2020 
tarihli haberde, “Büyükçekmece'de doğum günü partisine korona baskını!” (URL 2) başlığıyla bir 
eğlence mekânında yapılan doğum günü partisi verilmiştir. Bu habere göre; Büyükçekmece'de 
koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken doğum günü partisi düzenlenen eğlence 
mekânına polis baskın gerçekleştirmiştir. Eğlenceye katılan 52 şüpheliye toplam 165 bin 360 lira 
para cezası kesilmiştir. Sözcü gazetesinin internet sitesinde 03.06.2020 tarihinde yer alan “Corona 
virüslü kişinin doğum günü partisine polis baskını” (URL 3) başlıklı haberde Hakkâri’de yaşanan bir 
olay aktarılmıştır. Buna göre; Hakkâri'de izolasyon kurallarına uymayan korona virüsü taşıyan bir 
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kişi, arkadaşlarıyla doğum günü partisi düzenlemiş ve polis partiyi basmıştır. Polis, partiye katılan 4 
kişiye 392'şer lira, iş yeri sahibine de 3150 lira idari para cezası uygulamıştır. CNN Türk’ün internet 
sitesinde 13.02.2021 tarihinde yer alan “Beşiktaş'ta yattaki doğum günü partisine polis baskını” 
(URL 4) başlıklı bir diğer haberde benzer olay yer almıştır. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 
uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen bir grup, Beşiktaş Kuruçeşme'de bir yatta 
doğum günü partisi düzenlemiştir. Partiye baskın yapan polis, 14 kişiye 45 bin 500 lira para cezası 
yazmıştır. 
İHA’nın 26.05.2020’de “Sokakta düzenlenen doğum günü partisine polis baskını” (URL 8) başlıklı 
haberinde ise koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında arife gününden itibaren Ramazan 
Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta düzenlenen doğum günü 
kutlaması yer almıştır. İki kardeşin doğum gününü kutlamak isteyen yakınları, sokağı süslemiştir. 
Balonlarla süslenen sokakta vatandaşlar müzik eşliğinde oynarken polis baskın yapmış ve kalabalık 
dağılmıştır.  
Kaçak gelenekler konusunda en yaygın örnekler medyaya evlenme âdetleri olarak yansımıştır. İnsan 
hayatının geçiş dönemlerinden ikincisi olan evlenme; öncesi, esnası ve sonrasını da kapsayan çeşitli 
uygulama ve törenleri içerir. Evlenme, toplumsal meşruiyet alanlarının önemli bir kısmını barındırır. 
Konuyla ilgili olarak nişan, kına gecesi ve düğün haberleri örnek olarak alınmıştır. NTV’nin internet 
sitesinde 06.06.2020 tarihli “Virüs bulaştıran nişana ceza yağdı” (URL 5) başlıklı habere göre 
Kahramanmaraş'ta 45 kişinin koronavirüse yakalanmasına neden olan nişan törenine katılanlara ceza 
kesilmiştir. Kimlikleri tespit edilen 25 kişiye toplamda 85 bin 860 lira idari para cezası uygulanmış, 
12 ev karantinaya alınmıştır. Başka bir haber sitesinde 01.05.2020 tarihinde yer alan “Coronada 
yapılan nişan pahalıya patladı!” (URL 6) başlıklı haberde ise Kars'ta 2 evde düzenlenen nişan ve 
yemeğe katılan 36 kişiye toplam 113 bin 400 lira ceza kesildiği bilgisi yer almıştır. Bu habere göre 
ayrıca 36 kişi hakkında toplum sağlığını tehlikeye atmaktan soruşturma başlatılmıştır.  
Evlenme gelenekleri içerisinde düğün öncesi törenlerden birisi kına yakma âdetidir. Salgın sürecinde 
uygulanan tedbirler arasında düğün salonlarının tamamen ya da kısmen kapatılması da yer almıştır. 
Buna bağlı olarak medyaya yansıyan haberler içerisinde kaçak kına törenleri de yer almıştır. 
DHA’nın 18.09.2020 tarihli “Kaçak kına gecesine zabıta baskını, 42 bin 700 TL ceza” (URL 7) 
başlıklı haberinde Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşanan bir olay aktarılmıştır. Habere göre, 
koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen düzenlenen kına gecesine zabıta ekipleri 
baskın yapmış; bir düğün salonundaki kına gecesine katılan 12 kişiye 42 bin TL ceza kesilmiştir. 
11.12.2020 tarihinde Haber Türk’ün internet sitesinde yer alan “Gözyaşıyla bitti! Akıl almaz 
düğünde gelini arkadaşları teselli etmeye çalıştı” (URL 9) başlıklı haberde yine Bursa’da yaşanan bir 
düğün baskını olayı verilmiştir. Buna göre Bursa'da polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak 
olmasına rağmen yapılan düğüne baskın düzenlemiş baskın sırasında bazı kişilerin salonun üst katına 
saklanmaya çalıştığı görülmüştür. Baskında aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 25 kişiye, 3 
bin 150'şer liradan 78 bin 750 lira ceza kesilmiştir. Haberin devamında, “Bu sırada gözyaşlarına 
boğulan gelini, arkadaşları teselli etmeye çalıştı, gözyaşlarına boğuldu.” ifadesi yer almıştır. Iğdır’la 
ilgili bir haber farklı televizyon kanallarında geniş yer bulmuştur. CNN Türk’te 25.12.2020 tarihli 
“Sosyal medyadan paylaştılar: Iğdır'da jandarma maskesiz düğüne baskın yaptı” başlığıyla verilen 
habere göre düğüne katılanların sosyal medya paylaşımları ihbar niteliği kazanmış ve jandarma 
düğünle ilgili soruşturma başlatmıştır. 10.08.2020 tarihinde Show TV’de yer alan bir haberdeyse 
polislerin düğün denetlemesi konu alınmıştır. “Düğüne tedbir baskını” (URL 11) başlıklı haberde 
polislerin düğün salonlarında yaptıkları sosyal mesafe denetimleri aktarılmıştır.  
Hayatın geçiş dönemlerinden üçüncüsü olan ölüm, evlenme geleneklerinde olduğu gibi geniş bir 
uygulama ve tören ağını barındırır. Geleneğin zorlayıcı etkisinin baskın olduğu alanlardan birisi 
ölüm etrafındaki uygulamalardır. Salgın sürecinde medyaya yansıyan haberler içerisinde cenaze 
törenleri ve mevlit okutma geleneği yer almıştır. DHA’nın 29.04.2020 tarihli “Tekman'da cenazeye 
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giden 43 kişide koronavirüs tespit edildi” başlıklı haberde, Erzurum’da yaşanan bir olay yer almıştır. 
Habere göre Erzurum Valisi Oktay Memiş, Tekman’da yapılan cenaze töreni sonrası COVİD-19 
vaka sayılarının arttığını belirtmiştir. Erzurum’un Tekman ilçesinin Karlıca köyündeki bir cenaze ve 
taziyeye Muş ve Diyarbakır’dan da katılımlar olmuştur. Bunun üzerine üç köyde vaka tespit edilmiş 
köyler karantinaya alınmıştır. Ayrıca cenaze törenine katılanlara kaçak seyahat belgesi düzenleyen 
bir kişiye de cezai işlem uygulanmıştır. Ölüm sonrası geleneksel törenlerden birisi olan mevlit 
okutma, ölünün arkasından yapılan yemekli toplantı boyutu da olan bir uygulamadır. Antalya’nın 
Alanya ilçesinde koronavirüs nedeniyle babası R.K.'yi kaybeden M.K., iş yerinin önünde mevlit 
okutup yemek vermiştir. Bu konu haber sitesinde 09.12.2020 tarihinde “Alanya'da onlarca kişinin 
katıldığı mevlide kaymakamlıktan inceleme!” (URL 13) başlığıyla verilmiştir. Habere göre mevlide 
katılanların sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ihbar niteliği kazanmıştır.  
Salgın sürecinde getirilen kısıtlamalarla birlikte maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı görülen bir 
diğer geleneksel uygulama da asker uğurlama törenleri olmuştur. Konuyla ilgili yapılan haberlerde 
bu törenlere katılanlarla ilgili olumsuz ifadeler yer almıştır. 24.01.2021 tarihli bir haberde “İstanbul 
trafiğinde yasağa rağmen asker uğurlama görüntüleri” (URL 14) başlığıyla Fatih’te bir araya gelen 
grup yer almıştır. Habere göre trafikte konvoy oluşturan grupla ilgili polis inceleme başlatmıştır. 
21.03.2020 tarihli “Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı” başlıklı haberde Gaziantep 
otogarındaki asker uğurlaması yer almıştır.    
Salgın sürecinde getirilen yasak ve kısıtlamalardan etkilenen geleneksel uygulamalar, sosyal medya 
ortamında üretilen görsel içeriklere de yansımıştır. Doğrudan eleştiri ve mizah amaçlı üretilen 
içerikler, çeşitli sosyal medya kanallarında dolaşıma girmiştir. Buradaki beş görsel içerik örneği 
sosyal medyada dolaşımda olan ve kişisel Whatsapp gruplarında konuyla ilgili yapılan 
paylaşımlardan alınmıştır. Görsel 1’deki karikatürde evlenme gelenekleri içerisinde önemli bir yeri 
olan kız isteme âdeti konu edilmiştir.   
  

 

   Görsel 1 

Salgın tedbirleri çerçevesinde düğün salonlarının uzun süre kapalı kalması, önemli sosyo-ekonomik 
problemlere yol açmıştır. Bu konu bir yandan insanların hayat planlamalarını etkilerken diğer yandan 
gelenek baskının hissedildiği bir alana dönüşmüştür. Görsel 2, bunu örneklendirecek şekilde yapılan 
bir protestoyu yansıtmaktadır. Dolaşımdaki protesto fotoğrafı mizah malzemesi de olmuştur. Yapılan 
protesto gösterisinde açılan pankartlar, düğün salonu yasaklarını eleştirirken bir yandan da yasağa 
uymayanlara gönderme yapmıştır. Görsel 3’te ise kontrollü açılan düğün salonlarındaki bir 
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uygulamanın fotoğrafı üzerinden haber ve mizah içeriği yer almıştır. Sosyal mesafeyi korumak için 
düğündeki halayda sosyal mesafe çubuğu uygulaması bir mizah içeriğine dönüşmüştür.  

  

Görsel 2      Görsel 3 

Görsel 4’te yasak ve kısıtlamalar içerisindeki düğünlerde sosyal mesafe kurallarını gözetmek 
amacıyla yapılan ilginç uygulamalardan birisi yer almıştır. Buna göre geleneksel kültür içerisinde 
yardımlaşma ve hediyeleşme boyutuyla önemli bir yeri olan takı âdetinin düğünde sosyal mesafe 
riskine karşı cansız manken kullanılarak uygulandığı görülmektedir. Görsel 5’te asker uğurlama 
görüntüleri yer almıştır. Çekilen fotoğraf çeşitli şekillerde trollenip eleştiri ve mizah malzemesi 
şeklinde çeşitli sosyal medya kanallarında kullanılmıştır. Fotoğrafa yapılan yorumlar “evde kal” 
çağrısının yanlış anlaşıldığı şeklinde ironi içermiştir.  

 

   

      Görsel 4          Görsel 5 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
21. yüzyılda yaşanan savaş, göç, salgın hastalık, kıtlık gibi olaylar bölgesel olmaktan ziyade 

bütün dünyada etkileri görülen sonuçlar doğurmaktadır. Ulaşım ve iletişim sistemlerinin gelişmesi 
veri-bilgi akışıyla birlikte söz konusu nedenlere bağlı olarak demografik hareketliliği de artırmıştır. 
Bu bağlamda 2019 yılının sonlarından itibaren Çin’den başlayarak dünyanın geri kalanını etkisi 
altına alan COVİD-19 salgını, sosyal, ekonomik, sağlık ve kültür boyutları olan sonuçlar ortaya 
çıkarmıştır. Farklı disiplinler tarafından yapılan akademik çalışmada bu sonuçlar ele alınmaktadır. 
Bu bildiride halk bilimi perspektifinden salgın sürecindeki kısıtlamalara bağlı olarak ortaya çıkan 
yasak ve toplumsal meşruiyet konusu üzerinde durulmuştur.  
İnsanların kalabalık gruplar halinde yaşaması, ortak kabullere dayanan kurallar geliştirmeleri ve bu 
kuralları kuşaklar arasında taşıyabilmeleriyle mümkün olmuştur. Modern hukukun da temellerini 
oluşturan bu sözlü hukuk kuralları gelenek, görenek, örf, âdet, töre gibi geniş bir sosyal norm 
silsilesini içine almaktadır. Sosyal normlar bireye, içinde bulunduğu toplumun kültür dairesine 
girmeyi ve sosyal meşruiyet alanı sağlamaktadır. COVİD-19 salgını sürecinde virüsün yayılmasını 
önlemek amacıyla alınan kısıtlama tedbirleri birtakım geleneksel uygulama ve törenlerin icrasını 
engellemiştir. Bu durum, bildiride kaçak gelenekler şeklinde ele alınan yasa ve kültürel meşruiyet 
alanlarının çatıştığı bir durumu ortaya çıkarmıştır. Geleneğin zorlayıcı yanı, bazı durumlarda kanuni 
yaptırımlardan daha etkili olabilmektedir. Buna bağlı olarak bireyler bir yandan salgın 
kısıtlamalarına uyarken bir yandan da sosyal mesafe kurallarını ihlal edecek törenlere katılmaktadır. 
Bu konu bildiride hayatın geçiş dönemi uygulama ve törenlerini içeren doğum, evlenme ve ölümle 
asker uğurlama kutlamalarının medyaya yansımaları üzerinden değerlendirilmiştir. Yapılan sıkı 
denetimler karşısında para cezası alma ve adli-idari soruşturma geçirme riski göze alınarak kaçak 
nişan, kına gecesi, düğün ve asker uğurlama kutlamalarının düzenlendiği görülmüştür. Tespit edilen 
haber ve görsel içerik örneklerinde özellikle evlenme ve ölüm geleneklerinin yaptırım gücünün 
formel hukuk kurallarından daha baskın olduğu sonucuna varılmıştır.   
Bildiride varılan sonuçlardan birisi de sanayi sonrası kentleşme odaklı ortaya çıkan toplumsal yaşam 
biçiminin, yazılı hukuk kurallarıyla geleneksel sosyal normların çatışma alanına dönüşebileceğidir. 
COVİD-19 salgınıyla mücadele sürecinde virüsün yayılmasını önlemeye yönelik alınan  tedbirler 
bireyi, yasak ve toplumsal meşruiyet ikileminde bırakmıştır. Bu süreçte çeşitli risk faktörlerine 
rağmen geleneksel uygulama ve törenlere katılım, modern toplum yapısında geleneğin gücünü ortaya 
koymaktadır.       
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ÖZET 

Çin’de başlayıp hızla tüm dünyaya yayılan Covid-19 (SARS-Cov-2) salgını nedeniyle 
milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. Hastalığın yaklaşık on dört güne kadar uzayabilen 
inkübasyon süresi nedeniyle infeksiyonların erken tanılanmasındaki zaman kaybı ve karantina 
sürecinin etkin yapılamaması hastalık ile mücadelede en önemli sorunlardan biriydi. Bu süreç, sağlık 
bakım profesyonelleri ve özellikle enfekte insanlarla ilk temas halinde olan hemşireler için yüksek 
risk oluşturmaktadır. Günümüzde, bu salgının kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Kanıtlanmış tek 
yönetim şekli izolasyon ve destekleyici bakımdır. Bu nedenle hastaların bakımının her bir 
kademesinde yer alan hemşirelerin bu salgınla mücadelede önemli bir rolü bulunmaktadır. Tüm 
dünya için yeni bir durum olan bu hastalık ile hastanelerdeki covid-19 tanılı hastaların hemşirelik 
bakımının nasıl olacağına ilişkin büyük bir boşluk oluşmuştur. Bu makalenin amacı, covid-19 tanısı 
alan bir hastanın Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli’ne göre hemşirelik girişimlerini 
uygulamak, bakımı sırasında dikkate alınması gereken önemli noktaları vurgulamak ve alanda 
çalışan hemşirelere yol gösterici olmaktır. Veriler hasta ile bire bir görüşme yöntemi ile toplandı, 
modele göre bakımı planlandı, uygulandı ve değerlendirildi. Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli 
Covid-19 pozitif tanılı hastanın gereksinimlerinin belirlenmesinde ve hemşirelik girişimlerinin 
uygulanmasında kolay ve kullanışlı bir model olarak kullanılabilir. 
Anahtar kelimeler: COVID-19; SARS-Cov-2; Enfeksiyon; Hemşirelik yönetimi; Hemşirelik rolü. 
 
ABSTRACT 

Millions of people lost their lives due to the Coronavirus (SARS-Cov-2) epidemic that started 
in China and spread rapidly all over the world. One of the most important problems in combating the 
disease was the loss of time in early diagnosis of infections and the ineffectiveness of the quarantine 
screen due to the incubation period of the disease, which can last up to fourteen days. This process 
poses a high risk to healthcare professionals and especially nurses, who are the first to come into 
contact with infected people. Currently, there is no definitive treatment for Covid-19. The only 
proven form of management is isolation and supportive care. Therefore, nurses, who are involved in 
every level of patient care, have an important role in combating this epidemic. Being a new emerging 
disease condition for the whole world, there has been created a huge gap regarding how the nursing 
care of patients with Covid-19 in hospitals will be. The aim of this article is to implement nursing 
interventions according to Gordon's Functional Health Patterns Model of a patient diagnosed with 
Covid-19, to highlight the important points that should be taken into consideration during their care, 
and to guide the nurses working in the field.  Data were collected by face-to-face interviewing with 
the patient, and care was planned, applied and evaluated according to the model. The model of 
Functional Health Patterns can be used as an easy and convenient model for determining health care 
requirements and implementing nursing interventions for patient with a positive diagnosis of Covid-
19.  
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Nursing role. 
 
GİRİŞ 

Çin’in Wuhan kentinde bilinmeyen nedenle bir grup pnömoni vakası 2019 Aralık ayının 
sonlarında sağlık yetkilileri arasında endişe yaratmıştır. Wuhan Belediye Sağlık Komisyonu 
tarafından 31 Aralıkta bir uyarı yapılarak hızlı bir yanıt ekibi Çin Hastalık Kontrol ve Önleme 
Merkezi (CDC) tarafından Wuhan’a gönderilmiştir ve Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) bu durum 
tebliğ edilmiştir. Grip, kuş gribi, adenovirüs, şiddetli akut respiratuar sendromu coronavirüs (SARS-
CoV) ve Orta Doğu respiratuar sendromu coronavirüs (MERS-CoV) dahil olmak üzere olası 
potansiyel nedenler dışlanmıştır. Epidemiyolojik soruşturma Wuhan’ın kapatılan ve dezenfekte 
edilen Huanan deniz ürünleri toptan satış pazarında gerçekleşmiştir (Feng, vd. 2020).  
Çin Wuhan’da Aralık ayı sonunda patlak veren 2019 yeni koronavirüs (SARS-Cov-2) salgını 
nedeniyle onaylı vakalar hızla artış göstermiştir. Tarih 10 Şubat 2020’ye gelindiğinde,  Çin’de 
toplam 40,265 onaylı vaka, 23,589 şüpheli, 909 ölüm vakası tespit edilmiş ve 3501 hasta taburcu 
edildiği rapor edilmiştir. Ayrıca, diğer 24 ülkede 300’den fazla benzer vaka tanımlanmıştır. 11 Mart 
2020’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) küresel sağlığı tehdit eden yeni koronavirüs enfeksiyonlarını 
Uluslar arası Önem Arz Eden Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC; Public Health Emergency of 
International Concern) pandemi olarak ilan etmiştir (Xu, vd. 2020;Wilder-Smith, vd. 2020).    
Koronavirüs hastalığı 2019 yayılımı durdurulamaz bir hale gelmiştir ve 100 ülkede 100.000’den 
fazla insanı enfekte ederek pandemi ilan edilmesi için gerekli epidemiyolojik kriterlere çoktan 
ulaşmıştır (Remuzzi, A-Remuzzi,G:1225).  Ülkemizde ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştür 
(Sağlık Bakanlığı, 2020).  
SARS-CoV-2 Coronaviridae familyasına ve Nidovirales takımına ait 26-32 kb arasında büyük bir 
genomu olan, zarflı, tek sarmallı bir betacoronavirustur (Xu, vd. 2020; Lelli, vd. 2013).  Bu virüs 
SARS-CoV ve MERS-CoV gibi aynı gene sahiptir bu nedenle Uluslar arası Virüslerin Taksonomi 
Komitesi (ICTV; International Committee on Taxonomy of Viruses) tarafından 11 Şubat 2020 
tarihinde SARS-CoV-2 olarak adlandırılmıştır (Du, vd. 2020). Bugüne kadar, insanları enfekte eden 
ve hastalığa neden olan altı koronavirüs türü tanımlanmıştır. Bunlar arasında 229E, OC43, NL63 ve 
HKU1 enfeksiyonları sıklıkla hafiftir ve çoğunlukla soğuk algınlığı semptomları yaygındır. Diğer iki 
tür şiddetli akut respiratuar sendromu koronavirüs (SARS-CoV) ve Orta Doğu respiratuar sendromu 
koronavirüs (MERS-CoV) ölümcül hastalığa neden olabilmektedir (Xu, vd. 2020).  
İnsanları enfekte eden koronavirüslerin yedinci üyesi SARS-CoV-2 dir. Enfekte hastalarda ağırlıklı 
olarak ateş, kuru öksürük, yorgunluk ve radyolojik olarak SARS-CoV ve MERS-CoV 
enfeksiyonlarına benzeyen buzlu cam akciğer opasiteleri görülmektedir. Daha az görülen yaygın 
semptomlar ise kas ağrısı, konfüzyon, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, göğüs ağrısı, balgam, 
bulantı ve kusmadır. ARDS, akut kardiyak hasar ve multiple organ yetmezliği ciddi komplikasyonlar 
arasında yer almaktadır (Xu, vd. 2020; Wang, vd. 2020; Young, vd. 2020). Hastalığın inkübasyon 
süresi yaklaşık 5.2 gündür. Covid-19 daha çok alt hava yollarını hedef almaktadır ve ek olarak 
enfekte olan hastalarda diyare gibi intestinal semptomlar gelişmiştir (Rothan-Byrareddy 2020). 
İnsanlar hastalığı öksürük ve hapşırma gibi virüs semptomlarına sahip olan kişilerle yakın temasla 
kapmaktadır. Genel olarak koronavirüs havadaki zoonatik damlacıklar yoluyla yayılmaktadır. Virüs 
enfeksiyon bölgesinde hücresel hasara ve enfeksiyona neden olan siliyer epitelyumda çoğalmaktadır 
(Kumar,vd 2020).  İnsandan insana bulaş büyük bir yayılım yolu olarak kabul edilmiştir. Ulusal Çin 
Sağlık Komisyonu tarafından verilen COVID- 19 tanı ve tedavileri kılavuzun altıncı versiyonuna 
göre, SARS ‐ CoV ‐ 2 solunum aspiratları, damlacıklar, temaslar ve dışkı yoluyla bulaşmaktadır ama 
en yüksek bulaş riski damlacık nedeniyle olmaktadır (Wang, vd. 2020). Covid-19 enfeksiyonun 
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kişiden kişiye bulaşması tedavi gören hastaların izolasyonunu zorunlu kılmıştır ki hala izolasyon 
hastalığın yönetiminde en etkili yoldur (Rothan-Byrareddy 2020).   
Bu makalenin amacı; Covid-19 tanısı alan hastanın hemşirelik bakımının gerçekleştirilmesinde 
Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modelini kullanarak, yeni bir durum olan bu hastalığın hemşirelik 
bakımı ile ilgili literatüre katkı sağlamaktır.   
 
GORDON FONKSİYONEL SAĞLIK ÖRÜTÜNLERİ MODELİ 

Gordon tarafından 1982 yılında geliştirilen Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri (FSÖ) Modeli, 
hemşirelik sürecinde verilerin elde edilmesini, hemşirelik tanısı koyma sürecini basitleştirmeyi ve 
bireyi holistik bir şekilde ele alınmasını standardize eden bir hemşirelik modelidir. Bu model 
eleştirel düşünmeyi ve hemşirelikte terapötik karar verme becerilerini geliştirerek bakım verme 
sürecini yönetmeyi mümkün kılar. Bu model sağlıklı/hasta bireyi bütünsel görerek, kişinin yaşam 
kalitesine ve potansiyel başarısına katkı sağlayan birbiriyle ilişkili 11 fonksiyonel sağlık örüntülerini 
tanımlamaktadır. Bunlar; sağlığı algılama/sağlığın yönetimi, beslenme-metabolik durum, boşaltım, 
aktivite-egzersiz, bilişsel-algısal, uyku-dinlenme, kendini algılama, rol-ilişki, cinsellik-üreme, baş 
etme-stres toleransı, değer-inanç örüntüleridir. Modelin önemli özelliği, sadece bireyin, ailenin ve 
toplumun sınırlılıklarını ve problemlerini belirlemez aynı zamanda bireyin eski sorunlarıyla başa 
çıkma becerilerini ve yararlı tıbbi uygulamaları da saptamaktadır (Temel-Kutlu 2015;e Silva 
Butcher-Jones 2020).  

 
Çalışmamın Etik Boyutu 
Çalışma yapılmadan önce hasta bilgilendirilmiş ve sözel onamı alınmıştır. Hastanın adı ve soyadı 
değiştirilerek mahremiyet hakkı korunmuştur.  
 
OLGU SUNUMU 
M.S. 68 yaşında, ateş, öksürük, bir haftadır süren kas ağrısı ve yorgunluk şikâyetleri nedeniyle 
covid-19 şüphesi ile 20.05.2020 tarihinde 112 ambulansı ile hastaneye getirilmiştir. Hastanın 10 gün 
önce Almanya’dan kızlarının kendisini ziyarete geldiği öğrenilmiştir. Hastanın acil servisteki fizik 
muayenesinde; kan basıncı 150/80 mmHg, nabız 76/dk, ateş 39.6°C, solunum 22/dk, oksijen 
saturasyonu SPO2 % 90 ve kapiller glukozu 136 mg/dl bulunmuştur. Acil serviste PCR testi pozitif 
çıkan hastanın pandemi servisine yatışı yapılmıştır.  
 
COVID-19 OLAN HASTANIN HEMŞİRELİK BAKIMI 
Bu olgu sunumunda, veriler yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin 
toplanmasında “Gordon Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Hemşirelik Modeli” veri formu ve  Kuzey 
Amerika Hemşirelik Tanıları Birliği [North American Nursing Diagnosis Association International 
(NANDA-I)] Sınıflandırma Sistemi kullanılmıştır (Birol, 2005).   
Sosyodemografik Özellikler 
Emekli öğretmen olan hasta evli ve 3 çocuk sahibidir. Çocukları yurt dışında olan hasta, eşiyle 
birlikte yaşamaktadır.  
Geçmiş Sağlık Öyküsü 
Hipertansiyon ve Diyabetes Mellitus tedavisi dışında başka kronik bir hastalığı ve herhangi bir ilaç 
alerjisi bulunmamaktadır.  
Hastaya ait Veriler (25.05.2020 tarihinden itibaren)  
Tedavi: Favipiravir 200 mg*4 Oral; Desefin flk 1gr*2 IV; oksijen tedavisi; Tazocin 1gr*2 IV; Parol 
flk IV; Norvasc 5 mg; Clexane 0,6 ml Scb; Glifix 45 mg Oral.  
Objektif Sağlık Verileri 
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Hastanın yatışı sırasında yapılan tetkiklerinde göğüs röntgeninde pnömoni benzeri infiltrasyonların 
olduğu, kan testlerinde ise spesifik olarak lenfopeni, yüksek LDL ve yüksek CRP saptandı.  
Yaşam Bulguları 
Hastanın vücut sıcaklığı: 39.8°C,  Nabız:76/dk, Tansiyon: 140/90 mmHg, SPO2: % 87, Kan şekeri: 
210 mg/dl.  
Genel durumu orta ve stabil olan hastanın sistem tanılamasında, bilişsel-algısal, beslenme, boşaltım, 
uyku, hijyen gibi konularda bir sorunu saptanmadı. Hastanın aktivite-egzersiz değerlendirmesinde 
genel bir yorgunluk hali nedeniyle “aktivite intoleransı” mevcuttu. Psikolojik değerlendirmesinde ise 
hastalık nedeniyle orta düzeyde anksiyete mevcuttu. Hastanın yatışı süresince gereksinimlerine 
yönelik hemşirelik tanıları NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) Hemşirelik 
Tanıları Sınıflandırma Sistemi’ne göre belirlendi. Bu tanılar içerisinde; hipertermi, sıvı volüm 
eksikliği riski, aktivite intoleransı, gaz değişiminde bozulma, anksiyete ve enfeksiyonu bulaştırma 
riski yer almaktadır. Hastanın bakımı süresince COVID-19 Hemşire Eğitim ve Bakım algoritmaları 
takip edilerek yüksek güvenlikli izolasyon kuralları dikkate alınarak hastanın bakımı sağlandı.  
Olgu yaklaşık 15-20 günlük bir tedavisinin ardından evine taburcu edildi. Eve taburcu olan COVID-
19 (+) olan hastaların her ne kadar tedavisi tamamlansa da hastalığı geçiren kişinin tekrar hasta 
olmama ihtimalinin henüz bilinmemesi ve diğer kişilere bulaş riskinin dikkate alınıp sosyal 
izolasyon ve hijyen önlemlerinin dikkate alınması özellikle önerilmektedir.  
 
SONUÇ 

Gordon Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli hastaların 11 fonksiyonel alana ilişkin 
gereksinimlerinin belirlenmesinde önemli bir modeldir.  
Bu olgu ışığında; Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modelinin Covid-19 pozitif tanılı hastanın 
gereksinimlerinin belirlenmesinde ve hemşirelik girişimlerinin uygulanmasında kolay ve kullanışlı 
bir model olduğu belirlenmiştir.  
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COVID-19 ETKİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
ASSESSMENT THE EFFECTS OF COVİD 19 İN TERMS OF GENDER 
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ÖZET 
COVID-19 şüphesiz herkesi yakından etkilemekle birlikte özellikle kadınlar üzerinde ciddi 

ekonomik ve sosyal etkileri bulunmaktadır. COVID-19 pandemisi nedeniyle yaşanan ölüm oranları 
erkeklerin kadınlara kıyasla hastalıktan daha ağır etkilendiği göstermekte; ancak pandeminin 
toplumsal ve ekonomik hayattaki yansımaları kadınları derinden etkilemektedir. Ekonomik açından 
bakıldığında, annelerin iş gücünden çıkma ve işsiz kalma olasılığı babalara göre daha fazladır. 
Araştırmalar COVID-19 pandemisi sürecinde kadınların erkeklere kıyasla daha fazla istihdam 
kaybına uğradığını göstermektedir. Kadınlar özellikle de anneler, COVID-19’dan orantısız bir 
şekilde etkilenen grup içerisinde yer almaktadır. Oreffice & QuintanaDomeque ‘nin (2020) 
çalışmasında kadınlar çalışma saatlerinin azaldığını ancak ev işleri ve çocuk bakımına ayırdıkları 
zamanın arttığını belirtmişlerdir. Erkeklerle kıyaslandığında kadınların evden çalışma yeteneği 
benzer olmasına karşın salgın sırasında özellikle çocuk bakımı, temizlik, yemek yapma gibi işlerle 
ilgilenme sorumluluklarının artması, eşitsiz iş dağılımı nedeniyle yeterli performansları 
gösteremeyeceklerini ortaya koymaktadır. Çünkü kadınların ev işi yükü erkeklere kıyasla daha fazla 
artmıştır. Sosyal izolasyon uygulamaları ile evde geçirilen sürenin artması bakım işlerini ve ev içi 
emeği üstelenen kadınların iş yükünü ağırlaştırmaktadır. Sağlık açısından bakıldığında, hastanelerin 
birçoğunun kaynaklarının pandemi ile mücadeleye yönlendirilmesi nedeniyle cinsel sağlık-üreme 
sağlığı hizmetlerine erişim olumsuz etkilenmiştir. Ayrıca pandemi döneminde evde geçirilen 
zamanın artması ile birlikte kadınların evde gördükleri psikolojik, fiziksel, sözel ve ekonomik 
şiddetin arttığı bilinmektedir. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin raporuna göre COVID-19 
pandemisi sürecinde dünya genelinde kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet vakalarında ciddi bir 
artış yaşandığı belirtilmiştir. Kadına yönelik toplumsal cinsiyet temelli şiddet pandemi döneminde de 
artarak devam etmiştir. COVID-19 etkilerinin toplumsal cinsiyet açısından değerlendirilmesi 
göstermiştir ki hem kadınlar hem de erkekler krizden ciddi boyutta ve olumsuz yönde etkilenmiştir. 
Bununla birlikte kadınlar ve erkekler bu krizden aynı şekilde ya da eşit derecede etkilenmemişlerdir 
ve bu durum, önceden var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin daha da derinleşmesine yol 
açmıştır. Bu çalışmada, COVID-19 salgınının kadın ve erkekler üzerindeki sosyal ve ekonomik 
etkilerine yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Covid 19, Toplumsal Cinsiyet, Kadın 
 
ABSTRACT 

Although COVID-19 undoubtedly affects everyone closely, it has serious economic and 
social effects, especially on women. Mortality rates due to the COVID-19 pandemic show that men 
are more severely affected by the disease than women; However, the reflections of the pandemic in 
social and economic life deeply affect women. In terms of economy, mothers are more likely to leave 
the labor force and become unemployed than fathers. Studies show that women lose more 
employment than men during the COVID-19 pandemic. Women, especially mothers, are among the 
group disproportionately affected by COVID-19. In Oreffice & QuintanaDomeque's (2020) study, 
women stated that their working hours decreased, but the time they spent on housework and 
childcare increased. Although women's ability to work from home is similar compared to men, the 

https://www.tesadernegi.org/marie-cervetti-karantina-doneminde-siddet-magduru-kadinlar-onem-kazandi.html?418302&418302&0c86f0&0c86f0
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increased responsibilities of taking care of work such as childcare, cleaning and cooking during the 
epidemic reveal that they cannot perform adequately due to unequal work distribution. Because the 
housework burden of women has increased more than men. The increase in the time spent at home 
with social isolation practices aggravates the workload of women who undertake care work and 
domestic labor. In addition, it is known that with the increase of time spent at home during the 
pandemic period, the psychological, physical, verbal and economic violence women see at home 
increased. According to the report of the United Nations Women's Unit, it has been stated that there 
has been a serious increase in cases of violence against women and girls worldwide during the 
COVID-19 pandemic. Gender-based violence against women continued to increase during the 
pandemic period. A gender assessment of the effects of COVID-19 showed that both women and 
men were seriously and negatively affected by the crisis. However, women and men were not 
equally or equally affected by this crisis, and this led to a further deepening of pre-existing gender 
inequalities. In this study, it is aimed to evaluate the social and economic effects of the COVID-19 
outbreak on women and men in the context of gender equality. 
Keywords: Covid 19, Gender, Woman 
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SPOR ENDÜSTRİSİNDE BİR KRİZİN ÖYKÜSÜ ( COVID-19) 
THE STORY OF A CRISIS IN THE SPORTS INDUSTRY (COVID-19) 

 
Dr. Öğr. Üyesi Zühal YURTSIZOĞLU 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 
ORCID NO: 0000-0003-2887-1222 

ÖZET 
2019 yılının sonunda Asya’da görülen ve 2020’nin ortalarında tüm dünyayı etkisi altına alan 

Covıd 19 küresel salgını, tüm sektörlerde hiç kimsenin tahmin ve hayal edemeyeceği değişikliklere 
neden olmuştur. Yaşam biçimleri, çalışma şekilleri, eğitim öğretim metotları ve alışverişler 
değişmiştir. Salgının; psikolojik, ekonomik ve sosyal anlamda yarattığı yıkımın etkilerini tüm dünya 
hep birlikte yaşamakta ve yaşamaya devam etmektedir. Ekonominin devasa sektörlerden biri olan 
spor sektörü, belki de en çok hasar alan sektörlerden biri olarak tarihe geçecektir. Bu nedenle, salgın 
gibi olağanüstü durumlardan, en az hasarla çıkılabilmesi için, spor sektörünün iç dinamiklerine 
uygun olan tedbirlerin alınmasına ve çözüm önerilerinin planlamasına ihtiyaç vardır. Bu çalışma 
küresel salgın döneminde spor endüstrisinde ortaya çıkan olayları derlemek, olağanüstü dönemlerde 
spor endüstrisinin içinde bulunduğu durumu analiz etmek ve sektöre yönelik çözüm önerileri sunmak 
amacıyla yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Spor sektörü, küresel salgın, ekonomi. 
 
ABSTRACT 

The Covid 19 pandemic, which was seen in Asia at the end of 2019 and affected the whole 
world in mid-2020, caused changes in all sectors that no one could have predicted and imagined. 
Lifestyles, ways of working, education and learning methods and exchanges have changed. 
Pandemic has experienced and continues to experience the effects of the psychological, economic 
and social destruction at the whole world. Sports sector, one of the biggest sectors of the economy, 
will perhaps go down in history as one of the most damaged sectors. For this reason, in order to 
overcome extraordinary situations such as pandemics with the least damage, it is necessary to take 
measures and plan solution proposals in accordance with the internal dynamics of the sports sector. 
This study was carried out in order to rewiev the events that occurred in the sports industry during 
the pandemic, to analyze the situation of the sports industry in extraordinary periods and to offer may 
out for the sector. 
Keywords: Sports industry, global pandemic, economy. 
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SUNUMU 
EVALUATION OF A COVID-19 PATIENT ACCORDING TO MERLEY 
MISHEL'S UNCERTAINTY IN DISEASE THEORY: A CASE REPORT 
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ÖZET 
 Dünya Sağlık Örgütü’nün “pandemi” olarak kabul ettiği COVID-19 salgını dünyanın farklı 
yerlerinde yaşayan birçok kişi için yaşamı devam ettirme konusunda tehdit olarak algılanmaya 
devam etmektedir. Virüsün küresel salgın olması; din, dil, ırk, cinsiyet, sosyoekonomik ve 
sosyokültürel farklılıklar gözetmeksizin herkesin hayatını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Ani 
gelişen, günlük alışkanlıkları hızlıca değiştiren ve ölümle sonuçlanabilir bir tehdit etkeni ile yüz yüze 
gelmek insanın sık karşılaştığı bir durum olmadığı gibi, yarattığı tehdit ve belirsizlik algısı durumla 
baş etmeyi de güçleştirmektedir. Belirsizlik hastalık deneyiminin önemli bir parçası olup belirsizliğe 
verdiğimiz tepki hastalık sonuçlarımızı önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Mishel’in Hastalıkta 
Belirsizlik Kuramı belirsizliğe yeniden anlam bulmaya ve sağlıklı başa çıkma mekanizmaları 
geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Hastalığa ilişkin belirsizliğin yönetiminde hemşirelerin rolü; 
süreci kolaylaştırmak ve hastanın sağlıklı tepkilerle uyumunu sağlamaktır.  
Bu olgu sunumunda; Mishel’in Hastalıkta Belirsizlik Kuramı kapsamında Covid 19 tanısını alan 39 
yaşındaki bir hemşirenin bakım süreci planlanarak hastalığa yeniden anlam bulması sağlanmıştır. 
Kuramın kronik hastalık durumunun yanı sıra akut hastalık durumunda da uygulanabileceği ifade 
edilmiştir. 
Anahtar sözcükler: Covid-19, belirsizlik, hemşirelik 
 
ABSTRACT 
  The COVID-19 epidemic, which the World Health Organization regards as a "pandemic", 
continues to be perceived as a threat to survive for many people living in different parts of the world. 
The virus is a global epidemic; It affects everyone's lives negatively regardless of religion, language, 
race, gender, socioeconomic and sociocultural differences. Facing with a threat that develops 
suddenly, changes daily habits and can result in death is not a common situation for people, and the 
perception of threat and uncertainty it creates makes it difficult to cope with the situation. 
Uncertainty is an important part of the illness experience, and our response to uncertainty can 
significantly affect our illness outcomes. Mishel's Uncertainty Theory in Illness helps to find 
meaning in uncertainty again and to develop healthy coping mechanisms. The role of nurses in the 
management of uncertainty regarding illness; to facilitate the process and to adapt the patient to 
healthy reactions. 
In this case report; Within the scope of the Uncertainty in Illness Theory of Mishel, a 39-year-old 
nurse who was diagnosed with Covid 19 was planned to find a meaning in the disease again by 
planning the care process. It was stated that the theory can be applied in the acute illness as well as in 
the chronic illness. 
Keywords: Covid-19, uncertainty, nursing 
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      ‘Belirsizlikte aynen ölüm gibi insan yaşamının kaçınılmazlarından’… 
Aralık 2019’da ilk olarak Çin’de ortaya çıkan ve ciddi akut solunum yetmezliğine neden olan 
Koronavirüs hastalığı hızla tüm dünyaya yayılmış ve pandemi halini almıştır (Lauer,vd.2021:1). 
Pandemiyle mücadelede etkili önlemler belirlenmesiyle birlikte küresel olarak yeterli bir hazır 
oluşluk düzeyinden söz edilememektedir (Lashley,2006:23). Hastalığın bulaştırıcılığının kolay 
olması nedeniyle enfeksiyon ve ölüm oranları giderek yükselmiş ve insan sağlığını tehdit eder boyuta 
gelip küresel sağlık sorunu oluşturmuştur (World Health Organisation, 2020:2). Virüs insanlarda, 
soğuk algınlığı belirtilerinden ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına kadar değişen bulgulara neden 
olabilmektedir(Keskin, vd.2021:1;Huang,vd.2020:498; T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020:11). Bireylerin 
hem fiziksel hem de psikolojik sağlığını tehdit eden Covid-19 salgını ortaya çıkış nedeninin tam 
olarak bilinememesi, virüsün kontrol altına alınamaması ve dünyadaki tüm bireylerin potansiyel risk 
altında olması salgını küresel bir travmaya dönüştürmüştür (Aşkın,2020:304). Salgının doğası gereği 
bilinmeyen birçok özelliği olması nedeniyle belirsizlik, kaygı, panik ve endişe gibi psikolojik 
sorunları da beraberinde getirmektedir (Aşkın,2020:304; Wang,vd.2020:441-442). Belirsizliği tehdit 
olarak algılayan bireylerin duydukları güçlü stres nedeniyle duygu, düşünce veya davranış şeklinde 
olumsuz tepkilere yol açmaktadır(Aşkın,2020:305; Bora-Buldukoğlu,2020:70; Çınar,vd.2020:554; 
Kasapoğlu,F:602-603). Hastalara terapötik bakımın yanı sıra temel bakım ve psikososyal bakım da 
sağlayan, hasta ile daha yakından temas kurabilen hemşirelerin rolleri bu süreçte daha önemli hale 
gelmiştir (Pan,vd.2020:573). Hastalığın terapötik belirsizliğinden kaynaklanan bu durumu bazı 
kuram ve modeller kullanarak bireyin her anlamda güçlenmesini sağlayabiliriz (Fawcett,vd.2013:37). 
Bu modellerden bir tanesi de Mishel’in Hastalıkta Belirsizlik Kuramıdır. Hemşire Kuramcı Merle 
Mishel 1988 yılında bir orta düzey kuram olan Hastalıkta Belirsizlik Kuramı (HBK)’nı geliştirmiş ve 
hastalık durumunun bireye ve aileye yaşattığı belirsizliği bilişsel bir stresör olarak ele almıştır 
(Zhang,2017:645;Mishel,1988:226). Mishel belirsizliği ‘hastalıkla ilgili olayların anlamını 
belirleyememe, karar vericinin nesnelere veya olaylara kesin bir değer atayamadığı veya sonuçları 
doğru bir şekilde tahmin edemediği zaman’ olarak tanımlamaktadır (Mishel,1981:260). Yaşanan bu 
belirsizlik bireyde anlam yokluğu ve yetersizlik olarak ifade edilmektedir. Bu kuram; bireylerin 
hastalıklardan nasıl anlam çıkardıklarını, insanların hastalığa yeni anlam bulmak için belirsizliği 
nasıl benimsediklerini psikolojik ve davranışsal sonuçları iyileştirecek müdahalelerin seçiminde bir 
çerçeve sunmayı amaçlamaktadır(Wright, vd.2009:133). Kuramcı, 1990’da Yeniden 
Kavramsallaştırılan Hastalıkta Belirsizlik Kuramında (YKHBK) ise tekrarlama olasılığı olan ve 
sürekli yönetilmeyi gerektiren kronik bir hastalık durumunda yaşanan sürekli belirsizliği ele almıştır 
(Mishel,1990:256). Mishel’ in kuramı, hastadaki belirsizliği belirlemeye ve başa çıkma 
mekanizmalarını kullanmalarını sağlamaya yardımcı olan bir yaklaşım sunmaktadır.  Kuram 
belirsizliğin öncüleri, belirsizliğin değerlendirilmesi ve başa çıkma olmak üzere üç temel kavramdan 
oluşmaktadır (Mishel,1981:258; Mishel,1990:256; Bora- Buldakoğlu,2020:72).  
Belirsizlik Öncüleri 
 Belirsizliğin öncülleri olan değişkenler; “uyaran çerçevesi”, “bilişsel kapasite” ve “yapı 
sağlayıcıları”dır (Mishel,1990:257). Bunların her biri bireyde belirsizlik algısının oluşmasında 
olumlu veya olumsuz etki eden faktörlerdir (Şekil 1). Uyaran çerçevesi; hastalık deneyimlerine eşlik 
eden tahmin edilemeyen hastalıkla ilgili benzer olaylardır. Bu unsurlar hasta tarafından, belirsizlik 
durumunu azaltmak için kullanılır. Bilişsel kapasite; kişinin hastalığın oluştuğu koşulları anlamasına 
ve belirsizliği tanımasına ya da değerlendirmesine olanak tanıyan bilgiyi işleme yeteneği olarak 
tanımlanır (Yu Ko-Degner,2008:752). Bilişsel kapasite; kullanılan ilaçlar, yan etkileri, ağrı ve 
yorgunluk gibi nedenlerle zayıflayabilir. Teşhis, tedavi, sonuçlar ve prognoz ile ilgili kaygı ve 
korkular bireylerin bilgi işleme yeteneğini engelleyebilmektedir (Cypress, 2016:42). Yapı 
sağlayıcıları ise; bireyin bu uyaranları anlamasına yardım eden olumlu kaynaklardır. Bu kaynaklar; 
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güvenilir otorite, sosyal destek ve eğitim olup, birey bunları belirsizliği azaltmada kullanır. Kuramın 
yeniden kavramsallaştırılmasıyla diğer boyutlara ek olarak "öz-düzenleme” ve "olasılıklı düşünme" 
boyutları eklenmiştir (Monsivais,2005:147-148)..  
Belirsizliği Değerlendirme Süreci 
Belirsizlik yaratan duruma olumlu veya olumsuz (fırsat veya tehlike) bir değer verme ve 
anlamlandırma sürecidir. Değerlendirme sonucunda belirsizlik tehlike ve fırsat olarak değerlendirilir. 
Belirsizlikle Başa Çıkma  
Belirsizlikle baş etmedir. Tehlike, fırsat, baş etme ve uyumu içerir (Mishel ,1981:260; 
Mishel,1990:259). Tehlike, olumsuz bir sonucun olasılığıdır. Fırsat, olumlu bir sonucun olasılığıdır. 
Baş etme mekanizmalarının(bilişsel ve davranışsal girişimler) kullanılması, bireyi hastalığın 
belirsizliğine uyum sağlamaya yönlendirir (Mishel,1981:261). Uyum, bir bireyin normal biyo-
psikososyal davranışının sürekliliğini temsil eder ve tehlike olarak görülen belirsizliği azaltmak veya 
fırsat olarak görülen belirsizliği sürdürmek için başa çıkma çabalarının istenen bir sonucudur 
(Bailey,vd.2004:340). Eğer alternatif daha istenmeyen bir sonucun kesinliği ise belirsizlik bir fırsat 
olarak görülebilir (Mast,1995:26;Laura-Miller,2012:431; Valerıa,2014:3). Belirsizlik ne kadar 
azalırsa başetme kolaylaşır ve uyum artar. Hasta gereksinimlerinin tanı öncesi ve sırasında, tedavi 
süresince belirlenmesi hasta ve ailenin durumla başa çıkmasına yardımcı olmaktadır (Bora-
Buldukoğlu,2020:71). Hastalıkta Belirsizlik Kuramı; romatoid artrit (Braden,1990:42), kanser 
(Lien,vd.2010:51), diyabet (Landis,1996:217), Parkinson (Sanders,vd.2001:363) gibi hastalıklarda 
kullanılmıştır. HBK sadece hemşirelik alanında değil, psikoloji gibi diğer alanlarda da 
kullanılmaktadır (Bora-Buldakoğlu,2020:72).  
Mishel’e göre, belirsizlik hastalıktan kaynaklanıyorsa, yardım etmenin mutlaka bir yolu olduğunu 
ifade etmiştir. Korkuyu anlama, netlik kazanma ve yeniden yön bulabilmek için bireyi 
güçlendirmenin mutlaka bir yolu olduğunu belirtmiştir (Mishel,1990:261). Hemşire olarak tehlike 
diye adlandırılanı durumları fırsata dönüştürerek hayatı daha kabullenebilir bir duruma getirmek için 
bireye yardım etmeliyiz (Çınar,vd.2020:554;Sanders-Dewey,vd.2001:363). Bu makalede; klinik 
uygulamada kullanım kolaylığı sağlanması için Covid-19 pozitifli bir olgu’nun hastalık döneminde 
belirsizlik yaşadığından verilen hemşirelik bakımının “Hastalıkta Belirsizlik Kuramına’’ göre 
sunulması amaçlanmıştır.  
OLGU: 
Şimdiki sağlık öyküsü: Bayan D.G., 24.11.2020 tarihinde halsizlik, yaygın eklem ağrısı ve 37.7 ateş 
ile bir üniversite hastanesinin pandemi acil polikliniğine başvurur. Yapılan muayenesinde Covid 
bulguları düşünüldüğü için PCR testi, laboratuvar değerleri ve akciğer tomografi istenir. Laboratuvar 
değerlerinde hafif CRP yüksekliği(Tablo-1) saptanmış olup, PCR testi 25.11.2020 tarihinde pozitif 
gelmesi üzerine tekrar acile servise başvuran hastaya antiviral tedavi başlanır. Aynı evde yaşadığı 
temaslıları eşi ve annesi için filyasyon ekipleri tarafından yapılan PCR testinde eşinin de pozitif 
gelmesi üzerine birlikte karantinaya alınırlar.  26.11.2020 tarihinde eşinde de boğaz ve eklem ağrısı 
ve 39.5 ateş olması üzerine antiviral tedavi başlanmış olup Bayan D.G.’nin evde 73 yaşında annesi 
ve 9 yaşında oğlu ile birlikte karantina süreci başlar. Hastanın 7. Günde subfebril-febril ateş(37.5-
38.4), öksürük, sırt ve göğüs ağrısı şikayetlerinin artması üzerine tekrar acile servise başvurur. 
Yapılan kan tahlilleri sonucunda (Tablo-2) antibiyotik tedavisine başlanır.  
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  Tablo1. Olgunun tanı anında laboratuvar değerleri                              Tablo2.   Olgunun 7.günü 
laboratuvar bulguları 

  
Bu şikâyetlerinin artarak devam etmesi üzerine 11. Günde tekrar pandemi polikliniğine başvurup 
çekilen Akciğer tomografisi çekilmiş COVID-19 enfeksiyonu ile uyumlu radyolojik bulgular 
saptanıp BT Ağırlık Skorlaması     Orta / Ağır       Saf buzlu cam dansitesi, lezyonların sayısı >3 
olarak yorumlanmıştır(Şekil-1). Enfeksiyon ve göğüs hastalıklarına konsulte edilen hastaya 
antienflamatuar, antitusif ve bronkodilatör tedavisine başlanır. Kandaki oksijen saturasyonu düşük 
olmadığı için(%96) yakın takip amaçlı pulseoximetre alınması önerilerek eve gönderilmiş. Yapılan 
12. Günde kontrol PCR testi tekrar pozitif gelen D.G., 21. günde tekrar teste çağrılmış. Bu süre 
içinde ateşinin normale döndüğü fakat diğer semptomlarının devam ettiğini ileten D.G.’nin yapılan 
3.PCR testinde negatif gelmesi üzerine karantinasına son verilmiş. Tedavi bitiminin ardından 
tekrarlanan kan tahlillerinde favipravire bağlı karaciğer enzim yüksekliği saptanmıştır (Tablo-3). 
Olgudaki hastanın eğitim düzeyinin üniversite, mesleğinin hemşire, evli ve bir çocuk sahibi olduğu 
öğrenildi. Günlük yaşam aktivitelerini kendisinin karşılayabildiği gözlenmiştir. 
       
 
 
 
 
 

  
 
Geçmiş sağlık öyküsü:  6 ay öncesi HT,SVT tanısı nedeniyle, Lercadip tb 1*1 P.O., Dilatrent tb 
6.25 mg1*1 P.O., panik atak şikayetinin olması üzerine Paxil tb 1*1 P.O., kas- iskelet sistemi 
rahatsızlıkları nedeniyle ara ara nonsteroid-steroid kullanımı mevcuttur. Aile öyküsünde annesinde 
HT, AF ve kas-iskelet rahatsızlıkları mevcut. 

Şekil-1. Olgunun 11. günde BTgörüntülemesi 

Tablo-3. Olgunun tedavi bitimi kan değerleri                 
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Tedavi Planı: Dilatrent tb 6.25 mg1*1 P.O., Lercadip tb 1*1 P.O., Endol tb 25 mg1*1 P.O., Spiriva 
inh 3*1 puff, Iprasal inh 4*2 puff, Tamol tb 4*500 mg P.O.,  Levopront tb 3*1 P.O., Tavanic tb 500 
mg 1*1 P.O., Favipravir tb 200 mg P.O,  Clexan 0.4 cc1*1 S.C. 
Alışkanlıklar: Hastadan alınan bilgiye göre sigara-alkol kullanımının ve herhangi bir alerji 
öyküsünün olmadığı saptanmıştır. 
Şuan var olan aktif şikâyetleri: Sırt ve göğüs ağrısı, rahat nefes alamama, öksürük, subfebril-febril 
ateş, iştahında azalma ve uykusuzluk. 
Fizik Muayene: Beden kütle indeksi 31,2 kg/cm2, kan basıncının 140/85, nabzının 92/dk, Vücut 
sıcaklığının 37,8°C, solunum sayısının 22/dk, saturasyonunun %96 olduğu belirlendi. Yapılan 
tetkikler sonucunda kan değerlerinde CRP yüksekliği olduğu görüldü(Tablo 1).  
Yapılan fizik muayenesinde; hastanın anksiyöz, yorgun, halsiz, konuşma esnasında artan öksürük 
şikâyeti ve ses kısıklığı olduğu görüldü. Evde iki yastıkla yan ya da yüz üstü olarak yatıyormuş. 
Hasta acile başvurduğunda (hastalığının 11.günü 3.kez başvurusu) vital takibi için monitöre bağlandı.  
Bu sırada monitöre bakmak istemediğini, pulse’nın düşmesinden korktuğunu, yapılan tetkiklerinin 
sonucunda problem çıkarsa hastaneye yatmak istemediğini ifade etti. Genel olarak kaygılı bir yüz 
ifadesi taşıdığı, eşi ve sağlık personeli ile konuşurken ara ara ağladığı gözlenmiştir. Bir taraftan 
durumu kabullenmeye çalıştığını fakat aynı zamanda solunum sıkıntısının artacağını düşündüğü için 
tek başına ölmekten korktuğunu ifade etti.  Hastanın yapılan tetkiklerle ilgili ve hastalığıyla ilgili bazı 
sorular sorması üzerine belirsizlik yaşadığı görülmüş olup, yaşadığı bu süreci daha iyi yönetebilmesi 
için kendisiyle görüşme planlanmıştır. Bu sürede kendisinden bilgilendirilmiş onam alınmış olup, 
PCR testi negatif gelene kadar toplam 3 kez kendisiyle görüşülmüştür.  Hastanın yaşadığı 
belirsizliğin öncüllerini tanımasına ve belirsizlikle ilgili değerlendirmelerini fark etmesine yardım 
etmek için yapılan görüşmede elde edilen veriler kuramın kavramları temelinde sunulmuştur (Tablo 
4) 

  Belirsizliğin öncüleri 
Uyaran 
çerçevesi 

Belirti modeli Covidin prognozunun belirsiz olması, tedavinin yan 
etkilerinden korkma, hastalığın kesin tedavisinin olmayışı, 
karantina süreci, hastalığı etrafına bulaştırma korkusu yapılan 
tetkikler, hastalık nedeniyle yaşanan kayıplar,  hastalığın 
tekrarlama olasılığı, her an durumun daha da kötüye 
gideceğinden kaynaklanan korku ve belirsizlik, hastaneye 
yatma korkusu, damgalanma, kişisel mahremiyet, yakınlarını 
kaybetme ve ölüm korkusu nedeniyle olgumuz bu süreçte 
hastalığa bağlı belirsizlik ve uyum zorluğu deneyimlemiştir. 
Olgumuz aynı zamanda yaşanan süreç bulaşıcı hastalık 
olmasından kaynaklı ve eşi ile birlikte bu sürece mağruz 
kaldıklarından birbirlerine karşı suçluluk duygusu içerisinde 
olduklarını da ifade etmiştir. Aynı evde yaşadıkları 9 yaşında 
oğlu ve 72 yaşında annesine hastalığı bulaştırmaktan 
korktuğunu, aile içi rolleri sürdürmede sıkıntı yaşamak 
istemediğini ifade etti. Diğer kronik rahatsızlıklarının da 2020 
yılında  tanı alması, var olan kas-iskelet sistemi sorununun 
alevlenme göstermesi, çalıştığı kurumda bulunduğu pozisyon 
nedeniyle psikososyal ve fiziksel sorun yaşamasının kaygısını 
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arttırdığını ifade etti. 

Alışılmış olaylar Hastalığın seyri ve tedavi seçenekleri için net bir şey 
olmaması, hastalığı tanımamasının kendisinde kaygı 
yaratmaktadır. Daha önce pnömoni geçirdiği için benzer 
semptomlar olur diye hem duruma aşina hem korkmakta 

Benzer olaylar Hastalık semptomlarının ağırlaşmasını kabul edememe ve 
bunun nedenini sorgulama, durumunun ne getireceğini 
bilememe, covid servisinde  hemşire olarak çalışırken durumu 
ağırlaşan, kaybettiği hastaların yerine kendini koyduğu 
görüldü. Sosyal medyada çıkan meslektaşlarının ölüm 
haberlerini takip  

Bilişsel kapasite Durumu kontrol edememe, kullandığı antiviral ilacın yan etki 
yapacağından endişe duyma, sırt-göğüs ağrısının artması ve 
yorgunluk nedeniyle problem çözme becerisini olumsuz 
etkilediği düşünülmektedir. 

 
 

Yapı Sağlayıcılar 
Güvenilir otorite Kendi çalıştığı kurumda tedavi gördüğü için kendisini rahat 

hissediyor. Fakat acile her gelişte farklı doktor tarafından 
değerlendirilmenin güven eksikliği yarattığını ifade etti. 
Verilen ‘antibiyotik dozu acaba yeterli mi, daha güçlü 
antibiyotik kullansam iyi olmaz mı’ şeklinde kendini güven 
altına almak isteyen sorular sormuştur. Kendi gibi covid olan 
meslektaşlarıyla bilgi alışverişi yapmanın kendisine iyi 
geldiğini ifade etmiştir. 

Eğitim Kendisi üniversite mezunu ve hemşire olduğu için hastalık 
hakkında ciddi araştırmalar yapmış bu nedenle bazı 
semptomları kendisiyle kıyaslama yoluna gidip kaygısının 
daha da artmasına neden olmuştur.  

Sosyal destek Eşi ile eş zamanlı covid olduklarından hastalığın başlangıç 
dönemlerinde eşine bakabilmiş. Birlikte yaşadığı annesi ve 
oğlu bu süreçte kendilerine destek olmuş. Hastalığı onlara 
bulaştırmamak için bireysel oda izolasyonu uygulamışlar. 

Belirsizliğin değerlendirilmesi 
Sonuç çıkarma-
Yanılsama 

Hastalık ilk bir hafta hafif semptomlarla geçerken iyileşme 
ümidiyle dönemi çok zor atlatmadığını, fakat semptomlar 
ağırlaşmaya başlayınca ‘korktuğunu, yine başa döndüm, ne 
yapsam işe yaramıyor, cezalandırılıyorum, bitkisel destek ve 
vitamin almasına rağmen neden bu kadar bağışıklığım düşük 
ifadeleriyle kendini suçladığını, bu hastalık neden başıma 
geldi’ diyerek kabul etmek istemediğini ve belirsizliği tehdit 
olarak algıladığı görülmüştür. Aslında buda bir deneyim 
umarım kimseye bulaştırmadan, daha da kötüleşmeden bu 
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Tablo 4. Hastalıkta belirsizlik kuramının bileşenlerine göre veri toplama süreci(Bora-
Buldakoğlu,2020:74;Mast,    1995:26;Mishel,1990:259) 
 
Hemşirelik Müdahalesi Olarak Belirsizliğin Yönetilmesi  

Belirsizlikle baş etmeye yönelik uygulamaları; var olan duruma yeniden anlam verme, 
hastalık hakkında ve yan etkilere yönelik bilgi sahibi olmak, problem çözme becerisini geliştirmek, 
sağlık durumunu kabul edebilir hale gelme, aile üyeleri ve sağlık personeli ile iletişim becerisini 
devam ettirebilme olarak değerlendirebiliriz (Çelebi,2020:35-37; Herdman-Kamitsuru,2014:17-30; 
Bora-Buldukoğlu,2020:73). Yapılan değerlendirmeler sonucunda olgumuzda belirlenen Kuzey 
Amerika Hemşirelik Tanıları Birliği (North American Nursing Diagnosis Association(NANDA) 
hemşirelik tanıları Şekil 3’te verilmiştir.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
              
               
 
 
  Şekil-3. Olgu’ da kullanılan hemşirelik tanıları (Herdman-Kamitsuru, 2014:17-30) 
 
Sonuç olarak; bu olguda belirsizliğin hastada hem olumsuz duygulara yol açtığı hem de bireyin 
durumu kabullenip işbirlikçi olmasını sağlayan bir fırsata dönüştürdüğü düşünülmektedir. Hastalıkta 
belirsizlik kuramına göre temellendirilmiş bakımın, bireyi güçlendirerek problem çözme sürecine 

hastalığı yenebilirim ifadesiyle de aslında yaşadığı bu zor 
süreci güçlenmek için fırsata dönüştürmeye çalıştığı da 
gözlenmektedir. 

Belirsizlikle baş etme ve uyum 
 Kendisini çaresiz hissetmesi ve ağlaması bu süreçte duygusal 

olarak etkilendiğini göstermektedir. Sağlık ekibinin diğer 
üyeleri ile iletişime geçip ‘peki ben şimdi ne yapacağım, sizce 
kötüleşir miyim, benim gibi olup iyi olan hastanız var mı’ 
şeklinde başetme ve durumu kabullenmeye yönelik sorular 
sorduğu gözlenmektedir. 

Gaz Değişiminde 
Bozulma 

Aktivite 
intoleransı 

 

Uyku düzeninde 
bozulma 

Hipertermi 

Ağrı 

Kanama riski  

 

Travma riski 

Yorgunluk 

Duyusal algılamada 
bozulma 

 

Anksiyete 

Bireysel baş 
etmede 
yetersizlik  

 

Uyumsuzluk Üstlendiği rolü yerine 
getirmede değişiklik 

 

Sosyal izolasyon 

 

Ölüm 
anksiyetesi 

Sekonder infeksiyon riski  

 



International Symposium on Global Pandemics and Multidisciplinary Covid-19 Studies 

March 19-20, 2021, Ankara, Turkey / Symposium Proceedings Book 

 

194 
 

katkıda bulunduğu ve olumsuz duygularıyla baş etmeyi kolaylaştırdığı görülmüştür. Başa çıkma 
stratejileri gelişen bireylerin hastalığa uyumunun sağlandığı ve yaşam kalitesinin korunduğu 
bilinmektedir.  Belirsizliği fırsat olarak değerlendirdiğimizde güçlenmemizi sağlayan iyi bir deneyim 
olduğu, kendimizi güçsüz ve çaresiz hissettiğimiz anlarda hayata bakış açımızı değiştirebilen tolerans 
ve kabulü sağladığı, baş etme yöntemlerimizi geliştirdiği, hayata yeni bakış açısı ve düzen anlayışı 
getirerek uyumun gelişmesine katkı sağladığı söylenebilir.  
Ülkemizde, hastalıkta belirsizlik kuramını kullanan çok fazla çalışma olmadığı için kuramın farklı 
hasta gruplarında uygulanması, kuram ile birlikte yaşam kalitesinin değerlendirilmesi, kuramın 
kronik hastalıklar kadar akut hastalık durumunda da etkili olması nedeniyle akut-kronik farklı 
hastalık tanıları ile tekrar kullanılması, aynı zamanda hemşirelik öğrencilerinin müfredatına 
eklenerek kurama dayalı müdahaleler geliştirilmesi önerilmektedir. 
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ŞANTİYE ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA ALINMASI 
GEREKEN YENİ TİP KORONAVİRÜS (COVİD-19) ÖNLEMLERİ 

NEW TYPE OF CORONAVIRUS (COVID-19) MEASURES TO BE TAKEN WITHIN THE 
SCOPE OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN CONSTRUCTION SITES 
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ÖZET 

2020 yılında hayatımıza giren ve küresel çaplı bir salgına dönüşen,  Yeni Tip Koronavirüs 
(Covid 19), tüm insanlığı tehdit ederek 7’den 70’e birçok insanın hayatına kaybetmesine neden 
olmuştur. Resmi kurum ve kuruluşlar tarafından tüm dünyada hayatı durdurma noktasına getiren 
tedbirler alınmasına rağmen günümüze kadar salgının önüne geçilememiştir. Bununla beraber; virüs 
mutasyona uğrayarak etkisini ve bulaşıcılığını arttırarak yayılmaya devam etmektedir. Çalışma 
hayatı her ne kadar dijital dönüşüm geçirse de; bazı sektörler de toplu halde çalışmalar devam etmek 
zorundadır. Toplu halde çalışmaların en yoğun olduğu alanlardan biri de şantiyelerdir. Şantiyelerde 
Yeni Tip Koronavirüs (Covid 19) kapsamında alınan önleyici ve koruyucu tedbirlerin etkisi hayati 
önem taşımaktadır. Bu çalışma; COVID-19 etkeni, bulaşma yolları, şantiyelerdeki çalışma ve ortak 
kullanım alanlarında COVID-19 vakası veya temaslısı ile karşılaşıldığında izlenmesi gereken strateji 
ve uygulama şekilleri hakkında yol göstermek ve etkili korunma yöntemlerini belirtmek amacı ile 
hazırlanmış olup, şantiye çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınması gereken 
Koronavirüs (Covid-19) önlemleri detaylı olarak ele almaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Yeni Tip Koronavirüs, Şantiyelerde Koronavirüs önlemleri , Covid-19, İş 
Sağlığı ve Güvenliği 
 
ABSTRACT 

The New Type of Coronavirus (Covid 19) which entered our lives in 2020 and turned into a 
global epidemic. It threatened all humanity and caused the death of many people from 7 to 70. 
Official institutions and organizations. Despite the measures taken by official institutions and 
organizations that bring life to a halt all over te world, the epidemic has not been prevented until 
today. However; The virüs continues to spread by mutating, increasing its effect and contagiousness. 
Although the work life undergoes digital transformation; collective work has to continue in some 
sectors. One of the areas where collective work is concentrated is the construction sites. The effect of 
preventive and protective measures taken under the New Type of Coronavirus (Covid 19) on 
construction sites is of vital importance. This work; Covid-19 agent, transmission paths, working and 
common use areas on conctruction sites, was prepared to guide the strategy and implementation 
methods to be followed when encountering a Covid-19 case or contact and to indicate effective 
prevention methods and Coronavirus which should be taken within the scope of occupational health 
and safety in construction site works (Covid-19) discusses the precautions in detail.  
Keywords: The New Type of Coronavirus, Coronavirus Measures At Construction Sites, Covid-19, 
Occupational Health And Safety 
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GİRİŞ 
Kayıtlara ilk kez 2019 Aralık ayında Çin’in Hubei eyaletinin, Wuhan kentinde canlı hayvan 

pazarı Huanan Deniz Ürünleri ve Canlı Hayvan Satış Pazarı’ndan çıktığı düşünülen virüs, kısa 
zamanda dünya çapında krize sebep olup epidemik bir sorun haline dönüşmüştür. Çalışmalarda 
virüsten kaynaklı hastalığa yakalanan bireylerin kümes hayvanları, yarasa, dağ faresi vb. hayvanların 
satıldığı bu pazara uğradıkları belirlenmiştir[1]. 
Dünya sağlık örgütü tarafından yapılan ilk tespit çalışmalarında virüsün resmi adı SARS-CoV-2 
(Şiddetli Akut Solunum Sendromu-Koronavirus-2) virüsün neden olduğu hastalık ise Covid-19 
terimiyle ifade edilmiştir. 11 Mart 2020 tarihinde ise Yeni Tip Koronavirüs; pandemi yani küresel 
salgın hastalık olarak ilan edilmiştir[2]. 
Yeni Tip Koranavirüs (Covid-19); damlacık, aerosol, fiziksel temas, enfekte olmuş yüzeylere temas 
sonucu bireylere bulaşmaktadır[3]. Bunlara ek olarak virüse idrar ve serum örneklerinde de 
rastlanmıştır. Virüsün  100 mikrondan küçük damlacıklar olan aerosollerde 3 saate kadar yaşadığı 
tespit edilmiştir[4]. 
Ülkemizdeki ilk vaka tanısından sonra (Mart 2020), birçok sektörde korunma amaçlı faaliyetler 
durdurulup uzaktan çalışma başlamasına karşın, birçok iş yeri de faaliyetine devam etmiştir. Tüm 
dünyada önde gelen sektörlerden biri olan inşaat sektöründeki şantiye çalışmaları da faaliyetine 
devam etmektedir. Bu açıdan şantiye çalışmaları; işçilerin birbirine çok yakın bulunmaları, aynı el 
aletlerinin birden çok kişi tarafından kullanımı, toplu yemek, toplu barınma, toplu ulaşımın olması, 
çalışma ortamında yeterli hijyen koşullarının sağlanamamasından dolayı özellikle incelenmesi 
gereken ve yeni tip Koronavirüs kapsamında iş sağlığı ve güvenliği önlemleri üzerine özellikle 
çalışılması gereken alanlardan biri halini almıştır. 
Hazırlanan çalışma, COVID-19 etkeni, bulaşma yolları, şantiyelerdeki çalışma ve ortak kullanım 
alanlarında COVID-19 vakası veya temaslısı ile karşılaşıldığında izlenmesi gereken strateji ve 
uygulama şekilleri hakkında yol göstermek ve etkili korunma yöntemlerini belirtmek amacı ile 
hazırlanmış olup, şantiye çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınması gereken 
Koronavirüs (Covid-19) önlemleri detaylı olarak ele almaktadır. 
 
MATERYAL VE METHOD 

Bu çalışma; Türkiye’de 2020 yılının Mart ayında görülen ilk vaka tanısının ardından Sağlık 
Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi 
bakanlıklar ile çeşitli sivil toplum kuruluşları ile diğer kurum ve kişiler tarafından yeni tip 
koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yapılan çalışma ve yenilikler ile saha-şantiye 
çalışmalarında alınması gereken önlemleri içermektedir. Çalışma kapsamında, yayımlanan 
genelgeler  ve yönetmelikler, kılavuzlar, araştırma makaleleri, derleme makaleleri incelenmiş ve 
değerlendirilmiştir. Akademik çalışmaların yanı sıra bu alanda hazırlanan güncel proje ve raporlara 
da ulaşılmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte ortak sağlık birimleri ile görüşülüp şantiyelerde alınan, 
alınması planlanan önlemler hakkında  veri toplanmıştır. Ayrıca; özellikle İzmir ili  ve yakınındaki 
500 kişi ve üzerinde işçi çalıştıran bazı büyük işletmeler ile görüşülerek veriler toplanmıştır. 
Toplanan veriler ışığında özellikle şantiye ve benzeri ortam çalışmalarında alınması gereken 
önlemlere değinilmiştir. 
 
BULGULAR 

Çalışmada küresel salgından en çok etkilenen sektörlerden biri olan; şantiye çalışmalarında iş 
sağlığı ve güvenliği kapsamında alınması gereken yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri 
değerlendirilmiştir. “Şantiye çalışmaları” tanımlaması birçok sanayi kolunun ortak kullandığı bir 
tanımlamadır. İnşaat, maden, enerji, ulaşım gibi sektörler hem istihdam hemde şantiye çalışmaları 
olarak en aktif ve etkin sektörlerdir. 
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Şantiye çalışmalarını ele aldığımızda; inşaat işçilerinin birçoğunun dönemsel olarak şehir dışından 
gelmesi ve şantiyede bir arada konaklaması, ana yükleniciden alt yükleniciye birçok ekibin bir araya 
toplanması temel sağlık problemlerini beraberinde getirmektedir.2  
Koronavirüs açısından bu alandaki çalışmaları değerlendirdiğimizde; virüsün bulaşıcılığının 
önlenmesinde en önemli kural olan sosyal mesafenin tam olarak uygulanamadığı görülmektedir. 
Özellikle; işbaşı eğitimlerinde, sabah iştimasında, görev paylaşımları esnasında, iş güvenliği 
eğitimlerinde, yemekhaneler ve yatakhaneler gibi ortak kullanım alanlarında yeterli korunma ve 
önleyici tedbirlerin alınamağı ve bu iş ortamlarında toplu hareket edilmesi nedeni ile olası riskli 
durumların katlanarak covid-19 riskini attırdığı görülmektedir. Örneğin Manisa iline bağlı Soma 
ilçesinde, şantiye ortamında ilk gün rastlanan bir Covid-19 vakasının önlem alınıp ayırılsa dahi, aynı 
şantiyede 3. günde 7 kişiye, daha sonra da; (4. ve 5. günler)  11 kişiye bulaştığı, işletme tarafından 
saptanmış ve gerekli önlemler ancak daha sonra alınabilmiştir.  
Şantiye çalışmalarının alt dalı olan montaj işlerinde, demir işlerinde, kalıp işlerinde, beton 
dökümlerinde ve malzeme taşınması sırasında da işçilerin birlikte çalışması gereğince sosyal mesafe 
ihlal edilmektedir. Yalnızca çalışma sırasında değil, molalarda ve yemekhane sıralarında, yemek 
esnasındaki oturma düzeninde sosyal mesafe kuralı sağlanamamaktadır.  Bu sebeplerden dolayı, yine 
İzmir ili Kemalpaşa ilçesinde 1000 kişinin üzerinde işçi çalıştıran bir fabrikada covid-19 virüsü 
saptanmış ve saptanan ilk gün 1 kişi hemen karantina altına alınmıştır. Takip eden günlerde üçünçü 
gün 7 kişi, beşinci ve yedinci günlerde toplamda 31 kişide virüs testi pozitif cıkmıştır. Hem pozitif 
test sonucu olanlara hem de yakınındaki temaslı kişilere karantina uygulaması yapılarak salgının 
hızla yayılması işletme açısından durdurulmuştur. 
 
ÖNLEMLER 

Koronavirüs salgınından korunmak için sosyal mesafenin korunması, hijyen kuralları ve 
özellikle çalışma ortamlarında maske kullanımının yanı sıra sıkça ifade edilen diğer önlemler (ortak 
malzeme/ekipman kullanımı ile direk ya da dolaylı olarak fiziksel temasdan kaçınma) çok önemlidir. 
Toplu barınma olan yerlerde, özellikle yatakhanelerde havalandırmanın yetersiz olması, alanın kısıtlı 
olması, ranza sisteminin olması ve çok sayıda kişisel malzemenin ortak kullanılması nedeniyle de 
virüsün yayılımı hızlanmakta dolayısı ile sosyal mesafenin korunması zor hatta çoğu zaman imkansız 
hale gelmektedir. 
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince; işveren çalışanlarının işle ilgili sağlık ve 
güvenliğini sağlamakla yükümlü olup, bu çerçevede işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemeli, denetlemeli ve uygunsuzlukların giderilmesini 
sağlamalıdır.  
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 20.03.2020 Tarihli ‘’Covid 19 
Tedbirleri’’ konulu genelgesinde; işveren 6331 sayılı kanun gereğince çalışanların etkilenmesi 
mümkün ve muhtemel acil durumları belirleyerek, bu durumdan kaynaklanan olumsuz etkiler için 
önleyici ve sınırlayıcı tedbirler almalıdır. İş yerlerinde virüsle ilgili bilgilendirmeler yapılmalıdır. Bu 
bilgilendirmeler toplu halde yapılmamalıdır[5]. Bu bilgilendirmeler; çalışanlara elektronik ortamdan 
mesaj, medya paylaşımı veya uzaktan eğitim araçları aracılığıyla veya işbaşı konuşmalarında, iş 
güvenliği eğitimlerinde sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılmalıdır[6]. 
Çalışanların, Covid-19 sürecinde sağlıklı ve güvenli çalışma yöntemlerinin uygulanması için temel iş 
güvenliği eğitimlerinde alması gereken eğitim konuları da yeni tip Koronavirüs temasına yönelik 
olarak düzenlenmiştir. Genel konularda; ‘’Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları’’  bölümüne 
‘’Covid-19 salgını süresince çalışanların hak ve sorumlukları’’,  ‘’İşyeri Temizliği ve Düzeni’’ 
bölümüne ‘’Covid-19 salgınına karşı işyerinde alınan genel tedbirler ve düzenlemeler’’, sağlık 
konularında; ‘’ Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması’’ 
bölümüne ‘’ Covid-19 ve sağlık etkileri’’ ile ‘’Kişisel hijyen, tutum ve davranışlar, işyeri temizliği 
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ve dezenfeksiyonu’’, ‘’Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri’’ bölümüne ‘’Covid-19 sürecinde 
stresle mücadele yöntemleri’’, teknik konularda; ‘’Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk 
Etmenleri’’ bölümüne ‘’Covid-19 salgını nedeniyle hazırlanan veya revizyonu sağlanan risk 
değerlendirmesi, tedbirler ve düzenlemeler’’, ‘’Güvenlik ve Sağlık İşaretleri’’ bölümüne ‘’Covid-19 
ile ilgili güvenlik ve sağlık işaretleri’’, ‘’Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı’’ bölümüne ‘’Covid-
19 salgınına yönelik kullanılan kişisel koruyucu donanımlar’’, ‘’Tahliye ve Kurtarma’’ bölümüne 
‘’Covid-19 acil durum eylem planı’’, Diğer konulara ise ‘’tek kullanımlık maske eldiven gibi kişisel 
hijyen malzeme atıklarının toplanması, taşınması, depolanması ve atıkların bertarafı’’ konuları 
eklenmiştir[7]. 
Bu hususlara ek olarak karşılaşılan durumla daha etki bir mücadele ve özellikle yoğun iş gücü, saha 
ve şantiye çalışmaları olan işyerinde yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı;  
 Alınacak tedbirler, hijyen ve temizlik konuları ile ilgili çalışmaları yürütecek, kurum içi ve 

kurum dışı iletişimi koordine edecek, acil durum planının güncel olmasını sağlayacak hazırlık 
ekibi mutlaka kurulmalıdır[8]. 

 Virüsün bulaşma ve yayılma riskinin önlenmesi için alınması gereken tedbirler, salgın hastalığa 
ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı doğrultusunda ‘Risk ve Kontrol Planı’ oluşturularak 
belirlenmelidir[5]. 

 Salgın hastalıklara karşı planlanan önlemler yeni tip koronavirüse karşı güncellenerek, acil 
durum planları revize edilmelidir.  

 Çalışan temsilcileri ve çalışanlar, güncellenen acil durum planları ile ilgili bilgilendirilerek, 
sürekli takip ve eğitimlerle farkındalıklarının artırılması sağlanmalıdır. 

 Covid-19 ile ilgili işyeri özelindeki tehlikeler belirlenerek ayrı bir risk değerlendirmesi veya 
mevcut risk değerlendirmesi üzerinde güncelllemeler yapılmalıdır. Aynı zamanda çalışanların 
ruh sağlığının korunması amacıyla; psikososyal risk etmenleri de değerlendirilmelidir[8].  

 Hassas risk gruplarındaki çalışanların mümkün olduğunca evden çalışması sağlanmalıdır[8]. 
Ayrıca bu risk grubu devamlı takip edilerek evden çalışıyor olsa bile iletişim halinde kalınması 
sağlanmalıdır. 

Yukarıda sayılan proaktif önlemlerin dışında işyerlerinde, sahada ya da şantiyede çalışanların dışında 
işveren, çalışanlarına servis hizmeti sağlıyorsa; servisler toplu ulaşım araçları olduğu için COVID-19 
salgınının yayılmasının önlenmesi açısından son derece önemlidir.Yalnızca çalışanlar değil servis 
şoförleri de işveren tarafından bilgilendirilmelidir. Araç içerisine Covid-19 ile ilgili uyulması 
gereken kurallar görünür bir yere asılarak, şoförün ve yolcuların kurallara uyması sağlanmalıdır. 
Araçlarda giriş kapısının yanına dezenfektan konulmalıdır[9].  Servis araçları temizlik ve hijyen 
kurallarına uygun olarak sık sık temizlenmelidir[6] (Şekil 1). Araçlardaki yoğunluğu azaltmak için 
ilave araçlar sağlanarak yolcuların sosyal mesafe kurallarına uygun yolculuk yapmaları 
sağlanmalıdır. Sosyal mesafe önlemlerinin yanısıra   yolcuların cerrahi maske takmaları sağlanarak, 
binerken ve inerken eller dezenfekte edilmelidir. Koronavirüsün yayılımını azaltmak için araçlar iyi 
havalandırılarak, (klima yerine doğal havalandırma tercih edilmelidir.) yolcuların temas yerleri 
düzenli olarak temizlenmelidir[10]. Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi mutlaka kapalı konumda 
olmalıdır. Pencereler mümkün olduğunca açılarak doğal havalandırma sağlanmalıdır. Taşıma 
tamamlandıktan sonra sık dokunulan yüzeyler (kapı kolları, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam 
açma düğmeleri, emniyet kemeri tokaları) su ve deterjanlı bezle silinerek, 1/100 oranında 
sulandırılmış çamaşır suyu veya %70’lik alkol ile dezenfekte edilmelidir[9]. 
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Şekil 1. Servis Araçlarının Dezenfekte Edilmesi[11] 
 
Servisi kullanan calışanlar, en arka sıradan başlamak üzere öne doğru sağ ve sol sıralarda önce cam 
kenarına, sonrasında ise koridorlara oturmalıdır (Şekil 2). 
 

 
Şekil 2: Servis Araçlarında Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Oturma Planı[12] 
 
Servisteki koltuklara numara verilerek oturma listesi oluşturularak, çalışanın her gün aynı koltuğa 
oturması sağlanmalıdır. Damlacık oluşturması nedeniyle servis içinde konuşulmamalı ve 
bağırılmamalıdır. Serviste bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek ve yiyecek kullanılmamalıdır[9]. 
Çalışanların işe girişlerinde görevlendirilen bir personel ile sosyal mesafe kuralına riayet edilerek 
günlük ateşleri temassız ateş ölçer ile ölçülerek (Şekil 3); öksürük, nefes darlığı, sırt ağrısı, tat-koku 
kaybı vb semptomların olup olmadığı kayıt altına alınmalıdır. Herhangi bir belirtinin bulunması 
halinde en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir[6]. 
 



International Symposium on Global Pandemics and Multidisciplinary Covid-19 Studies 

March 19-20, 2021, Ankara, Turkey / Symposium Proceedings Book 

 

201 
 

 
Şekil 3. Şantiye Girişlerinde Ateş Ölçümü [13]  
 

 
Şekil 4. Şantiye Girişlerinde Sosyal Mesafe Uyarıları Örneği [13]  
Ekip çalışanlarının listeleri; görevlendirilen kişide bulundurularak, istenmeyen durumlarda temaslı 
kişilerin tespiti kolaylıkla sağlanmalı ve virüsün yayılımı sınırlandırılmalıdır[6]. 
 

Özellikle sayıca fazla işçi çalıştıran şantiyelerde yığılmaların önüne geçmek adına şantiye 
giriş çıkış noktalarının sayısını arttırılarak, mesai başlangıç ve bitiş saatleri belirli bir sürece 
yayılmalıdır. Giriş noktalarına sosyal mesafe uyarı işaretleri konması da çalışanları uyarıcı bir rol 
üstlenecektir ( Şekil 4).  Temas riskine karşın temaslı geçiş kontrol yerleri yerine temassız sistemler 
tercih edilmelidir. Ziyaretçi girişleri zorunlu haller dışında yasaklanarak, ziyaretçilerin (Kamu 
görevlileri, denetçi, müşavir vb. kişiler) girmesini gerektirecek durumlarda ziyaretçilerin koruyucu 
ekipmanları olmadan ve ateş ölçerlerle ölçümleri yapılmadan şantiyeye girişleri gerçekleştirilmemeli 
ve bu kişilere Covid-19 ve hijyen kuralları hakkında bilgilendirme yapılmalıdır[5]. 
Çalışma organizasyonu ve işyerinde yürütülen faaliyetler, çalışanların yeni tip koronavirüse 
maruziyetini önleyecek şekilde düzenlenmelidir[8]. 
Kişisel hijyen ve temizlik konularında çalışanların düzenli periyotlarla ellerini yıkamalarına izin 
verilerek, kalabalık ortamlarda sosyal mesafe adına tuvalet ve lavabo sayısı artırılıp; sabun, 
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dezenfektan, kağıt mendil vb. hijyen malzemeleri eksiksiz temin edilmelidir. İşyeri tarafından 
sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde kişisel hijyene tekrar tekrar yer verilerek; çalışanlar 
uyarılmalıdır[10]. 
Yemekhane, kantin, sosyal tesis veya yatakhane gibi toplu kullanım alanları sık sık havaldırılarak, 
sorumlu personelin kişisel hijyen kurallarına uygun davranması sağlanmalıdır[6]. Havalandırma 
yetersiz ise;  hepafiltre, karbon filtre, oksijen ve UV teknolojisi kullanılan hava temizleme cihazları 
kullanılmalıdır. Tesislerin sayısı veya kapasitesi arttırılarak, toplu kullanım alanlarında günlük 
dezenfeksiyon sağlanmalıdır.  
Yemekhanelerde uygun termal konfor şartları sağlanmalıdır. Bu durumun sağlanması mümkün 
olmayan tesislerde, iş bölümlerine göre vardiyalı yemek uygulamasına geçilmelidir[6]. Çalışanın her 
gün aynı masaya oturmasını sağlayarak numaralandırma sistemi de oluşturulabilir (Şekil 5-6). 

 
Şekil 5. Şantiye Yemekhane Sıralarında Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Sosyal Mesafe Uyarıları 
Örneği[13] 
 

 
Şekil 6: Şantiye Yemekhanelerinde Covid-19 Tedbileri Kapsamında Oturma Düzeni Örneği[13] 
 
Yemekhanelerde kullanılan sürahi, cam bardak, tuzluk, şekerlik, çatal, kaşık, bıçak, metal tabildot, 
ekmek sepetinden ekmek alımı, ortak sebil kullanımı yerine; köpük yemek kapları,  çalışanlara 
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bireysel su dağıtımı, tek kullanımlık paketli çatal, kaşık, bıçak, paketli ekmekler, paketli tuz ve şeker 
dağıtımı sağlanmalıdır[6]. 
Banyo, tuvalet gibi ıslak zeminlerin olduğu bölümlerde temizlik önlemleri artırılarak, Sağlık 
Bakanlığı tarafından belirlenen ilave tedbirler uygulanmalıdır[5]. 
Şantiyelerin ofis olarak kullanılan bölümlerinde, ortak kullanılan ofis araç ve gereçlerinin (hesap 
makinesi, kalem, silgi vb. gibi) kullanımı yasaklanmalıdır[5]. Çalışanlara tek kullanımlık mendiller 
ve biyolojik atıklar için ayrı çöp torbaları sağlanmalıdır[8]. 
Şantiye sahasının belirlenen bölgelerinde dezenfektan bulundurularak, işbaşı konuşmalarında 
dezenfektan bulunan lokasyonlar ile kullanılmasına ilişkin bilgiler verilmelidir[5]. Şantiye 
sahalarında, salgına yönelik alınması gereken önlemlerle ilgili bilgilendirme afişleri asılmalıdır[6]. İş 
sağlığı ve güvenliği profosyonelleri tarafından çalışanlara uygulamalı olarak etkin maske kullanımı 
ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında atık yönetimi eğitimleri verilmelidir[8]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7. Şantiyelerde Covid-19 Tedbirleri Kapsamında İşbaşı Eğitimi Örneği [13] 
Ayrıca, ortak kullanılan iş önlüğü, baret, koruyucu eldiven gibi kişisel koruyucu donanımlar 
mevcutsa; bu donanımların ortak kullanılması mutlaka önlenmelidir[5]. 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 

2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde başlayan ve tarihler 12 Mart 2020’i gösterdiğinde 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covid-19 salgını 01.03.2021 tarihi itibariyle 
92.8 milyon kişiye bulaşmış olup, enfekte kişilerin 90.2 milyonun tedavisinin tamamlanması ve ne 
yazıkki 2.5 milyon insanın ölmesi sonucu ile bizleri karşı karşıya getirmiştir.  Ülkemizde ki duruma 
baktığımızda 2.7 milyon insanın hasta olması, 2.5 milyon insanımızın tedavisinin tamamlanması ve 
ne yazık ki 28.569 vatandaşımızın covid-19 kaynaklı hayatını kaybettiği Sağlık Bakanlığı’nın 
verilerinde görülmektedir.  
Salgın ile birlikte birçok insanın özellikle çalışma ortamında alışkanlıklarının değiştiği, ‘‘yeni 
normal’’ olarak adlandırılan yeni şartlar altındaki rutine alışmaya çalıştıkları gözlenmektedir. 
Beklenmedik bu salgın karşısında devletin karar mekanizmalarının aldığı kısıtlama tedbirleriyle 
birlikte kişisel önlemler almanın önemi, her geçen gün artmaktadır. Bu durum karşısında iki temel 
yol izlenebileceği tartışılmaktadır. Yollardan biri; salgının bitmesini bekleyerek bunun devamında 
hayatı yeniden hareketlendirmektir ki gördüğümüz üzere neredeyse hiçbir ülke hiçbir endüstriyel 
alanda bu yöntemi gerçekleştirememiştir. Diğer yol ise; salgın devam ederken mücadele etmeyi 
öğrenerek, etkilerini azaltıcı tedbirlerle başa çıkmaya çalışmaktır. Hastalığın ne zaman sona 
ereceğini bilmeden üretimi, imalatı, eğitimi ya da daha geniş tanımı ile hayatı durdurmanın ileride 
telafisi zor iktisadi problemler yaratması olasıdır. 
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Bu makale salgın devam ederken şantiye çalışmalarının olduğu tüm sektörlerde yeni tip 
koronavirüsün yayılımını engelleyici, insan temasını azaltıcı hedefler doğrultusunda Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı  ve Sağlık Bakanlığı’nın direktiflerine uygun olarak, gözlemler, 
eğitimler ve işletmelerin aldığı ve başarılı olduğu tedbirler incelenerek hazırlanmıştır. Çalışmada yer 
verdiğimiz tedbirlerin temelinde  maske, mesafe ve hijyen kuralları yer almaktadır. Tedavi bulunana  
kadar  en geçerli korunma yönteminin bu 3 etken olduğu görülmektedir. 
İnsanların psikolojilerinde derin izler bırakan bu salgın süreci zamanla tedavisi bulunup, etkisini 
yitirecek ve tarihte diğer salgınlar gibi Covid-19 salgını da küresel bir hastalık olarak yerini alacaktır. 
Bu süreç insanlığı kesinlikle rahatlatmamalı  Covid-19 salgınının ne ilk, ne de son salgın olacağı 
unutulmamalıdır.  
Ülkeler ya sağlıklı, huzurlu bir yaşam ya da para, ekonomi bazlı bir sistemi kendilerine temel 
edinmelidir. Bundan sonraki süreç kişisel çıkarların ön planda olduğu değil; toplumsal çıkarlar 
doğrultusunda  hareket etme bilincine yönelik olmalıdır.  
Salgının, iş sağlığı ve güvenliği açısındaki ilerlemelerin izlenebilir ve ölçülebilir olması, yeni tip 
koronavirüs (Covid 19) kapsamında alınan önleyici ve koruyucu tedbirlerin etkilerini değerlendirmek 
açısından önemli bir yöntemdir. Bu amaç doğrultusunda en sık kullanılan araçlardan biri, iş kazası ve 
meslek hastalıklarının oranının takip edilmesidir. Bu nedenle; Covid 19 meslek hastalığı olarak kabul 
edilip, bildirimleri ilgili kurum ve kuruluşlara direkt olarak yapılarak, aynı ortamda bulunan diğer 
çalışanların da çalışma ortamındaki sağlık durumları gözlenerek, takibi yapılmalıdır. Bu çalışmalar 
kapsamında hastalığın yayılmasını önlemekte mümkün olabilecektir. 
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ÖZET 

SARS-CoV-2 (2019) olarak bilinen koronavirüs, 2019’un sonlarında Çin’de ortaya çıkmış ve 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 31 Ocak 2020’de tüm dünyayı etkilemesi nedeniyle 
uluslararası endişe duyulan bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlanmış, 11 martta ise şiddeti nedeni 
ile pandemi olarak tanımlanmıştır. DSÖ’nün 2 Mart 2021’de yayımladığı rapora göre; dünya 
genelinde bugüne kadar bildirilen vaka sayısı 114.140.104 iken 2.535.520 kişinin bu hastalıktan 
dolayı yaşamını yitirdiği bildirilmiştir. Ülkemizde ise 2 Mart 2021 itibari ile 2.535.520 kişinin bu 
hastalığa yakalandığı ve 28.706 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmiştir.  
Covid 19 salgınının tüm dünyayı etkilemesi ve etki mekanizmasının tam olarak anlaşılamaması 
toplumun genelinde olduğu gibi sağlık çalışanları arasında da bir endişe olarak görülmektedir. 
Birçok bilinmeyenle savaşılan sosyal hayatın durma noktasına geldiği bu salgında sağlık çalışanları 
tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de en ön saflarda bu hastalıkla mücadele etmeye devam etmektedir. 
Koronavirüs hastalığı (COVID-19), kısa sürede bir neslin en önemli sağlık krizlerinden biri haline 
gelmekle kalmayıp; tüm uluslar, kıtalar, ırklar ve sosyoekonomik gruplardan insanları etkilemiştir.  
Kritik hastaların artışını önlemek için gerekli ventilatör ve yoğun bakım ünitesi yataklarındaki 
potansiyel yetersizlik iyi tanımlanmış olmasına rağmen, yeterli işgücü olmadığı sürece ek 
malzemeler ve yataklar bu sürecin atlatılmasına yardımcı olmayacaktır. Sağlık profesyonelleri tüm 
insanların karşı karşıya kaldığı toplumsal kaymalar ve duygusal stres faktörleriyle başa çıkmaya 
çalışmaktadır. Aynı zamanda maruziyetin artması, aşırı iş yükü, ahlaki ikilemler ve aşina oldukları 
şeylerden büyük ölçüde farklılaşan hızla gelişen bir uygulama ortamı ile karşı karşıya kalmışlardır.  
Anahtar Kelimeler: Covid 19; sağlık çalışanları;pandemi 
ABSTRACT 

The coronavirus, known as SARS-CoV-2 (2019), emerged in China in late 2019 and was 
identified by the World Health Organization (WHO) as a public health problem of international 
concern due to its impact on the whole world on January 31, 2020, on March 11, it was defined as a 
pandemic due to its severity. According to the report published by WHO on March 2, 2021; While 
the number of cases reported worldwide so far was 114,140,104, 2,535,520 people were reported to 
have died from this disease. In our country, as of March 2, 2021, 2,535,520 people have been 
reported to have this disease and 28,706 people have died.  
The fact that the Covid 19 outbreak affects the whole world and the mechanism of action is not fully 
understood is seen as a concern among healthcare professionals as in the general public. In this 
epidemic, where many unknowns are fought and social life has come to a standstill, healthcare 
professionals continue to fight this disease at the forefront today, just like in the past. Coronavirus 



International Symposium on Global Pandemics and Multidisciplinary Covid-19 Studies 

March 19-20, 2021, Ankara, Turkey / Symposium Proceedings Book 

 

206 
 

disease (COVID-19) has not only become one of the most important health crises of a generation in a 
short time; It has affected people of all nations, continents, races and socioeconomic groups.  
Although the potential inadequacy of the ventilator and intensive care unit beds required to prevent 
the increase of critical patients is well defined, additional materials and beds will not help to 
circumvent this process unless there is sufficient workforce. Healthcare professionals try to cope 
with social shifts and emotional stress factors that all people face. They were also faced with 
increased exposure, overwork, moral dilemmas, and a rapidly evolving practice environment that 
differ greatly from what they were familiar with. 
Key Words: Covid 19; health workers; pandemic. 

 
GİRİŞ 

Koronavirüsler (CoV), yüzeylerinde çubuksu uzantılar olması sebebi ile Latincede “taç” 
anlamına gelen coronadan yola çıkılarak bu ismi almıştır. Çok sayıda alt cinsleri olmakla beraber 
Alfa, Beta, Gama ve Delta coronavirus cinsleri insan, yarasa, domuz, kedi, köpek, kemirgen ve 
kanatlılarda bulunabilmektedir (1).      Koronavirüsler (CoV), soğuk 
algınlığı gibi basit enfeksiyon tablolarından, Orta Doğu Solunum Sendromu (Middle East 
Respiratory Syndrome, MERS) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory 
Syndrome, SARS) gibi daha ciddi enfeksiyon tablolarına neden olabilen büyük bir virüs ailesidir (2). 
Koronavirüslerin alt tipleri arasında bulunan HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 ve HKU1-
CoV insandan insana kolaylıkla bulaşmaktadır. İnsanlarda rastlanan bu alt türler çoğunlukla soğuk 
algınlığına, hayvanlardan insanlara geçen diğer alt türlerin ise ağır hastalık tablolarına neden olduğu 
bilinmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda SARSCoV’un misk kedilerinden, MERS-CoV’un ise 
tek hörgüçlü develerden insanlara bulaştığı ortaya çıkmıştır (1,3).Yakın zamanda saptanan 
koronavirüsler ciddi akut solunum yolu enfeksiyonu ve nazokomiyal salgına sebep olması nedeniyle 
bu virüs grubuna karşı bilinen tüm yaklaşımları değiştirmiştir. 2019’un sonlarında SARS-CoV-2 
(2019) olarak bilinen koronavirüs Çin’de ortaya çıkmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 31 Ocak 
2020’de tüm dünyayı etkilemesi nedeniyle uluslararası endişe duyulan bir halk sağlığı sorunu olarak 
tanımlanmış, 11 martta ise şiddeti nedeni ile pandemi olarak tanımlanmıştır. (4,5).  
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 31 Aralık 2019’da Çin Ülke Ofisi, Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan 
şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda 7 
Ocak 2020’de etken daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir koronavirüs (2019- nCoV) olarak 
tanımlanmıştır. Daha sonra 2019-nCoV hastalığının adı COVID-19 olarak kabul edilmiş, virüs 
SARS CoV’e yakın benzerliğinden dolayı SARS-CoV-2 olarak isimlendirilmiştir (1). 
DSÖ’nün 2 Mart 2021’de yayımladığı rapora göre; dünya genelinde bugüne kadar bildirilen vaka 
sayısı 114.140.104 iken 2.535.520 kişinin bu hastalıktan dolayı yaşamını yitirdiği bildirilmiştir (6). 
Ülkemizde ise 2 Mart 2021 itibari ile 2.535.520 kişinin bu hastalığa yakalandığı ve 28.706 kişinin 
yaşamını yitirdiği bildirilmiştir (7). Covid 19 salgınının tüm dünyayı etkilemesi ve etki 
mekanizmasının tam olarak anlaşılamaması toplumun genelinde olduğu gibi sağlık çalışanları 
arasında da bir endişe olarak görülmektedir. Birçok bilinmeyenle savaşılan sosyal hayatın durma 
noktasına geldiği bu salgında sağlık çalışanları tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de en ön saflarda bu 
hastalıkla mücadele etmeye devam etmektedir (8).                                                                                             
 
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YAŞADIĞI ZORLUKLAR, ENDİŞE VE STRES  

COVID-19 salgınının erken aşamalarında, virüsün öneminin tam olarak anlaşılamaması, 
önleme ve kontrol önlemlerinin yetersizliği nedeniyle, %40'ı hastanelerde olmak üzere Hubei'de 
3000'den fazla sağlık personeli enfekte olmuştur (9,10).Yapılan bir çalışmada Covid 19 salgınında 
çalışan sağlık personeli dağılımı incelendiğinde en baskın grubun hemşireler (%60) olduğu 
bildirilmiştir. Hemşireler COVID-19 önleme ve müdahale çabalarının merkezinde yer almaktadır. 
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Salgınla mücadelenin her aşamasında kilit rol oynayan hemşireler hastalıkla ilgili risk faktörlerini 
bilmeli toplumu bu risk faktörlerine karşı eğitmelidir. Gerekli desteğin sağlanması ile salgının her 
aşamasında önemli görevler üstlenen hemşireler yine salgının sona ermesinde ilk sıralarda 
olacaklardır (11). Çin’de 4537 hemşire ile yapılan bir çalışmada hemşirelerin risk algısı, kaygı 
düzeyi ve maruz kalma deneyimleri araştırılmış ve sağlık çalışanlarının enfeksiyon riski nedeni ile 
koruyucu önlemler konusunda endişeleri olduğu bildirilmiştir (9). 
Hastalara bakım vermenin yanı sıra uzun saatler boyunca kişisel koruyucu ekipman kullanmak ve 
tüm vardiya boyunca izolasyon birimlerinde kalmak hemşirelerin fiziksel olarak zorlanmasına ve 
uzun süren çalışma saatleri ise bağışıklık sistemlerinin zayıflamasına sebep olmaktadır. Aşırı 
yorgunluk ve stres bağışıklık sisteminin zayıflamasına sebep olduğundan COVID-19'a olan 
duyarlılığı arttırmaktadır. Liu ve ark.’nın (2020) dokuz hemşire ve dört hekim ile yapmış olduğu 
nitel çalışmada sağlık çalışanları, ağır iş yükü ve koruyucu giysiler nedeni ile tükenmişlik duygusu 
yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca enfekte olma ve başkalarına bulaştırma, hastalara bakım 
verme konusunda yetersiz olma korkusu yaşadıklarını ve bu stresli durumla başa çıkmada 
zorlandıklarını belirtmişlerdir (10). Wu ve ark. (2020) sağlık çalışanlarının kişisel korunmasını 
vurgulayarak COVID-19 enfeksiyon önleme ve kontrolü ile ilgili sorunları bildirmiştir (12). Wang 
ve arkadaşları (2020) yapmış oldukları çalışmada çok sayıda enfekte hastaya uzun süre maruz 
kalmanın sağlık çalışanları için enfeksiyon olasılığını doğrudan; iş yoğunluğu ve dinlenme 
eksikliğinin ise enfeksiyon olasılığını dolaylı olarak arttırdığını bildirmişlerdir. Aynı zamanda 
salgının başında yaşanan kişisel koruyucu ekipman yetersizliğinin enfeksiyon riskini arttırmada 
önemli bir faktör olduğu belirtilmiştir (13). 
Koronavirüs hastalığı (COVID-19), kısa sürede bir neslin en önemli sağlık krizlerinden biri haline 
gelmekle kalmayıp; tüm uluslar, kıtalar, ırklar ve sosyoekonomik gruplardan insanları etkilemiştir. 
Kritik hastaların artışını önlemek için gerekli ventilatör ve yoğun bakım ünitesi yataklarındaki 
potansiyel yetersizlik iyi tanımlanmış olmasına rağmen, yeterli işgücü olmadığı sürece ek 
malzemeler ve yataklar bu sürecin atlatılmasına yardımcı olmayacaktır. Sağlık profesyonelleri tüm 
insanların karşı karşıya kaldığı toplumsal kaymalar ve duygusal stres faktörleriyle başa çıkmaya 
çalışmaktadır. Aynı zamanda maruziyetin artması, aşırı iş yükü, ahlaki ikilemler ve aşina oldukları 
şeylerden büyük ölçüde farklılaşan hızla gelişen bir uygulama ortamı ile karşı karşıya kalmışlardır. 
Sağlık profesyonellerini desteklemek için etkili yaklaşımlar geliştirilmeden önce, onların özel kaygı 
ve korku kaynaklarını anlamak çok önemlidir. Stres azaltmaya yönelik genel yaklaşımları öğretmek 
yerine, bu endişeleri ele almaya odaklanmak, destek çabalarının öncelikli odağı olmalıdır (14). 
DSÖ’nün sağlık çalışanlarına yönelik yayınlamış olduğu bir kılavuzda bu dönemde sağlık 
çalışanlarının kendilerini baskı altında hissetmelerinin normal olduğu, zihinsel sağlık ve psikososyal 
refahı yönetmenin fiziksel sağlığı sürdürmek kadar önemli olduğu vurgulanmıştır. Bazı sağlık 
çalışanlarının damgalanma ya da korku nedeniyle ailelerinden ve toplumdan uzaklaştıkları 
bildirilmiştir. Bu kaçınma deneyiminin sağlık çalışanlarını olumsuz etkileyeceği zaten zor olan bir 
durumu daha da zorlaştıracağı üzerinde durulmuştur (15). 
Hemşirelerin psikolojik deneyimlerinin incelendiği bir çalışmada salgın süresince hemşirelerin 
pozitif ve negatif duygularının iç içe geçmiş olduğu vurgulanmıştır. Salgının başlangıç zamanlarında 
hemşirelerde olumsuz duyguların hakim olduğu ve kademeli olarak olumlu duygulara geçiş 
sağlandığı bildirilmiştir (16). Sağlık çalışanlarının en çok endişe duyduğu konular sorgulandığında 
sekiz kaygı noktası üzerinde durulmuştur. Bunlar; uygun kişisel koruyucu ekipmana erişim, iş 
yerinde COVID-19'a maruz kalma ve enfeksiyonu aile bireylerine taşımaktan korkma, işyerinde 
enfeksiyonu yayma korkusu, enfeksiyon gelişmesi durumunda kuruluşlarının kişisel ve aile 
ihtiyaçlarını destekleyecekleri belirsizliği, artan çalışma saatleri, çalışma saatleri ve talepler arttıkça 
diğer kişisel ve aile ihtiyaçları için destek, yetkili tıbbi bakım sağlayabilme ve güncel bilgi ve 
iletişime erişim eksikliği olarak belirlenmiştir (14). 
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Sağlık çalışanlarının kaygı düzeyinin yüksek olması zamanla psikolojik sorunların da ortaya 
çıkmasına neden olacaktır. Nitekim COVID-19 salgınının ilk ortaya çıktığı yer olan Wuhan kentinde 
sağlıkçılar üzerinde yapılan ilk çalışmada, salgının hemen sonrasında sağlık ekiplerinin %71.3'ünde 
eşik altı ve hafif düzeyde, %22.4'ünde orta düzeyde, %6.2’sinde ciddi düzeyde ruhsal bozuklukların 
ortaya çıktığı bulunmuştur (17). Bu nedenle sağlık kuruluşları hemşirelere ve diğer sağlık 
çalışanlarına psikolojik destek sağlamaya ve başa çıkma stratejileri konusunda zamanında psikolojik 
yardım ve eğitim sağlamaya odaklanmalıdır. Ayrıca sağlık çalışanlarının ruh sağlığını korumak için 
zamanında ve etkili önlemler alınmalıdır. Bu doğrultuda mümkünse dijital yollarla sevdikleri ve 
aileleri ile teması sürdürmenin önemli olduğu, kendileri ile benzer şeyleri deneyimleyen iş 
arkadaşlarından yardım almanın bu süreci atlatmada sağlık çalışanlarına yardımcı olacağı 
düşünülmektedir (15,18,19). Hastane yöneticileri ile yapılan bir görüşmede birçok hastane COVID-
19 hastalarının mevcut veya beklenen ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli personele sahip 
olmadıklarını ve bu durumun da mevcut personelin iş yükünün artmasına sebep olduğu bildirilmiştir 
(20). Çin'deki sağlık personeli üzerindeki baskıyı ve çalışma yoğunluğunu azaltmak için daha fazla 
sağlık personeli sağlamak, sıkı enfeksiyon kontrolünü benimsemek, kişisel koruyucu ekipman 
sağlamak ve pratik rehberlik sunmak gibi çeşitli çabalar gösterilmiştir. Benzer şekilde, COVID-19 
birimlerinde çalışanlar için bireysel ruhsal destek sağlamak üzere video görüşme programları, stres 
yönetimi programları, bir iş gününün sonunda iletişimi, konuşmayı, deneyimleri paylaşmayı ve 
korku ve umutları ifade etmeyi amaçlayan grup programları başlatılmıştır (17).   
       
HEMŞİRELERİN KALİTELİ BAKIM VERME ENDİŞELERİ                   

Birçok bulaşıcı hastalıkta olduğu gibi Covid 19’da da hasta bakımında öncelik destekleyici 
hemşirelik bakımıdır. Bu nedenle hemşirelerin kapsamlı değerlendirme ve izleme, klinik bozulmayı 
hızlı tanıma ve yanıt verme, sağlık ekibi ile yakın iletişim ve iş birliği, semptomatik bakım, 
psikolojik destek ve çoklu potansiyel komplikasyonların önlenmesi gibi ağır iş yükleri vardır.  
Hemşirelerin sağlık ekibi üyeleri arasında iletişim ve iş birliğini sağlamada öncü bir rolü vardır (10). 
2009 yılında influenza pandemisinde yapılan bir çalışmada sağlık çalışanlarının çalışma duygusu 
yükümlülüğü ile motive oldukları bildirilmiştir. Bu nedenle çalışma ortamında, karşılıklı güven 
ortamı geliştirilmeli, etkin iletişim sağlanmalı, bireylerin ve ekiplerin rolü açıklığa kavuşturulmalı, 
standart prosedürler oluşturulmalı, kuruma bağlılık ve aidiyet duygusu geliştirilmelidir (21). 
Salgın ile mücadelede hemşirelerin rolü oldukça önemli olup bu süreçte hemşireler tüm endişelerini 
dile getirmelidir. Kendi güvenlikleri ile ilgili tüm önlemleri almaları salgından etkilenen bireylere 
daha kaliteli bakım vermelerini sağlayacaktır (22). Hemşireler, bulaşıcı olduğu bilinen veya 
bilinmeyen hastalara bakım yaparken kişisel riskle de karşılaşmaktadır. Bununla birlikte, afetler ve 
bulaşıcı hastalık salgınları, hemşireler de dahil olmak üzere tüm sağlık personeli tarafından 
olağanüstü çaba gösterilmesini gerektirmektedir (23). Dünyanın dört bir yanındaki hemşireler 
COVID-19 salgınında yaşamları, aileleri ve uzun saatler süren çalışma talepleri ve çalışma ortamı 
güvenliği konusundaki endişeleri ile mücadele etmişlerdir. Birçok hemşire stres düzeyinin oldukça 
yüksek olduğunu ve yanlış bir uygulama yapmaktan çekindiklerini ifade etmiştir. Birçok zorluğa ve 
duruma rağmen, mesleki inanç ve becerileri, bu zorlu hastalık süresince şefkatle bakım vermelerini 
sağlamıştır (24). 
Salgının önlenmesi ve kontrolü sırasında, multidisipliner bir yaklaşıma gereksinim vardır. 
Multidisipliner yaklaşımın amacı bireysel tedavi ve bakımı sağlamaktır. Kritik bakım hemşireleri, bir 
pandemi sırasında ikincil düzey yönetiminde ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde önemli roller 
oynamaktadır. Bu roller arasında pandemi müdahalesine liderlik etmek, sınırlı kaynakları verimli bir 
şekilde yönetmek, enfeksiyon kontrolünü başlatmak ve güvenli ve etkili bakım sağlamak yer alır 
(25). 
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Hastanelerdeki bulaşın önlenmesi ve sağlık çalışanlarının korunması salgının önemli adımlarını 
oluşturmaktadır. Sağlık çalışanları arasında kaynakların, klinik belirtilerin, bulaşma yollarının ve 
önleme yollarının anlaşılması oldukça önemlidir. Hemşirelerin bu süreçte etkili olması için, hastalık 
belirtilerinin farkında olması, enfeksiyon kontrol önlemlerini sağlama ve sürdürme için gerekli araç 
ve gereci edinmesi, bunları uygulamak için yetki sahibi olması, aileye ve bireye en iyi bakımın 
sağlanacağı güvencesini vermesi gerekmektedir. Hemşireler; tüm hastaların bireysel, yüksek kaliteli 
bakım almasını sağlamalı ve COVID-19 ile ilgili artan hemşirelik ve sağlık sistemi talebine hazır 
olmalıdır (26,27).                 
 
SONUÇ             

Bir pandeminin karmaşıklığı göz önüne alındığında, hemşirelerin rollerini yeterince yerine 
getirmede birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Bu süreçte kaygı düzeylerinin yüksek olması, 
sürece ve bakıma dair endişelerinin bulunması da kaçınılmazdır. Bu nedenle yüksek kaygıya neden 
olan kaynaklar belirlenmeli, ruh sağlığını korumak için zamanında etkili çözüm yöntemleri 
geliştirilmelidir. Sağlık çalışanları, pandemi zamanlarında ilgili herkese eşitlik ve adaleti sağlamanın 
yanı sıra, etik yükümlülüklerini koruyan sistem ve protokolleri savunmaya da devam etmelidir. 
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ABSTRACT 

We hardly convince people that they are fighting against an invisible enemy with barrier 
gestures without proper scientific arguments. The aim of this pluri-disciplinary research program is 
to understand the viral strategy of SARS-CoV-2 virus that is responsible for the Coronavirus disease, 
and therefore rationalize the perceived biological threat based on socially constructed image of 
SARS-CoV-2 virus within French population. Indeed, laymen’s cognitive processes, emotional 
reactions and behaviours are driven by rather subjective perception of the reality. Our collaboration 
with social sciences allows us to seize the SARS-CoV-2 social representations of profane population 
in order to guide an explicative approach of the current sanitary measures, based on rigorous 
scientific demonstrations. The first results lead us to a multi-photon microscopy analyses of SARS-
CoV-2 virions, devoted to image the structure of the free virion label-free. In that case, the resolution 
of an optical microscope is a limiting factor. To visualize a target of 120 nm, two main optimizations 
are necessary: an optimization of the instrumental resolution and of the virion preparation. In the first 
case, we have chosen a computational strategy resting on a mathematical estimation of the 
instrumental point-spread-function (PSF), combined with a deconvolution solution in order to reveal 
details in the image initially lost in blur and noise (Boutet de Monvel et al., 2003). The final aim is to 
identify the precise shape of the virion in the image by an optical solution and to identify the 
presence of virions by artificial intelligence tools. Finally, we aim to follow the infectious process in 
vivo the infected cells in order to reveal its viral strategy in the cells. With such a research strategy, 
we will be able to follow the efficiency of anti-viral treatments directly within living cells by an 
optical microscopy technology. Thus, we could demonstrate to laymen SARS-CoV-2 virus 
specificities that will allow to strengthen the trust between scientists and collectivity and contribute 
to shape related public policies.  
Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, multiphoton microscopy, social sciences, computational 
image retreatment 
 
INTRODUCTION 

The COVID-19 Coronavirus pandemic has shattered various aspects of laymen’s lives. 
Further, an efficient crisis management of the current sanitary crisis necessitates a multiplicity of 
daily barrier gestures despite the fact that SARS-CoV-2 virus remains invisible to people. Thus, 
laymen tend to experience distress while facing the COVID-19 collective trauma (Silver, 2020). 
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Indeed, the biological threat perceived by laymen requires a thorough understanding of the 
underpinning social construction processes and also a rigorous investigation of proper scientific 
image of SARS-CoV-2 virus that is responsible for the Coronavirus disease.  
Firstly, our mixed-data based research conducted currently in the field of social sciences within 
French context demonstrated that the COVID-19 Coronavirus is perceived by the prism of profane 
French population as a dangerous and worldwide spreading virus that represents primarily the impact 
of COVID-19 sanitary measures, such as social isolation and distancing that are leading to the 
feeling of stress, depression and anxiety rather than a direct threat to individuals’ health (Pelletier, 
McLaughlin, Valette, Lefort, & Boespflug, 2021).  
Additionally, social construction processes that commonly underpin the perception of large-scale 
societal threats such as contradictory news or advices from mass media experts can lead to laymen’s 
misrepresentations of the reality, exacerbated emotional reactions and illogical behaviours (Pelletier 
& Drozda-Senkowska, 2019). Also, in the context of sanitary crisis, laymen are torn due to an 
amalgam between sanitary crisis management decisions and proper scientific explanations that are 
frequently misunderstood.  
Thus, the primary aim of the current research is to demonstrate clear and explicit scientific results, 
based on rigorous scientific technology that might guide an explicative approach of the current 
sanitary measures, based on rigorous scientific demonstrations in order to effectively explain the 
related pandemic challenges to profane population. The scientific technology of Multiphoton 
microscopy (MPM) allows a rigorous in vivo observation of unfixed sample with a high-resolution 
level to detect viral particles in different condition (Larson, 2011). Viruses used are un-marked 
because the objective is to detect the signal of autofluorescence generated from the target: SARS-
Cov-2 viral proteins studded into the bilayer membrane, including Spike proteins (S proteins).  
Firstly, optimization of the two-photon fluorescence microscopy (TPFM) in the observation of the 
virus alone is needed. Our final aim is to observe a cell in vivo during the infection process or the 
direct effect of anti-viral molecules with live imaging. In the one hand, this strategy would allow to 
improve the understanding of the viral strategy (Zhang & Kutateladze, 2020). In the other hand and 
the effects of the antiviral treatments used in a real time would be visualisable. These visuals results 
represent a concrete argument that might be used by sanitary authorities to convince laymen about 
the specific dangers of SARS-CoV-2 virus that led to the COVID-19 Coronavirus pandemic 
outbreak.  
 
METHODS  
Multiphoton microscopy 

Excitation conditions with a pulsed beam (central wavelength: 850 nm, pulse duration: 150 
fs, repetition rate: 82 MHz, average power: 5mW). Wavelength of emission filter: Magnetic 
microsphere signal - 575/630nm, expected SARS-CoV-2 viral particle signal - 495/540nm, 
fluorescent microsphere signal - 430/490 nm. Dichroic wavelength: first – 690nm, second – 570 nm. 
Samples 
SARS-CoV-2 viral particles were taken from an infected cell culture SP6 after cell lysis in red 
phenol medium. The supernatant was clarified by centrifugation, filtered by Amicon® Ultra-4 to 
remove residual remains from cells and diluted in PBS.  
In order to concentrate viral particles for microscope observation, some viral particles were also 
incubated 30 min with fluorescent magnetic microsphere. Supernatant was removed and viral 
particles coupled to magnetic sulphated cellulose microsphere were rinsed two times in PBS and 
dilute in PBS. In both cases, fluorescent microspheres of 100 nm diameter were added before deposit 
5µL on slide.  
 



International Symposium on Global Pandemics and Multidisciplinary Covid-19 Studies 

March 19-20, 2021, Ankara, Turkey / Symposium Proceedings Book 

 

213 
 

Computational image processing 
Image processing was led with Fiji and MATLAB software that allow data analysis, 

exploration and visualisation. Further, deconvolution has been done by fluorescent microsphere 
signal under MATLAB algorithms (Lee, Wee, & Brown, 2014).  
 
RESULTS  
Free virions 

Our first wide field images from free virions shown some signal agglomerations and various 
signal intensities (Fig. 1A). These specificities have a heterogeneous repartition. Also, signals 
obtained have different shapes and sizes. 
Computational image processing 

Image processing allow us to observe more details due to deconvolution treatment (Doi et al. 
2018; Hortholary et al., 2021). By this way, we are able to observe small and clear signals around 
aggregates (Fig. 1B). Combined to multiphoton 3D acquisitions, image processing software can 
combine images to a clear representation of the target (Fig. 1C). 
 Virions attached to magnetic sphere 

Particles caught by magnetic microsphere produce signal in the same condition than 
previously shown (Fig. 2C). By this filtration, we expect to keep only virions stick to magnetic 
sphere and it seems that there is less noise or aggregate from unknown biological material. Few 
green signals are emitted around (A and C) the red zones (B). At least, we can observe a 
colocalization between the two expected signals. 
Figure 1: Bi-photon imaging of SARS-CoV-2 lysis infected cells culture. A) Solution from SP6 
cell culture infected by 1,7 x 10 5 of SARS-CoV-2 viral particles. B) Red frame: Area analyzed 
under computational processing (B). B) Red frame area after computational processing. White arrow: 
potential viral particle. C) Aggregate under 3D modelization.  
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Figure 2: Bi-photon imaging of magnetic microspheres targeting SARS-CoV-2 in lysis infected 
cells culture. Solution from SP6 cell culture infected by 1,7 × 10 5 of SARS-CoV-2 viral particles. 
Red: magnetic microsphere, Green: Signal from viral particles solution, Yellow: merge. A) Merge of 
magnetic microsphere and expected viral particle signals. B) Magnetic microsphere signals 
(Wavelength: 575/630nm). C) Expected SARS-CoV-2 viral particle signals (Wavelength: 495/540 
nm) 
 
DISCUSSION 

We hypothesized that each signal come from unique free virions, probably grouped in the 
form of aggregates. Aggregates are clearly visible but there is no certitude that we have only viral 
particles in the free virions condition. 
Indeed, it’s more probable that we still have some biological materials on the slide diameters that is 
much greater than diameters of free virions. These could be the rest of cell lysis or culture medium 
residues. Therefore, we should ensure that there are no other biological objects that can fluoresce in 
the free virion solution used. According to these results, we have to improve our way to purify the 
virus solution from cell culture.  Moreover, the dimensions at the image of many of these objects do 
not appear realistic in relation to the diameter expected in the order of 100 nm. Despite the 
production of 3D images can be particularly useful to analyse SARS-CoV-2 viral strategy, we need 
preliminarily to be sure that we are imaging exclusively viral particles. The collected wavelength 
range corresponds to 2-photon fluorescence which can only be endogenous if it comes from free 
virions, that were unexpected.  
The computational strategy used to counter the instrumental physical limit of point-spread-function 
(PSF) combined with a deconvolution strategy in order to reveal details in the image initially 
invisible give hopeful result and allow us to show more details under a good resolution (Lefort et al., 
2020). However, the reconstruction of the images is currently too much blind to be able to give a 
reliable conclusion. 
Magnetic microspheres are able to concentrate viral particles around their area but it’s still weak, that 
make their discernment almost impossible. It is imperative to verify the origin of these fluorescence 
signals on the particles and not possible parasites. To be sure that only viral particles are observed, 
we planned to use electron microscopy as a complemental information. 



International Symposium on Global Pandemics and Multidisciplinary Covid-19 Studies 

March 19-20, 2021, Ankara, Turkey / Symposium Proceedings Book 

 

215 
 

Obtaining explicit results will help first for explaining clearly the viral strategy of SARS-CoV-2 
virus, and allow to the profane population to admit and understand the mechanism of invisible 
enemy. Such a rigorous scientific proof might allow to increase the overall crisis management 
effectiveness and therefore rationalize laymen’s behaviours in the context of the COVID-19 
Coronavirus pandemic (Kreps & Kriner, 2020). These results of real image of SARS-CoV-2 virus 
will offer a huge support for social sciences and related public policies in order to warn laymen of 
the concrete dangers of the COVID-19 biological threat.  
 
CONCLUSION  

The overall aim of the current research program conducted within French context is to build 
up a relevant articulation between the hard science and the soft science that will allow to increase the 
overall crisis management effectiveness in the context of COVID-19 sanitary crisis. Thus, such an 
innovative research collaboration on SARS-CoV-2 virus that is responsible for the Coronavirus 
disease would demonstrate to laymen SARS-CoV-2 virus specificities and contribute to increase the 
sense of the multiplicity of daily barrier gesture that are imposed to the population as a part of 
current sanitation policies. In conclusion, such an in-depth investigation of SARS-CoV-2 virus with 
regard to discrepancies between the biological image and the socially constructed image of the virus 
will allow to strengthen the trust between scientists and collectivity and contribute to shape related 
public policies. 
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ÖZET 

Dünyada ve ülkemizde yaşanan salgın sebebiyle başta sağlık olmak üzere bütün sektörler zor 
günler yaşanmaktadır. Bu süreçte insanların ne yapması gerektiği konusunda açıklama yapmak ve 
kamuoyunu bilgilendirmek işletmelerin halkla ilişkiler departmanının görevidir. Halkla ilişkiler 
departmanları, satıcıları ve hedef kitle müşterileri memnun etmeye çalışan firmaların ve tüketicilerin 
isteklerini ve çıkarlarını göz önünde bulundurarak, güvenilir bilgi akışını sağlayan değerlendirme ve 
yürütme sürecini yürütür. Çalışan personelin yöneticiyle olan ilişkisini, tüketicinin firmayla olan 
etkileşimini ve basın yayın organlarıyla ilişkisini düzenleyen faaliyetlerde bulunur. Yaşanan 
ekonomik kriz ve salgın, insanları bilgilendiren halkla ilişkiler departmanının sorumluluklarını 
artmıştır. Halkla ilişkiler departmanı,  uygulama kapsamında olan “hangi kitleye”, “ne şekilde”, “ne 
zaman” ulaşılacak ve onlara “ne iletilecek” sorularına verilen cevaplardan faydalanarak toplumu 
bilinçlendirir. Toplumu işletme faaliyetleri konusunda bilgilendirme görevine ilaveten, pandemi 
döneminde sağlık açısından doğru yönlendirmeler yapma görevini de üstlenmiştir. Türkiye 
teknolojik açıdan gelişmekte olan bir ülke olup, birçok alanda pek çok üretim işletmesine sahiptir. 
Teorik olan bu çalışmada; tüketicinin ne isteğini ve neye ihtiyacı olduğunu tespit eden halkla ilişkiler 
departmanının pandemi döneminde firmayla tüketiciler arasında köprü görevi gördüğü tespit 
edilmiştir. Dünyanın zor günlerden geçtiği ve ekonominin alt üst olduğu küresel salgın sürecinde; 
çalışanların motivasyonunun artırılması, faaliyetler konusunda bilgilendirilmesi ve toplumun 
ihtiyacının karşılanmasının bütün kurumlar ve departmanlar tarafından yapılması gerektiği 
vurgulanmıştır. Özellikle çalışanları ve tüketiciyi ayakta tutacak olan halkla ilişkiler departmanının 
güçlendirilmesi önerilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Pandemi, Halkla İlişkiler, İletişim. 
 
ABSTRACT 

Due to the epidemic in the world and our country, all sectors, especially health, are 
experiencing difficult days. At such times, the public relations department of businesses must explain 
what people should do and inform the public. Public relations departments carry out the evaluation 
and execution process that ensures the reliable flow of information, taking into account the wishes 
and interests of companies and consumers trying to satisfy sellers and target customers. It carries out 
activities that regulate the relationship of the employee with the manager, the interaction of the 
consumer with the company, and the relationship with the press. The economic crisis and epidemic 
have increased the responsibilities of the public relations department that informs people. The public 
relations department raises the awareness of the society by benefiting from the answers given to the 
questions “which population will be reached in what way and when” and “what will be sent to 
them”. In addition to its duty of informing society about business activities, it has also undertaken the 
task of providing correct guidance in terms of health during the pandemic period. Turkey is a country 
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emerging from a technological point of view, and it also has many manufacturing enterprises in 
many areas. In this theoretical study, it has been determined that the public relations department, 
which determines what the consumer wants and needs, acts as a bridge between the firm and the 
consumers during the pandemic period. In the global epidemic process where the world is going 
through difficult times and the economy is upset; It was emphasized that increasing the motivation of 
the employees, informing them about the activities and meeting the needs of the society should be 
done by all institutions and departments. It is especially recommended to strengthen the public 
relations department, which will keep employees and consumers afloat. 
Keywords: Pandemic, Public Relations, Communication. 
 
GİRİŞ 

Halkla ilişkiler, halkı belirli bir tutum ve davranışı kabul ettirmeyi ya da belli bir uygulama 
yolunu seçmeyi ya da izlemeyi inandırma sanatıdır ve yönetim ve yöneticilikle sıkı bir ilişkiye 
sahiptir. Bazı halkla ilişkiler uzmanları, işletme bakımından halkla ilişkileri, ilişki içinde olduğu kişi 
ve kurumlarla karşılıklı olarak sağlıklı, gerçek ve güvenilir ilişkiler geliştirmek, kamuoyunda olumlu 
izlenimler bırakmak ve toplumla bütün olmak olarak ifade etmişlerdir (Sabuncuoğlu, 1993:4). Halkla 
ilişkiler, çalışma alanı ve konusu bakımından günümüzün en etkili alanlarından biri haline gelmiştir. 
Yakın zamana kadar önem verilmeyen halkla ilişkiler, artık bütün kurumlarda ilk kurulması gerektiği 
düşünülen departman olarak ön plana çıkmaya başlamıştır. Halkla ilişkiler, kurumların toplumu 
ilgilendiren alanların tümünde geçerli olan organizasyonunu ve kurumun dışarıya bakan yüzünü 
oluşturmaktadır. Halkla ilişkileri güçlü olan kurum veya organizasyonlar stratejik anlamda daha 
güçlü olurlar ve rakiplerinden her zaman bir adım önde olurlar. Onun için kurumlar, kendileriyle 
ilgili konularda hem personellerini hem de toplumun diğer kesimlerini zamanında ve doğru şekilde 
bilgilendirmek için halkla ilişkileri çok dikkatli ve özenli bir şekilde organize etmek ve yönetmek 
durumundadırlar. Özellikle kriz zamanlarında, tüm kurumları ilgilendiren halkla ilişkiler büyük daha 
fazla önem kazanmaktadır. Bu dönemlerde halkla iyi ilişkiler kurabilmeyi sağlamak için imaj 
kuvvetlendirici mesajlar oluşturulabilmeli, yaratıcı fikirler üretilmeli ve alternatif iletişim araçları 
kullanılmalıdır (Karadeniz, 2010:82). 
Salgın hastalıklar, insan yaşantısını sosyal, ruhsal, fiziksel ve ekonomik yönden etkileyen bir süreci 
içermektedir. Üstelik insanlar arasında var olan sosyal statü, düşünce veya inanç gibi farklılıkları 
gözetmeksizin, herkesi hedef almaktadır. Bu açıdan, toplumdaki güç yapılarını, sınıf çatışmalarını ve 
değişim kalıplarını farklı şekilde yansıtmaktadır. Çünkü toplumun içinde yer alan her sosyolojik 
grubun, salgının sağlamış olduğu sonuçlara ilişkin tepkileri de farklı olabilmektedir (Ekiz, vd. 
2020:140). 
Dünya genelinde yaşanan olayların işleri aksatması, tedarik zinciri üzerindeki etkilerini artırmaya 
devam ettiği görülmektedir. Son yıllarda açıkça görüldüğü üzere Eyjafjallajökull Yanardağı 
Patlaması, Japon Depremi/Tusunamisi, Sandy Kasırgası, Tayland'daki seller, Covid 19 
(Koronavirüs), Arap Baharı protestoları gibi olaylar, işletmeler üzerinde büyük etkiler bırakmıştır. 
Muhtemel tedarik zinciri risklerinin ele alınması, işletmelerin tepkisel davranmayarak, tedarik 
zincirindeki aksama ve sorunlardan yoğun bir şekilde etkileneceklerini bilerek davranış sergilemesi, 
proaktif davranması ve esnek olmaya özen göstermesi önem kazanmaktır (Taşkın, 2020:8). 
Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa zamanda bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs-
19, işletmeleri de fazlasıyla etkilemiştir. Dünyayı etkisi altına almış olan Covid-19 pandemisi risk 
ortamını da beraberinde getirerek, işletmelerin ve insanların yaşam şartlarında birtakım değişikliklere 
sebep olmuştur. Bu yenidünya düzenin değişim sürecinde, özellikle bireylerin iletişim 
alışkanlıklarında birçok değişikliğin yaşanmasına neden olmuştur. Bu durumda halkla ilişkiler, söz 
konusu yeni davranış ve tutumlara uyum sağlama aracı olarak ele alınmalıdır. Yapılan bu çalışmada, 
halkla ilişkiler kavramı geniş bir şekilde ele alınarak, kurumlar ve örgütler için sahip olduğu önemi 
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vurgulanmıştır. Ayrıca pandemic döneminde halkla ilişkiler konusunda yapılan faaliyetler 
sunulmuştur. 
 
HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 

İçinde bulunduğumuz toplumsal düzenin devam etmesi, toplum üyeleri arasındaki ilişkilerin 
ve iletişimin sağlıklı bir biçimde sürdürebilmesi için birbirlerine duydukları ihtiyaç ve karşılıklı 
bağımlılık durumları, bizleri ilişki kavramı ile karşı karşıya getirebilmektedir (Boztepe, 2014:54). Bu 
ihtiyaç ve bağımlılık ilişkinin var olmasını ve sürülmesini zorunlu kılmaktadır. Hayatın her alanında 
karşımıza çıkan ilişkiler, bizi belirli amaçlara ulaştıran bir araç olmuştur. İşletmenin amaçlarına 
ulaşmasını sağlayan, birtakım ilişkileri yöneten ve meydana getiren birime halkla ilişkiler departmanı 
denilmektedir. Literatüre baktığımızda halkla ilişkiler kelimesine karşılık gelen; Fransızca’da 
‘Relations Publiques’, İngilizce’de, ‘Public Relations’ (PR) kavramları kullanılmaktadır. Türkiye’de 
ise, önceleri ‘halkla münasebetler’ şeklinde kullanılmış, daha sonra ise ‘halkla ilişkiler’ olarak 
kullanılmaya başlanmıştır (Tengilimoğlu ve Öztürk, 2016:21). 
Halkla ilişkilerin net bir tanımı olmamakla beraber, çok farklı tanımlamalar yapılmıştır. Bu 
tanımlamalar, kurumların çevresinde ve farklı konumlarda bulunan birimlerle karşılıklı ve anlayışlı 
şekilde iyi ilişkiler kurabilmesi anlamında yapılmıştır. Farklı şekilde işletmelerin halkla ilişkiler 
olgusuna dikkat çekerek açıklayan ve sınırlarını çizmeye dayalı bir tanım rağbet görmüştür. En çok 
kabul gören tanım, işletmenin amaçlarına ve ülke seviyesindeki işlevlerine uygun düşen bir tanımdır 
(Kazancı, 2004:244). Geniş anlamda ise halkla ilişkiler, mal veya hizmet üreten özel ve kamu 
kuruluşları ile tüketiciler arasında ilişkiler kuran ve bu ilişkiler sonucunda amacına ulaşan iletişim 
ağırlıklı faaliyetler bütünüdür. Halkla ilişkiler bir bakıma iletişim yöntemidir. Pazarlama iletişiminde 
rol oynadığı gibi, kişilerarası ve grup iletişimlerinde de büyük bir role sahiptir. Kitle iletişim 
araçlarında ise mesajların yer almasında ve aktarılmasında rolü oldukça büyüktür (Odabaşı, 
2009:194). Tanımlamalar her ne kadar birbirini tekrar eder nitelikte görülse de, halkla ilişkilerin 
kapsamlı ve ayrıntılı şekilde anlaşılması için literatürde yer alan farklı tanımlara ve açıklamalara yer 
verilmiştir. Bu tanımlamalarda halkla ilişkilerin genel özellikleri de görülmektedir. En çok kabul 
görülen halkla ilişkiler yaklaşımlarından biri, 1978 de Mexico City’de yayınlanmış olan Meksika 
Beyannamesi’dir. Otuz bir ülkeden gelen halkla ilişkiler uygulamacıları tarafından imzalanan 
beyannamede şunlar yer almıştır (Alikişioğlu, 2009:25): “Halkla ilişkiler; hem organizasyonların 
hem de kamunun çıkarlara hizmet eden faaliyetler bütünüdür. Bu faaliyetler mutlaka planlanmış 
olmalı ve yönetim süreci içerisinde bir lideri bulunmalıdır. Üzerinde çalışma ve araştırma yapılan 
insan ve sistemle ilgili eğilimler vardır. Bunların analiz edilerek sonuçların belirlenmesi gerekir. 
Bunlar yapılırken sanat ve sosyal bilimlerin kullanıldığı bir süreçtir”. 
Halkla ilişkilerde önemli kavramlar şunlardır: (Geçikli ve Yıldırmaz, 2020:4-5) . 
1.Tasarlanmış: Halkla ilişkiler, bilerek ve isteyerek yapılan bir faaliyet olarak tanımlanır. 
Etkilemek, anlayış kazanmak, yönlendirmek, bilgi akışını sağlamak ve faaliyetlerden etkilenmiş 
olanlardan gelen tepkileri almak için önceden tasarlanmıştır. 
2.Planlı: Halkla ilişkiler, planlaması yapılan ve organize edilebilen bir faaliyettir. Kısa zamanlı değil, 
uzun zamanlı ve düzenli faaliyetleri kapsar. Sorunlara alternatif çözümler sunmaktadır. Araştırma ve 
analiz içeren sistematik çalışmalardan oluşur. 
3.Performans: Halkla ilişkiler faaliyetleri, gerçek performanslara ve politikalara dayandırılmaktadır. 
Eğer bir kurum veya örgüt, toplumun ilgi ve beklentisine duyarlı değilse, halkla ilişkiler 
çalışmalarıyla iyi niyet ve destek oluşturması mümkün olamaz. 
4.Kamu yararı: Halkla ilişkiler faaliyetleri, kurumla hedef kitlesi arasında karşılıklı yarar 
sağlamalıdır. 
5.Çift yönlü iletişim: Halkla ilişkilerde, kurumdan gelen bilgilerin alınmasından ziyade hedef 
kitleden gelen geri bildirimler çok önemlidir. 
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HALKLA İLİŞKİLERİN PANDEMİ SÜRECİNDEKİ ÖNEMİ 
Halkla ilişkiler genel bir iletişim modeline dayanmakta ve bir yönetim fonksiyonu olarak 

çalışmaktadır. Hem kamuoyu yaratma gücüne sahiptir hem de kamuoyunu etkileme ve yönlendirme 
gücüne sahiptir. Halkla ilişkiler planlı ve düzenli bir çalışmayı oluşturarak, kurum ve kuruluşların 
toplumla bütünleşmesini sağlar (Gencer, 2018:21-34). 
Dolayısıyla, halkla ilişkiler anlayışı ve uygulaması, dünyanın krize girdiği dönemle eşzamanlı olmak 
üzere değişikliklere uğramaktadır. Örgütler, kurumlar ve firmalar açısından en büyük değişiklik ise, 
kriz dönemlerinde halkla ilişkiler, birimlerinin kararlara katılan ve uygulamalara doğrudan müdahale 
edebilecek eylemde bulunan birimler hüviyetine bürünmüş olmasıdır (Kazancı, 2004:308). Halkla 
ilişkiler yönünden bakıldığında, her örgütün ve kurumun hedefleri, örgütün ismini ve itibarını 
korumak olmalıdır. Halkla ilişkiler birimleri sorunları tahmin edemeseler bile, sorun olacak konuları 
ve zayıf noktaları belirlemesi gerekmektedir. Olasılıkların öncelik sırasına göre gruplara ayrılması 
gerekir. Her muhtemel kriz senaryoları için sorular, cevaplar ve çözümler belirlenmelidir. Stratejiler 
oluşturulduktan sonra, üst yönetimin bilgilendirilmesi yapılmalı, krizin tanımı oluşturulmalı ve 
medya ilişkilerin planlanması konusunda halkla ilişkiler önderlik yapmalı veya yardımcı olmalıdır 
(Görpe, 2001:28). 
Halkla ilişkiler imaj paketleme ve dağıtma yoluyla kamuoyunun davranışlarını etkilemek amacıyla 
örgütün girişimini anlatmaya çalışır (Erdoğan ve Alemdar, 1990). Halkla ilişkiler uygulama 
kurallarından biri de, “hangi kitleye”, “hangi biçimde”, “ne zaman” ulaşılacağı ve “ne iletileceği 
sorularına verdiği cevaplardır. (Ertekin, vd. 2000:22). Özellikle kriz zamanlarında, tüm örgütleri 
ilgilendiren halkla ilişkiler büyük ölçü de önem arz etmektedir. Bu dönemlerde halkla iyi ilişkiler 
kurabilmeyi sağlamak için imaj kuvvetlendirici mesajlar oluşturulabilmeli, yaratıcı fikirler üretilmeli 
ve alternatif iletişim araçları kullanılmalıdır (Karadeniz, 2010:82). 
Halkla ilişkiler konusunda uyulması gereken birçok ilke ve kural olsa da, bunlardan en önemli 
olanlar aşağıda sunulmuştur (Bulut, 1998:98). 

1. Doğruluk: Bir kurum veya örgüt, kendi inanmadığı herhangi bir konuya halkı da 
inandıramayacaktır. Bu sebeple başarılı halkla ilişkiler çalışmaları onurlu, doğru ve güvenilir 
olmalıdır. 
2. İnandırıcılık: Halkla ilişkiler esnasında kullanılacak olan sözcükler ve cümleler büyük bir 
özenle seçilmelidir. Mesajlar hazırlanırken halkın iyi tanınmış olması ve her kesimdeki 
insanın özelliklerinin iyi analiz edilmesi gerekir. Mesajları verecek olan personelin dili, 
topluma yakın düzeyde olmalıdır. 
3. Planlılık: Halkla ilişkiler çalışmalarında kısa, orta ve uzun dönemli planlamaların 
yapılması gerekmektedir. Mesajlar makro bir planın parçasıymış gibi ele alınmalı, kararsız ve 
çelişkili tutulumlardan kaçınılmalıdır. 
4. Süreklilik: Halk ile iletişim belirli sınırlar içerisinde tutulmamalıdır. Özellikle önemli 
mesajlar sürekli yeniden düzenlenmeli ve halkın belleğine yerleştirilmesi gerekmektedir. 
Sürekli tekrarlanan mesajlar halkı psikolojik olarak bıktırsa da belleklerde yer edinmeyi 
başarır. 
Halkla ilişkiler, kişi, örgüt veya ürün/hizmet hakkında olumlu imaj yaratma çabasını içeren 

etkinliklerdir. Uluslararası insani (tıbbi) yardımlar, uluslararası sistem içerisinde ülkelerin imajlarının 
olumlu yönde artmasında rol oynamışlardır (Tuncer, 2020:438-455). Bu nedenle hem Türkiye’de 
hem de tüm dünyada kurum veya örgütün imajına dikkatleri çekmek için çeşitli projeler 
düzenlemiştir. Sosyal sorumluluk projeleri de buna dahildir. Pandemi sürecinde toplumun 
ihtiyaçlarına dikkatleri çekmeyi ve kurumların da bu ihtiyaçlara verdiği cevapları topluma iletmeyi 
başarmıştır. 
Sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama hizmetleri sağlayan turizm ve otelcilik alanında faaliyet 
gösteren firmalar; düşük kredi ve borç erteleme, sağlık ekipmanlarının temini için bağışta bulunma 
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ve ihtiyaç sahiplerine bağış hizmetleri sunan kamu ve özel bankalar; sağlık çalışanları ve ihtiyaç 
sahipleri için maddi destek, istihdam olanağı ve sağlık malzemesi için bağış hizmetleri sunan online 
alış-veriş sitesi sahibi şirketler; uzaktan eğitimde kullanmaları için öğrencilere ve iş görüşmelerinde 
kullanmaları için iş insanlarına ek internet ve sağlık çalışanlarına ücretsiz internet hizmeti sunan 
GSM şirketleri pandemi döneminde Türkiye’de yaşanan sıkıntıların çözümüne katkı sağlamıştır. 
Verilen örneklerde görüldüğü üzere birçok marka ve kurum bu süre içerisinde en temel ihtiyaçlara el 
uzatmıştır. Destekleri ile dayanışma ruhu oluşturarak hedef kitlenin içinde bulunduğu olumsuz 
ortamdan kendilerine olumlu bir imaj sağlayacak ortamı sağlamışlardır. 
 
HALKLA İLİŞKİLERİN PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ FAALİYETLERİ 

Halkla ilişkilerde iletişim, pandemi ile mücadelede en kritik faktör olmuştur. İletişimi 
sağlayan profesyonellerin karamsar bir iletişim dili kullanmamaları ve verecekleri mesajlara her 
zamankinden daha çok dikkat etmeleri gerektiği bilinmektedir. Koronavirüs kapsamında müşterileri 
için en kötü olasılıkların olması halinde, farklı senaryolar içermiş olan kriz iletişim planlarını çoktan 
hazırlamış olması gerekmektedir. Güncel gelişmeler sürekli takip edilmeli, müşteriler ve paydaşlar 
arasındaki iletişim sürecine destek olunmalıdır. Covıd-19 ile mücadelede, bilimsel kaynaklı doğru ve 
gerçek bilgilerin iletişimi çok önemli görülmüştür. İletişimcilerin bilimsel sağlık okuryazarlıklarını 
hızlı bir şekilde geliştirmeleri gerektiğini vurgulamıştır. Bireylerin yaşamsal sorumluluk ve 
görevlerini hatırlatan, vurgulayan içerikler üretilmeye çalışılmıştır. Kamuoyu için yanlış ve eksik 
bilgi, daha fazla belirsizlik ve korkuya yol açacaktır. Haber ve bilgiler mutlaka güvenilir 
kaynaklardan sağlanmalı ve mutlaka kaynak belirtilmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir. Korkuya 
sebep olan taktiklerden uzak durulması gerektiği vurgulanmıştır. T.C Sağlık Bakanlığı ve Dünya 
Sağlık Örgütü gibi güvenilir kaynakların bilgileri topluma iletilmiştir. Tüm iletişim stratejilerinde 
görüldüğü gibi doğru iletişim kurmak, hızlı olmaktan iyidir. Bu olağanüstü dönemde gerçek ve doğru 
verilerden, güvenilir uzman analizlerinden yola çıkılarak anlatılmıştır. Duyarlı, tutarlı, şeffaf ve 
sempatik bir iletişim dili benimsenmeye çalışılarak toplum aydınlatılmaya çalışılmıştır. 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bütün dünyanın yaşadığı kriz zamanlarında, halkla ilişkilerin yaptığı etkinliklerin önemi 
oldukça büyüktür. Halkla ilişkiler işlerlik kazanmaya başladığı zaman, örgüt içinde uyum ve anlaşma 
ortamı sağlanmış olup, örgüt içindeki ve dışındaki ilişkiler de iyi bir düzeyde seyretmektedir. Halkla 
ilişkiler, örgütün dış çevrede ilişki kurduğu kurumlarla işbirliği yaparak, örgütün olumlu imajının ve 
prestijinin artırılmasına katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda halkla ilişkiler, toplumun ve hedef 
kitlelerin örgüte güven duymasına, örgüt çalışanlarına ve çalışan kişilerin çevresine örgüt ile 
oluşacak olan her türlü zorlukların aşılması konusunda yardımcı olmaktadır. Halkla ilişkilerin 
üzerine düşen görevlerden biri de, örgüt imajına gelecek olan zararı en aza indirmek ve hatta 
yönetilen krizlerin başarısıyla da örgüt imajına oldukça olumlu katkılar sağlamış olmaktır. Sonuç 
olarak örgüt içinde bulunan halkla ilişkiler birimlerinin, yaşanan krizlerin öncesinde hedef kitlenin 
güven ve desteğini sağlayacak şekilde planlı ve örgütlenmiş çalışmaların yapılmasına, eğer krizler 
engellenemiyorsa kriz ortamında örgüte destek ve yardım edebilecek kamuoyu ve medyanın 
oluşmasına yardımcı olmaktadır. 
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ÖZET 

Pandemi nedeniyle bir gecede uzaktan eğitime geçilmesinden en çok etkilenen taraflardan 
biri tartışmasız ilkokullar olmuştur. Bu çalışmada, Pandemi döneminde zorunlu olarak geçilen 
uzaktan eğitme yönelik sınıf öğretmenlerinin tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Daha spesifik 
olarak, 173 sınıf öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirilen bu betimsel çalışmada, sınıf 
öğretmenlerinin Pandemi dönemindeki uzaktan eğitime yönelik tutumlarının cinsiyete, yaşa ve 
hizmet yılına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırmada “Uzaktan 
Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği” ile elde edilen veriler, bağımsız örneklemler t-testi ve tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmenlerinin uzaktan 
eğitime yönelik tutumlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği, yaşa ve hizmet yılına göre 
anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca, sınıf öğretmenlerinin genel olarak 
uzaktan eğitime yönelik tutumlarının olumsuz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları, 1-7 
hizmet yılına sahip öğretmen adaylarının, 8-14 ve 15+ hizmet yılına sahip öğretmenlere göre uzaktan 
eğitime yönelik tutumlarının daha olumlu olduğunu, hizmet yılı arttıkça uzaktan eğitimin 
avantajlarına yönelik tutumların azaldığını ve 8-14 hizmet yılına sahip sınıf öğretmenlerinin 1-7 
hizmet yılına sahip öğretmenlere göre uzaktan eğitimi daha sınırlı bulduklarını; 21-32 yaş 
grubundaki sınıf öğretmenlerinin 42+ yaşa sahip olan öğretmenlere göre uzaktan eğitime yönelik 
daha olumlu tutum içerisinde olduklarını; yaş arttıkça uzaktan eğitimin avantajlarına yönelik 
tutumların azaldığını ve en olumsuz tutuma sahip grubun 42+ yaş grubu olduğunu; uzaktan eğitimin 
sınırlılıklarına yönelik tutumların ise yaşa göre değişmediğini göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: Pandemi döneminde uzaktan eğitime yönelik tutum, sınıf öğretmenleri, uzaktan 
eğitim, tutum, COVID-19, Pandemi 
 
ABSTRACT 

Due to pandemic effects all over the world, the sudden switch to distance education has 
doubtlessly affected primary schools adversely in education. In this study, it is aimed to examine the 
attitudes of primary school teachers on compulsory distance education in the pandemic period.  More 
specifically, 173 primary school teachers are the participants of this survey study, and their mean 
scores regarding age, gender, and length of service on the attitudes of the distance education process 
were examined. In the study, the data which was collected via “Attitude Scale on Distance 
Education” was analyzed through independent samples t-test and one-way analysis of variance 
(ANOVA). As for the result of the study, it is seen that there is no meaningful difference in terms of 
the gender of primary school teachers’ attitudes toward distance education, however, there is a mean 
difference between the age and length of service of primary teachers attitudes toward distance 
education. Additionally, the common attitudes of primary school teachers are generally negative for 
the distance education process. The results of the research showed that the attitudes towards distance 
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education are more positive for the teachers with 1-7 years of service compared to the teachers with 
8-14 and 15+ years of service, and as years of service increase, attitudes towards the advantages of 
distance education decrease; teachers with 8-14 years of service find distance education more limited 
than teachers with 17 years of service; teachers in the age group of 21-32 have more positive 
attitudes towards distance education than those of 42+ years old; as the age increases, the attitudes 
towards the advantages of distance education decrease and the group with the most negative attitude 
is the 42+ age; attitudes towards the limitations of distance education do not change according to 
age. 
Keywords: Attitudes toward distance education in pandemic process, primary school teachers, 
distance education, attitude, COVID -19, Pandemic 
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ÖZET 

Covid-19 tüm dünya gündeminde olan, sosyal hayatı, yaşayış şeklimizi neredeyse tamamen 
değiştiren bir pandemidir. Bu çalışmada, olası pozitif Covid-19 vakaların tespitine yardımcı olmak 
için, belirlenen algoritmaya göre ön tanı işlemi yaparak Covid-19 tehdit seviyesi belirleyen 
bütünleşik bir donanım ve yazılım sistemi sunulmaktadır. Sistem bir bütün olarak düşünüldüğünde 
gömülü bir cihaz, üzerinde koşan uygulama yazılımı ve tehdit analizi algoritmasından oluşmaktadır. 
Geliştirilen uygulama yazılımında beş işlem aşaması bulunmaktadır: gömülü donanım ve ara yüz, 
bilgi alım formu ara yüz, bilgi işleme yazılımı, veri tabanına veri işleme, sonuç gösterimi ara yüzü. 
Donanım olarak, uygulamanın geliştirme aşamalarında Raspberry PI kullanılmıştır. COVAR olarak 
adlandırılan bu sistem, eczane ya da herhangi bir sağlık kuruluşundaki çalışan ya da görevli 
tarafından kolaylıkla kullanılabilecek bir sistem olarak tasarlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Covid-19 ön tanı, gömülü yazılım, Raspberry PI, tehdit belirleme algoritması 
 
ABSTRACT 

COVID-19 pandemic, which is on the global agenda, almost completely changes the social 
life, and daily life we live in. In this study, in order to help detecting possible positive Covid-19 
cases, we present an integrated hardware and software system which can be used to determine the 
level of Covid-19 threat by running pre-diagnosis application according to a defined algorithm. 
When considered as an integrated approach, the system comprises of an embedded hardware, an 
application software running on it, and an threat analysis algorithm.There are five processing stages 
in the developed application: an embedded hardware and user interface on it, data input form 
interface, data processing software, database processing, and result interface. Raspberry PI is used as 
an embedded platform during the development stages. This system, referred to as COVAR, can be 
easily and practically used at health organizations, pharmacies, etc.    
Keywords: Covid-19 pre-diagnosis, embedded system, Raspberry PI, threat detection algorithm 
 
GİRİŞ 

2019 Aralık ayı ile birlikte hayatımıza giren ve etkisi azalsa bile uzun süre gündemimizden 
düşmeyecek gibi görünen Covid-19 salgını üzerine, birçok ilaç üreten firma, salgını durdurabilmek 
veya hızlı tedavi süreci sağlayabilmek için hasta olan insanlar üzerinde ilaç karışımları ve çeşitli 
tedavi yöntemleri kullanmıştır [1], [2]. Bu çalışmaların paralelinde maske, solunum cihazı vb. tedavi 
ve önlem amaçlı birçok teknoloji geliştirildi ve üretim çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarla birlikte 
toplumun kendi içerisinde aldığı önemleri kolaylaştırmak ve salgın takibinin yapılabilmesi adına 
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bluetooth teknolojisine katılan yeni protokoller ile temas takibi yapan mobil uygulamalar 
geliştirilmiştir [3]. Bu çalışmada, kolay ön tanı sağlanabilecek, eczane vb. tüm sağlık birimlerimde 
rahatlıkla kullanım imkanı sunan bir cihaz üretmek amacı ile COVAR isimli bir uygulama 
geliştirilmiştir. Buradaki ana amacın yanı sıra tanı sonrası takibin ve yayılma oranının 
düşürülmesinin sağlanması da hedeflemiştir. Bu kapsamda hem ön tanı hem de cihaz üzerine bilgileri 
girilen potansiyel hastaların tüm sağlık kurumlarınca bilinirliğini sağlayacak ucu açık bir sistem 
geliştirilmiştir. Cihaz sayesinde zor günler geçiren başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm hizmet 
eden kurum, kuruluş ve bireysel kişilerin iş güçlerini de düşürmek mümkündür. Doğru hedefleme ve 
doğru kapsamda yapılacak önlemler ile çok daha hızlı bir tanı ağı kurulacağını tahmin edilmektedir. 
 
COVAR AKIŞ DİYAGRAMI VE UYGULAMA YAZILIMI 

Ön tanı belirleme, hesaplama ve çıktı alma işlemleri uygulamanın farklı birimleri tarafından 
yapılmaktadır. Bu bütünleşik cihazdan veri alımı ile başlayarak merkezi veri tabanına kadar 
uzanmaktadır. Uygulamanın koşacağı bir cihaz tasarımı bulunmaktadır. Bu cihaz küçük bir 
bilgisayar gibi çalışarak ara yüz ve yazılımın koşulmasını sağlamakla birlikte bazı verilerin 
üzerindeki modüller ile alınmasını sağlamaktadır. 
Öncelikle cihaz ile birlikte kimlik taraması yapılarak kimlik bilgisi alınır. Ardından sıcaklık ölçümü 
ile potansiyel hastaların vücut ısısı ölçülür. Bu bilgilerin ardından potansiyel hastadan ön tanı işlemi 
yapılabilecek, gruplar altında, bilgiler alınır. Alınan bilgiler tehdit algoritması ile hesaplanır ve tüm 
veriler veri tabanına işlenir. Eş zamanlı olarak cihaz üzerinden lokasyon bilgisi alınır. Tüm 
potansiyel hasta verileri merkezi veri tabanında tutulur. Ucu açık bir sistem olduğundan isteğe bağlı 
olarak resmi sağlık kurumlarına bilgilendirme yapılabilir (Şekil 1). 
Uygulama toplam beş işlem aşamasından oluşmaktadır; 
a. Cihaz ve cihaz üstü ara yüz, 
b. Bilgi alım formu ara yüz, 
c. Bilgi işleme yazılımı, 
d. Veri tabanına veri işleme, 
e. Sonuç gösterimi (cihaz ve form ara yüzleri) 
 
Buradaki işlem aşamaları son kullanıcıların kullanım aşamalarını, uygulamanın tasarlanma ve hayata 
geçirilme aşamalarını temsil etmektedir. 

 
Şekil 1. COVAR Sistemi Uygulama Yazılımı Akış Şeması 
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Tehdit hesaplama işleyişi tehdit hesaplama kısmında belirtilen puan esaslarına göre yapılmaktadır. 
Alınan puanlar belirtilen kriterlere girince sonuca yansıtılmaktadır. Öncelikle arayüzdeki tüm 
bölümlerden ilgili girişler tamamlandıktan sonra tehdit hesaplaması başlamaktadır. Burada kimlik 
numarası ve yaş kısımları ile semptom bilgilerinin olduğu kısımlar farklı işlenmektedir. Semptomlar 
istenildiği kadar arttırılabildiğinden ID mantığı ile çekilmektedirler. İlgili semptom bilgileri veri 
tabanına girilmektedir. Veri alınma işlemleri ardından, seçimi yapılmış semptomlar belirlenir ve 
puanları toplanır. Toplamı işlemi ardından tehdit seviyesi ortaya çıkmış olur. Sonucun alınması 
ardından sonuç sayfasında ilgili bilgilendirme, triyaj renklendirmesi kapsamında yapılmaktadır. 
Uygulamada MSSQL veri tabanı kullanılmıştır. Alınan bilgiler, işlenen tehdit durumu ve verilen 
sonucun kapsamında tablolar oluşturulmuştur (Şekil 2). Her bir girilen ön tanı işlemi veri tabanında 
test adlandırması ile yer almaktadır. 
Uygulama cihaz içerisine konumlandırılmış erişim linki ya da ikonu ile hızlıca çalıştırılabilir. 
Konumlandırma işleminin hangi kod tekniği ile yapıldığına göre belirlenmesi gerekir. Alternatif 
olarak kodlar üzerinden direkt çalıştırılarak işleme alınabilir. Uygulama kodları tasarlanan cihaz 
içinde çalışacak şekilde dizayn edilse de tüm cihaz ya da ortamlarda çalışabilecek dinamikliğe 
sahiptir. Uygulama kodları bir web sunucuna yüklenerek direkt web erişimi ile çalıştırılabilir. Bu 
durumda sadece erişim linkinin bilinmesi yeterli olacaktır. Erişim linki herhangi bir web tarayıcısı 
üzerinden koşturulabilir. 
Arayüz başlangıç, form ve sonuç kısımlarından oluşmaktadır. Her bir kısım kendi kapsamlarındaki 
geçişleri yapmaktadır. Burada bahsi geçen form kısmı, son kullanıcının ilgili ön tanı veri girişlerini 
ve ilgili bölümlerdeki seçimleri yaptığı kısımdır. Bölümler formdaki gruplamayı belirlemek adına 
kullanılmaktadır. Öncelikle kaç bölüm olacağı kodlanır, ardından her bir bölümün içeriğindeki 
seçenekler eklenir. 
 

 
Şekil 2. Veri Tabanı Bağlantı Şeması 
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COVID TEHDİT HESAPLAMA ALGORİTMASI  
Ön tanı sonuçlarının belirlenebilmesi için belirli bir algoritma ya da puanlama sistemi 

üzerinden tehdit hesaplaması yapılması gerekmektedir. Bu hesaplama triyaj mantığı ile 
yapılmaktadır. Afet zamanlarında kullanımı ile öne çıkan triyaj sınıflandırma veya önceliklendirme 
anlamına gelmekte ve günümüzde acil servise gelen hastaların önceliklerini belirleyip, müdahale 
sırasını oluşturmaktadır [5]. Triyaj günümüzde önceliğine göre farklı renklere sahiptir; 
• Yeşil – düşük öncelik 
• Sarı – orta öncelik 
• Kırmızı – yüksek öncelik 
Tehdit hesaplamasının sonucuna göre ilgili öncelik alınarak triyaj renkleri belirtilmektedir. 

Hesaplama her bir yapılan şeçimin puanına göre ilgili sınıfa girmektedir. Seçimlerin puanları 
kendilerine özeldir ve diğer seçimler ile toplanarak gidebilmektedir. Diğer bir deyişle birbirini ezen 
bir yapı bulunmamaktadır. Puanların en üst sınırı gibi bir sınır belirlenmemiştir. Bunun yerine ilgili 
triyaj rengine dahil olacak puan aralıkları belirlenmiştir. Buna göre; 
• 0 – 19 puan – düşük seviye tehdit (yeşil) 
• 20 – 34 puan – orta seviye tehdit (sarı) 
• 35 puan ve üstü – yüksek seviye tehdit (kırmızı) 
Yapılan seçimler ardından puan tamamen sıfır çıksa bile düşük seviye tehdit olarak 
sınıflandırılmaktadır. Bunun sebebi COVID-19’un her zaman belirlenen ya da belirnemeyen 
semptomlar ile olup olmayacağının bilinmemesidir. Bir potansiyel hasta hiçbir semptomu 
göstermeden ya da virüsü kapabileçeği bir temas, ortam vb. durumda olmadan da koronavirüse 
yakalanabilir. Bu teorik olarak mümkün gözükmese de temas edilen her ortamın ne kadar steril 
olduğunun bilinmemesinden de olabilir. Bir diğer deyişle sebebin bilenemediği durumların olması da 
olasıdır. Puan hesaplamaları uygulama arayüzünde seçilebilen her alan için olmaktadır.  

 
Ateş 15 Puan 
Göğüs Ağrısı 5 Puan 
Nefes Darlığı 10 Puan 
Baş Dönmesi 5 Puan 
Tepki Eksikliği 10 Puan 
Titreme 10 Puan 
Solunum Zorluğu 15 Puan 
Yeni veya Kötüleşen Öksürük 10 Puan 
Koku, Tat veya İştah Kaybı 10 Puan 
Boğaz Ağrısı 10 Puan 
Kusma veya İshal 5 Puan 
Vücutta Ağrı 5 Puan 
Yurtdışı Seyahati 20 Puan 
COVID-19 Yaygın Olduğu Bir Ortamda Bulunma 20 Puan 
COVID-19 Olan Bir Kişi ile Aynı Ortamda Bulunma 25 Puan 
COVID-19 Olan Bir Kişi ile Temas Edilme 35 Puan 
COVID-19 Olan Bir Kişi ile Aynı Evde Yaşama 35 Puan 
Son 14 Günde Bir Hastanede Bulunma 20 Puan 
Hastane Çalışanı Olmak 25 Puan 

Tablo 1. Ön Tanı için Tehdit Hesaplama Puanları 
 

Sosyal hayat grubuna giren (Tablo 1. deki son yedi satır) seçeneklerin puanlamaları diğer 
seçeneklere göre fazladır. Bunun sebebi virüsün yayılımındaki ve tehdit oluşturmadaki en büyük 
etkenin sosyal hayat olmasıdır. Tehdit hesaplamasındaki tüm puanlamalar yapılan araştırmalar ve 
gündem sebebi ile bilinen gerçekler üzerinden sağlanmıştır. COVAR uygulamasında, puanlar 
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COVID-19 ile ilgili değişen yeni bulgular ve veriler ışığında dinamik olarak değiştirilerek girdi teşkil 
edilebilmektedir.  
 
TASARIM VE DONANIM MİMARİSİ  

Günümüz gelişmiş web kullanımı ve tasarımı yapısı gereği uygulamanın ana hatlarının belirli 
bir kapsam içerisinde olması gerekmektedir. Bu durum öncelikle kolay kullanımın sağlanması adına 
arayüz tasarımını içermektedir. Kolay kullanım ve erişilebilirlik uygulamayı sadece sağlık 
kurumlarında kullanıma değil tüm son kullanıcılara açabilecek yapıda olmaktadır. Tasarlanan arayüz 
sadece belirli bir cihazı işaret ederek hazırlanmamış ve tüm cihazlarda ya da bilgisayarlarda 
çalışabilecek responsive yapı ile tasarlanması düşünülmüştür. Bu durum kullanım alanlarını 
arttırmakla birlikte son seviyede mobil olabilme özelliği katmıştır. 
Uygulamayı bir ürün olarak düşünmek, kullanılabilir ve bilinir bir sistem olma olasılığını 
arttırmaktadır. Bu sebepten ön tanı belirleme uygulaması olarak belirtilen uygulamaya COVAR 
isminin verilmesine karar verilmiştir. Bu isim hem COVID-19’a ait bir uygulama olduğu kanısını 
yaymakta hem de kovmak fiilini düşündürerek nihai amaç hakkında bilgi vermektedir.  
Tasarımın bir diğer önemli ayağı ise cihaz üretimidir. Burada tercih edilen cihazın marka modeli 
önemli değildir. Cihazın kolay taşınabilir ve küçük bilgisayar sınıfına giren herhangi bir cihaz olması 
yeterlidir. Cihazın gereklilikleri ise, modüler olması ve üzerine işletim sistemi kurulabilmesidir. 
Uygulamanın deneme aşamalarında Raspberry PI kullanılmıştır [4]. Bu cihaz belirtilen tüm 
gereksinimleri karşılamaktadır ve benzer özelliklere sahip diğer cihazların da kullanımı mümkündür. 

 
Şekil 3. COVAR Uygulama Örnek Arayüzü 

Cihaz tasarımda gerekli olan modüler yapının sebebi ön tanı belirlemede kullanılacak ölçüm ve 
görüntüleme cihazlarının dahil edilmesinin gerekmesidir. Burada en önemli modüler yapı 
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dokunmatik ekran olmasıdır. Dokunmatik ekran arayüzde görünen seçimler ve yönlendirmelerle 
uygulamanın kullanılmasını sağlamaktadır. Diğer modüler yapı ise kameradır. Kamera ile birlikte 
hızlı bir şekilde kimlik numarası bilgisi, kimlik kartlarının üzerindeki barkodlardan alınıp 
okunabilmektedir. Bir diğer modül ise temazsız sıcaklık ölçümüdür. Salgın sonrası birçok kalabalık 
ortama girişte yapılması önerilen temazsız sıcaklık ölçümünün cihaza dahil edilerek yapılabilmesi ve 
otomatik olarak sisteme vücut sıcaklığının eklenebilmesi mümkündür. 
Uygulama içeriğindeki diğer kısım ise arka plan kodlamasıdır. Üretim aşamasında .NET ortamı 
kullanılarak ilerlenmiştir ancak diğer iki kısımdan bağımsız geliştirilebildiği için tüm diğer yazılım 
dillerine adapte edilebilir. 
Çıktı olarak alınabilen tehdit sonuçlar, girilen ve seçilen bilgiler, ve lokasyon bilgileri merkezi bir 
veritabanında tutulmaktadır. T.C. kimlik numarası kullanıldığından ve olası hastalık/rahatsızlık 
bilgisi alındığından veriler hassas veri sınıfında bulunmaktadır. Toplanan veriler ucu açık bir şekilde 
devlet kurumları başta olmak üzere ilgili tüm noktalara iletilebilir ve anlık entegrasyonlar kurulabilir 
[5]. 
Cihazın uygulamadaki yeri, belirlenen girdileri alması ve yazılıma bildirmesidir. Şekil 4’de 
diyagramda görünen akışta olduğu gibi cihaza bağlı modüller üzerinden öncelikle kullanıcının bazı 
bilgileri alınmaktadır. Bu bilgiler cihazın işlem birimlerine (donanım ve işletim sistemi) gönderilir. 
İlgili bilgiler ekran üzerinde görünmeye başlar ve işleme alınır. 
 

 
Şekil 4. COVAR Sistemi Donanımsal Diyagramı 

 
Uygulama kapsamında kullanılan Raspberry PI 4 gömülü işlemcisi (Şekil 5), fabrika çıkışı olarak 
CPU ve RAM ile gelmektedir. Hafıza işlemleri micro SD kart gerektirmektedir. Cihazın üzerinde 
bulunan HDMI portu ile ekran bağlantısı gerçekleştirilebilmektedir. Kamera modülü içinse özel şerit 
bağlantı kısmı bulunmaktadır. Harici bağlantılar için USB girişi barındırmasının yanı sıra 40 pinlik 
bağlantı slotu ile farklı modüllerin de cihaza entegre edilmesini sağlamaktadır. Bu farklı modüllerden 
en önemli olan dokunmatik ekran uygulamada kullanılmaktadır. 
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Şekil 5. Raspberry PI 4 Donanımsal Entegre Yapısı 

Raspberry PI kullanımının kolaylaşması açısından kendi üretimi olan işletim sistemi 
(Raspberry PI OS) ya da harici firma veya kişiler tarafından oluşturulmuş olan işletim sistemleri 
(Pidora, Ubuntu vb.) tarafından destelenmekte ve son kullanıcıya erişebilmektedir. 
Uygulamanın yumuşak bir şekilde işlemesi, olası sorunların en düşük seviyede ortaya çıkması ve 
kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlaması sebepleri ile işletim sistemi bulunmaktadır. Raspberry PI 
için en popüler ve önerilen işletim sistemi Raspberry PI OS (eskide rasbian olarakta bilinirdi) olarak 
gösterilmektedir. Uygulamadaki cihaz üzerinde de bu işletim sistemi kullanılmaktadır. 
Uygulamanın kullanıcılar tarafından anlaşılabilir ve kullanılabilir olması için cihaz üzerinde bir 
ekran bulunması gerekmektedir. Yüksek gezinebilir bir cihaz üretilmeye çalışıldığından, cihaz 
üzerindeki ekran içerisinde görünen işletim sistemine klavye ya da fare ile erişmek pratik değildir. 
Bu sebepten ekranın dokumantik ekran olması amaca uygun ilerlenmesi gerekmektedir. Cihaz 
üzerinde, ilgili pinlerle ile bağlantı kurulabilen Waveshare 4inch HDMI LCD dokunmatik ekranı 
kullanılmaktadır. Ekranın çalışabilmesi için pin bağlantıları ile birlikte cihazdan çıkıp dokumantik 
ekrana giren HDMI bağlantısının ve işletim sistemi tarafından çalıştırılabilmesi için ayarlamaların 
(Win32 Disk Imager kullanılmıştır [6]) yapılması gerekmektedir. 
Kimlik kartları üzerindeki barkod ile T.C. kimlik numarasını okumak için cihaz üzerinde kamera 
modülü bulunmaktadır. Kamera modülü Raspberry PI üzerindeki ilgili bağlantıya bağlanarak 
kullanıma geçmektedir. Ancak sadece bağlantı yetmemekte ve işletim sistemi üzerinde ilgili ayarları 
yapmak gerekmektedir. 
 
SONUÇ 

COVID-19’la ilgili olarak tanının belirlenmesi adına yapılan çalışmalar, toplumsal olan 
çalışmalar kadar ön planda bulunmamaktadır. Bunun bir sebebi de tanının tam olarak nasıl 
belirleneceğinin PCR vb. testler dışında matematiksel olarak belirlenememesidir. Geliştirilen 
COVAR uygulaması sayesinde bu konuda sağlık kurumlarına öncü olacak, verilerin depolanıp 
çapraz sorgular yapılabildiği ve bu bilgiler ışığında sadece tanı tespiti değil aynı zamanda yayılma 
haritasının da tahmini olarak çıkartılabildiği bir sistem tasarlanmıştır.  
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