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ROLE OF MEDIA IN MITIGATING COVID-19 PANDEMIC IN NIGERIA 

Musa ALHASSAN  
Abubakar SHEHU 

ABSTRACT 
This study examined the role of media in reducing the effects of Coronavirus Disease (COVID-
19) pandemic in Nigeria to identify the various ways by which both electronic and print media
contribute towards curbing the spread of the novel disease amongst urban and rural Nigerians.
The study utilizes secondary data on COVID-19 to analyze and draw conclusion on media role
in mitigating COVID-19 pandemic. The study adopts Agenda Setting Theory of the press to
explain how the media draw public attention on the dangers posed by the disease to socio-
economic development of Nigeria. The study found that media can contribute towards the fight
against COVID-19 in the area of creating awareness and educating the public through coverage.
This can be achieved through news reports, editorials, commentaries, television and radio
health programs (both live and recorded). Others include radio and television jingles, spots
announcements and drama to illustrate safety measures. It identifies misinformation as the major
threat to anti-COVID-19 communication strategy because it incites fear into the minds of the
public and thus creates apathy towards the disease and its vaccines. The study recommends that
government should increase budgetary allocation to public enlightenment on how to curb the
spread of the disease. Also, media workers and other stakeholders in the health sector should
work hand in hand to develop a more comprehensive communication strategy that will contain
the pandemic at both rural and urban Nigeria
Keywords: COVID-19, Media, Coverage, Pandemic, Mitigating
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ABSTRACT 
The entire globe is recently experiencing various kinds of issues through increase and the 
spread of the new Corona virus cases. Data science, a viable mathematical tool has recently 
been employed to curb further spread of the Corona virus cases. This singular act has 
strengthened the importance of digital transformation in the health sector in particular, and all 
different sectors concerned in general. The accessibility and utilization of technology has 
enabled people to carry out some transactions and other day to day activities without physical 
contacts which has tremendously helped in the reduction of daily cases reports globally. 
Without it we will resort to our traditional ways of doing things which might make it difficult to 
control the exponential increase in the daily cases of covid-19 in the society. Digital revolution 
in the health sector is promising to fight any epidemics in the future, and equally possesses 
capacity to modifying and solving data collection problems and taking the necessary 
records/reports to eventually offer humanity a deserved avenue in adjusting the level of health 
and consequently gives a new horizon of hope. Therefore, this work presents various 
developments data science has offered to hinder the impacts of covid-19 in our environment. 
With this in mind, we further provide analytical reviews of strengthened economies through data 
science during pandemic. In conclusion, we present recommendations on how other sectors can 
best benefited from huge benefits of data science and how sustainability can best be 
accomplished to strengthen healthy environment. 
Keywords; pandemics, covid-19, data science, health sector, digital revolutions, technology 
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COVİT 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDEN KİMLER DAHA ÇOK ETKİLENDİ? 
WHO WAS MORE AFFECTED BY THE COVID 19 PANDEMIC PROCESS? 

 
Sevda MUTLU 

ORCID: 0000-0001-5196-1379  
 
ÖZET 
Bu çalışmada, Sivas halkının, COVID-19 Pandemisinin ilk döneminden (Mart 2020-Haziran 2020) 
ekonomik ve psikolojik etkilenme düzeylerinin sosyodemografik değişkenler açısından 
incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın hipotezleri; H1: COVID-19 Pandemi döneminden 
ekonomik etkilenme düzeyleri ile sosyo-demografik değişkenler arasında anlamlı bir ilişki 
vardır. H2: COVID-19 Pandemi döneminden psikolojik etkilenme düzeyleri ile sosyo-
demografik değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. H3: COVID-19 Pandemi döneminin 
ekonomik etkilenme düzeyi ile psikolojik etkilenme düzeyi arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
Araştırmanın örneklemi seçilirken Sivas halkının tüm kesimlerine ulaşılabilmesi için kentteki 
mahallelerin büyük bir bölümü ziyaret edilmeye çalışılmıştır. 9-15 Haziran 2020 tarihlerinde 
Sivas il merkezinde 65 mahallede rastgele seçilmiş +18 yaş grubundan 1942 kişiye tabakalı 
örnekleme yöntemi ile anket uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler SPSS 18.00 yazılımı 
ile analiz edilmiştir. Frekans ve yüzde dağılımları dışındaki hipotezleri analiz edebilmek için ki-
kare testi kullanılmıştır. Veri analizlerinde, eğitim ve gelir değişkenlerinin bireylerin ekonomik 
ve psikolojik etkilenme düzeylerini belirlediği, yani bireylerin eğitim düzeyi ve gelir düzeyi 
yükseldikçe ekonomik ve psikolojik olarak olumsuz etkilenme oranlarının düştüğü sonucuna 
ulaşılmıştır. Cinsiyet psikolojik olarak olumsuz etkilenme açısından önemli bir değişken olarak 
ortaya çıkmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Türkiye, COVID-19 Pandemisi, Ekonomik etkilenme düzeyi, Psikolojik 
etkilenme düzeyi, Sosyo-demografik değişkenler. 
 
ABSTRACT 
It was aimed in this study at analyzing whether the economic and psychological impact levels of 
individuals living in the city of Sivas in Turkey in the first period in which the COVID-19 
Pandemic was experienced most severely (March 2020-June 2020) changed according to socio-
demographic variables. It is expected that the analysis of the effect of the pandemic with local 
data will make the study original and contribute to the literature. H1: There is a significant 
relationship between the socio-demographic variables and economic impact levels of the 
COVID-19 Pandemic period. H2: There is a significant relationship between the socio-
demographic variables and psychological impact levels of the COVID-19 Pandemic period. H3: 
There is a significant relationship between the economic impact level and the psychological 
impact of the COVID-19 Pandemic period. It was attempted to visit a majority of the 
neighborhoods in the city to be able to reach all groups of the Sivas public while choosing the 
sample of the study. A survey was given to 1942 individuals in the +18 age group on 9-15 June, 
2020 randomly in 65 neighborhoods in the Sivas city center using the stratified sampling 
method. The data obtained from the study were analyzed with the SPSS 18.00 software. The chi-
square test was used to be able to analyze the hypotheses other than the frequency and 
percentage distributions.  As a result of this study, we can suggest that education and income 
levels are very important variables in terms of the economic and psychological impacts of the 
COVID-19 Pandemic period in individuals. As the education level and income level of 
individuals increase, their rates of being affected negatively economically and psychologically 
decrease. Gender has appeared as an important variable in terms of being affected negatively 
psychologically. 
Key Words: Turkey, COVID-19 Pandemic, Affected Economic Levels, Affected Psychological 
Levels, Socio-Demographic Variables.

3



3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GLOBAL PANDEMICS AND MULTIDISCIPLINARY 
COVID-19 STUDIES 

October 17-18, 2021,ANKARA 
 
COVID19 PANDEMİSİNİN İLK DALGASINI (MART-HAZİRAN 2020) KİM DAHA BAŞARILI 

YÖNETTİ: AB Mİ, TÜRKİYE Mİ? 
WHO MORE SUCCESSFULLY MANAGED THE FIRST WAVE OF THE COVID 19 

PANDEMIC (MARCH-JUNE 2020): EU OR TURKEY? 
 

Sevda MUTLU 
ORCID: 0000-0001-5196-1379  

 
ÖZET 
COVID 19 Pandemisinin zorluklarıyla mücadelede uluslararası işbirliğinin sağlanamamış, 
ülkelerin ve hükümetlerin popülist söylem siyaseti izlemiş ve milliyetçi tepkiler vermişlerdir. 
Bu makalenin amacı, Sivas halkının Pandeminin ilk dalgasının AB ve Türkiye'de nasıl 
yönetildiğine ilişkin bakış açısını sosyo-demografik değişkenler açısından ortaya koymaktır. 
Tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmış ve 09-15 Haziran 2020 tarihlerinde Sivas il merkezinde 
65 mahallede rastgele yöntemle seçilen +18 yaş grubundaki 1942 kişiye anket uygulanmıştır. 
Çalışmadan elde edilen veriler SPSS 18.00 programı ile analiz edilmiştir.  Hipotezlerin 
analizinde frekans ve yüzde dağılımları dışında Ki-kare testi kullanılmıştır. Bu çalışmada ankete 
katılan Sivas halkının büyük bir kısmının Pandemi döneminden ekonomik ve psikolojik olarak 
olumsuz etkilendiği, Pandemi dönemi yönetimini AB'de başarısız, Türkiye'de başarılı bulduğu ve 
bu bakış açısının sosyo-demografik değişkenlere göre birçok noktada anlamlı farklılıklar 
yarattığı tespit edilmiştir. Pandemi döneminin Türkiye'de yönetimini başarılı bulma düzeyi ile 
AB'de yönetimini başarılı bulma düzeyi arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. 
Anahtar kelimeler: COVID-19 Pandemisinin Birinci Dalgası, Korona-milliyetçiliği, AB, Türkiye, 
Z kuşağı. 
 
ABSTRACT 
In the fight against the difficulties of the COVID19 Pandemic, international cooperation could not 
be ensured, countries and governments followed a populist discourse policy and gave 
nationalist reactions. The purpose of this article is to present the view points of the Sivas public 
in Turkey on how the first wave of the pandemic has been managed in the EU and Turkey in 
terms of socio-demographic variables. Stratified sampling method was used and a survey was 
given to 1942 individuals in +18 age group were chosen through the random method in 65 
neighborhoods in Sivas city center on 09-15 June, 2020.  The data obtained from the study were 
analyzed with the SPSS 18.00 software. With the exception of frequency and percentage 
distributions, the Chi-square test was used to analyze the hypotheses. In this study, it was 
concluded that a majority of the Sivas public who participated in the survey was negatively 
affected from the pandemic period economically and psychologically, found the management 
of the pandemic period unsuccessful in EU and successful in Turkey and that this point of view 
created significant differences in many points according to the socio-demographic variables.  A 
statistically significant relationship was found between the success level of the management of 
the pandemic period in Turkey and the success level of the management of the pandemic period 
in EU.  
Keywords: First Wave of the COVID-19 Pandemic, Coronationalism, EU, Turkey, Z generation 
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TRAILBLAZERS: THE ALTERATION IN FREELANCING IN THE NEW NORMAL 
 

Duhaylungsod, M. S. 
Morandarte, S. C. 

 
ABSTRACT 
The impacts of the COVID-19 pandemic are still being felt across the world. People became 
more interested in freelancing throughout the epidemic. However, even before the pandemic, 
this phenomenon was already gaining ground in the Philippines. The purpose of this paper is to 
explore the changes produced by the COVID-19 pandemic to freelancers’ lives. The 
phenomenological approach was employed in this study's qualitative research design. Ten 
people willingly agreed to take part in the interview. They were freelancers before and 
throughout COVID-19 pandemic. The results indicated that the alterations they encountered 
were in their routine, financial situation, and number of projects/contracts. The adjustments 
created to adapt those changes include sensible planning, work engagement, and positive 
mental attitude. The highlighted themes were routine, financial situation, number of 
projects/contracts, sensible planning, work engagement, and positive mental attitude. Based on 
the findings, it appeared that the alterations to freelancers’ lives during the pandemic were well 
coped with. Freelancing creates alternative employment opportunities for Filipinos, both 
professionals or not. The implication of the study points to the need of dedication, ability, and 
perseverance to get the freelancers to where they want to be, especially during pandemic. 
Keywords: Freelancers, Freelancing, COVID-19, Alterations, Adjustments, Changes 
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“SEE HOW THEY PASS THE BUCK”: LESSONS FROM COVID 19 FOR FAITH 
COMMUNITIES IN NIGERIA 

 
Uroko, Favour 

Solomon Enobong 
 
ABSTRACT 
This article examines COVID 19 and its lessons for faith communities in Nigeria—especially as 
it relates to welfare.  Members of faith communities especially churches are believed to give 
offerings and tithes on a weekly basis. These donations are believed to be used by the priest for 
the development and growth of the church. When the coronavirus was intense in Nigeria, 
churches and businesses were shut down. Church members had nowhere to raise funds for 
feeding and survival. One would have especially this period to be a time when the faith 
communities such as the church would have given back to their congregation, but the reverse 
was the case. The clergy, who were leaders of faith communities in Nigeria turned blind eye to 
the plight of their members who were suffering.  Existing literature have not adequately 
examined the failure of faith communities during the COVID 19. The documentary and content 
analysis methods were adopted in this study. The study found out that faith communities care 
little for the members of their congregation, thus, members of the clergy cared much about 
themselves than the members of their congregation.  
Keywords:  Coronavirus, FBOs, selfishness, poor and needy, Christians, Muslims. 
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COVID-19’UN GEBELİK ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 
EXAMINING THE EFFECTS OF COVID-19 ON PREGNANCY 

 
Muhammed OKUYUCU 

ORCID: 0000-0002-6026-2024 
 
ÖZET 
Hamileler önceki pandemilerde hamile olmayan hastalara göre, hastalıktan daha fazla 
etkilendiler. Hamileler, hamilelik sırasında meydana gelen fizyolojik değişiklikler sebebiyle 
yüksek riskli bir popülasyonu temsil ederler; ancak gebelikte COVID-19’un klinik özelliklerinin 
anlaşılması sınırlı olmuştur. Bu çalışmada hamile olan ve olmayan COVİD-19 hastalarının klinik 
ve laboratuar özellikleri incelenmiştir.Toplam 61 katılımcı dahil edilmiş olup, 26’sı (%42,6) 
gebedir. Gebelerin yaş ortalaması 29,8 ± 6,6 gebe olmayanlarınki ise 29,8 ± 6,9’dur. Gebelerin 
çoğu (%73,1) üçüncü trimesterdedir. Hastaların şikayetlerine ait sıklıklar Tablo 1’de gösterilmiş 
olup gebelerde en sık rastlanan şikayetler nefes darlığı ve halsizlik, gebe olmayanlarda ise ateş 
ve nefes darlığıdır. Gebe olan grupta ateş görülme sıklığı anlamlı derecede daha düşüktür 
(P=0.02).Veri dağılımının homojenliğini bozan 1 kişi analiz dışı bırakıldığında; gebelerde 
ortalama yatış 5,4 ± 5,1 gün, gebe olmayanlarda ise 5,3 ± 3,2’dir. Yatış günü sayısı, yoğun 
bakıma girme durumu, entübe olma durumu ve sağ kalım durumu açısından gebe olanlar ve 
olmayanlar arasında fark yoktur (her biri için p>0.05). Gebelerin kaçıcı trimesterde olduğunun; 
yatış günü sayısı, yoğun bakıma girme durumu, entübe olma durumu ve sağ kalım durumu 
açısından fark yoktur (her biri için p>0.05). Eksik verisi olanlar dışlandığında, gebelerin 
çoğunun (%55,0) kan grubu A Rh(+)’tir. Diğer kan gruplarında hiç gözlenmeyen bulantı-kusma 
şikayeti 0 Rh(+) kan grubu olanların %60’ında mevcuttur ve bu istatistiki anlam ifade etmektedir 
(p=0.001).Gebelerde LDH (p=0.03), D-dimer (p=0.018) ve prokalsitonin (p=0003) değerleri 
daha yüksektir. Gebelik komplikasyonlarının herhangi bir şikayet, laboratuvar parametresi 
veya ilaç tedavisi ile ilişkisi tespit edilmemiştir (her biri için p>0.05). Gebelerde en sık 
enoksaparin sodyum tercih edilmiştir (n=18, %69,2).Çalışmada gebe olan hastalarda bazı 
şikayetlerin daha sık görüldüğü ve bazı laboratuar değerlerinin daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Fakat sonuç olarak gebe olan ve olmayan hastalar arasında yatış gün sayısı, yoğun 
bakım ve entübasyon ihtiyacı, sağ kalım dururumu açısından bir fark olmadığı görülmüştür. 
Anahtar kelimeler: Gebelik, Covid-19, Pandemi. 
 
ABSTRACT 
Pregnant women were affected more when compared to non-pregnant women  in earlier 
pandemies. Pregnant women are in the group of high-risk due to the physiological reasons 
occuring during pregnancy, however, understanding of clinical characteristics of coronavirus 
has been limited. In this study, clinical and laboratory characteristics of pregnant and non-
pregnant women with Covid-19 were examined.A total of 61 participants were included and 26 
of them were pregnant. Average age of pregnant women was 29,8 ± 6,6, non-pregant women’s 
average age was 29,8 ± 6,9. Most of the pregnant women (%73,1) were in the third trimester. 
Frequencies  of patients’ complaints were shown in Table 1 and the most frequent complaints 
with pregnant women were shortness of breath  and fatigue while in non- pregnant they were 
fever and shortness of breath. Frequency of fever was considerably lower in the group of 
pregnant women (P=0.02).When the person spoiling the homogeneity of the data analysis is 
excluded from the analysis, average length of stay in hospital with pregnant women is 5,4 ± 5,1 
day, while with non-pregnant women it is 5,3 ± 3,2.There was no difference between pregnant 
and non-pregnant women in terms of the number of the days of hospitalization, admission to the 
intensive care unit , being intubated and survival (p>0.05 for each). Pregnant women’s number 
of trimester has no difference in terms of the days of hospitalization, admission to the intensive 
care unit, being intubated and survival (p>0,05 for each). When those with missing data are 

7



3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GLOBAL PANDEMICS AND MULTIDISCIPLINARY 
COVID-19 STUDIES 

October 17-18, 2021,ANKARA 
 
excluded, it is seen that most of the pregnant women (%55,0) have A Rh(+) blood group. 
Nausea-vomiting, which is not observed in other blood groups, is present in %60 of those with 
0 Rh (+) and this is statistically of paramount importance (p=0.001). LDH (p=0.03), D-dimer 
(p=0.018) and procalcitonin (p=0.003) values are higher in pregnant women. No relation was 
found between pregnancy complications and complaints, laboratuary parameters or drug 
therapy (p>0.05 for each). Enoxaparin sodium was most frequently preferred in pregnant 
women (n=18, %69,2).In the study, it was determined that some complaints were more 
prevalent and some laboratory values were higher in pregnant women. However, as a result, it 
was seen that there was no difference between the pregnant and non-pregnant patients in terms 
of the number of hospitalizations days, the need for intensive care and intubation and survival. 
Keywords: Pregnancy, Covid-19, Pandemic. 
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ANTI- INFLAMMATORY HERBS FOR POST-COVID HEALTH CARE 
 

Bharti CHAUDHRY 
ORCID: 0000-0003-1604-7789 

 
ABSTRACT 
The entire world has been struggling with the Covid-19 pandemic caused by SARS Corona-Virus 
2 for more than one and a half years. The number of active cases and mortality rates may be 
declining with mass vaccination drive around the globe, however, post-Covid complications 
affecting multiple organs are posing serious challenges to the medical fraternity. Covid-19 
infection causes an overactive immune system which leads to increased inflammation 
throughout the body, affecting the pulmonary, cardiovascular and nephric systems. Severe 
cases of Covid-19 manifest as acute respiratory distress syndrome, pneumonia, myocarditis, 
coronary artery thrombosis and pulmonary thromboembolism. Steroids used for Covid-19 
treatment have been reported to induce new onset of diabetes and an invasive, fatal fungal 
infection, Mucormycosis in immunocompromised people. The tendency of the virus to acquire 
new genetic mutations to evade immune responses is causing vaccine breakthrough infections. 
Patients with uncontrolled diabetes, hypertension, obesity and cardiac disorders continue to 
remain vulnerable. Herbal drugs offer a natural, safer, preventive, affordable and curative 
health care alternative to synthetic medicines. 
Elevated levels of pro-inflammatory cytokines play an important role in chronic inflammation 
and accumulation of senescent cells in critical Covid-19 patients. The potential of many plants 
used in Ayurveda, the Indian Traditional system of medicine to regulate the dynamic balance of 
cytokine levels can help promote immune homeostasis. Medicinal plants like Tinospora 
cordifolia, Andrographis paniculata, Piper longum, Ocimum tenuiflorum, Glycyrrhiza glabra, 
Curcuma longa, Phyllanthus emblica , Withania somnifera are powerful immunomodulators, 
anti-inflammatory, antioxidants and antimicrobials that are cardioprotective, neuroprotective, 
hepatoprotective and can restore healthy functions of vital organs by reversing dysregulated 
inflammatory reactions in the body. Plants like Gymnema sylvestre,  Berberis aristata, Rubia 
cordifolia, Pterocarpus marsupium are anti-hyperglycaemic, anti-hyperlipidaemic  and  have 
immense therapeutic potential for maintenance of glucose homeostasis in the body by 
promoting regeneration of islet cells of pancreas and increasing insulin secretion, thereby 
reducing the risk of infections and increasing longevity. As the lasting duration of immunity 
offered by vaccines still remains inconclusive, a holistic approach including regular cardiac 
screening, chest scans, breathing exercises, therapy with anti- inflammatory herbal drugs and 
nutritional support is extremely significant for post-Covid health management. 
Keywords:Chronic inflammation, cytokine storm, post-Covid complications, anti-inflammatory, 
immunomodulators, antimicrobials, anti-diabetic, cardioprotective, neuroprotective. 
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COVID-19 SONRASI DÖNEMDE SARKOPENİ SIKLIĞI VE COVID-19 KLİNİK SEYRİ İLE 
İLİŞKİSİ 

FREQUENCY OF SARCOPENIA IN THE POST-COVID-19 PERIOD AND ITS 
RELATIONSHIP WITH THE COVID-19 CLINICAL PROGRESS 

 
Nursima İNCE 

ORCID: 0000-0002-2786-6280 
Özlem ALTINDAĞ 

ORCID:0000-0003-1119-2987 
Can DEMİREL 

ORCID: 0000-0003-0417-8327 
Mazlum Serdar AKALTUN 

ORCID: 0000-0002-9666-9483 
Kamil İNCE 

ORCID:0000-0001-8832-5077 
Ali GÜR 

ORCID:0000-0001-9680-6268 
 

ABSTRACT 
Purpose: The aim of this study is to investigate the frequency of sarcopenia and related factors 
in patients with covid-19. 
Methods: Ninety-two patients over the age of 50 who had Covid-19 were included in the study. 
Information about the clinical course of the COVID-19 infection of the patients was questioned 
and recorded. The clinical diagnosis of sarcopenia was made according to the European 
Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP2) revised criteria. Fatigue level of the 
patients was evaluated with VAS, dyspnea status with Visual analog scale (VAS), comorbidity 
status with Charlson comorbidity index (CCI).  
Results: Of the 92 participants included in our study, 43 (46.74%) were female and 49 (53.26%) 
were male. The mean age of the patients was 61.02 ± 8.85 years. The course of the infection was 
mild, severe, and critical in 60.87%, 33.70%, and 5.43%, respectively. While a total of 33.70% 
of the participants had severe sarcopenia, 7.61% had sarcopenia, 30.43% had probable 
sarcopenia, and 28.26% were without sarcopenia. There was no significant relationship between 
the presence of sarcopenia and the course of the disease.  
Conclusion: High frequency of sarcopenia was detected in Covid-19 patients. Future studies 
are needed to confirm the relationship between sarcopenia and Covid-19. 
Keywords: Covid-19, sarcopenia 
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MASS MEDIA, COVID 19 PANDEMIC AND THE CONTROL OF SOCIO- RELIGIOUS 
ACTIVITIES: A DESCRIPTIVE ANALYSIS 

 
Blessing T. OKPONUNG 

Edeh David DAVISON 
 

ABSTRACT  
The aim of this study is to examine the impact of the mass media which cuts across the use of 
social media, television, newspaper and radio, etc in curtailing and restraining socio- religious 
activities in Nigeria. This research identifies the pandemic as one that shook the world to its 
foundation and also created a lot of gap in socio- religious activities in the Nigeria. With the 
restrictions on social gathering, it has helped to curb the excesses and extravagancy of wedding 
and burial ceremonies. Some schools of thought opine that, this is the best time to wed because 
one is going to spend less in entertainment. They believe that just as Lassa fever, came and 
gone, Ebola came and gone so corona virus will go. To the Africans, the outbreak and spread of 
coronavirus raised both social, religious and health issues. Socially, one of the ways to curb the 
spread of the virus was to maintain social distancing. Unfortunately, it is not clear if these apply 
only in such gatherings as church services, weddings and funerals, to the exclusion of political 
activities. While church services are restricted to fifty persons, political activities goes on in 
Nigeria without crowd control. It is the media that helps to give out information about a lot of 
things and also form opinions and make a judgment regarding various issues. It is the media, 
which keep people updated and informed about what is happening around them and the world 
that everyone draws something from it,  knowing that who so ever controls the media, controls 
the mind. The work adopts the phenomenological method in the discussion. Arising from this 
research is that the media have enormous role to play in order to curb socio- religious activities 
in Nigeria. 
Keywords: Mass Media, COVID 19 Pandemic, Socio- Religious Activities 
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COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE ORTA SINIFIN DEĞİŞEN TÜKETİM PRATİKLERİ 
ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA 

DURING THE PROCESS OF COVID-19 EPIDEMIC THE SOCIOLOGICAL STUDY OF 
CHANGING COMSUMPTION PRACTICES IN MIDDLE CLASS 

 
Nurdan DEMİR 

ORCID: 0000-0002-7188-7361  
 
ÖZET 
Bu araştırmanın amacı, Covid-19 salgını sürecinde orta sınıfa mensup bireylerin tüketim 
alışkanlıklarında ortaya çıkan değişimleri incelemek ve sosyolojik açıdan değerlendirmektir. 
Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup, Nevşehir ilinde ikamet eden 15; Eskişehir 
ilinde ikamet eden 5 olmak üzere toplam 20 orta sınıfa mensup katılımcı ile derinlemesine 
görüşmeler gerçekleştirilerek veriler toplanmıştır. 2020 Mayıs ayı boyunca yapılan 
görüşmelerden elde edilen veriler tematik analiz tekniğiyle analiz edilmiştir. Analiz aşamasında 
elde edilen veriler kodlanarak çeşitli tema ve alt temalara ulaşılmıştır. 
Araştırmada elde edilen genel bulgulara göre orta sınıfa mensup bireylerin tüketim 
alışkanlıkları Covid-19 salgını sürecinde önemli ölçüde değişmiştir. Katılımcıların salgın öncesi 
tüketim pratiklerine bakıldığında en çok harcama alanlarının giyim kuşam, yeme içme ve tatil 
kalemlerinden oluştuğu ortaya çıkmaktadır. Ancak Covid-19 salgını başladıktan sonra alınan 
önlemler dolayısıyla bu harcama kalemlerinde tüketim eğiliminin azaldığı anlaşılmaktadır. 
Giyim kuşam tüketimi azalmış, dışarıda yeme-içme kültürü evde yemek yeme şekline 
dönüşmüş, tatil planları ertelenmiştir. Ayrıca virüs korkusu ile katılımcıların ödeme araçlarını 
değiştirdikleri nakit para yerine temassız kredi kartı kullanımını tercih ettikleri tespit edilmiştir. 
Yine salgın korkusu ile hijyen ve temizlik ürünleri kullanımı oldukça artmıştır. Bu süreçte özel 
gün kutlamaları ertelenmiş hediye alma ve verme ritüellerini değişmiştir. Salgın sürecinde 
konser, sergi, sinema vb. etkinliklerinin yapılamaması sonucu hissedilen kültürel tüketim 
boşluğu yerini sanal kültürel tüketim (sanal tiyatro, sinema, sanal sergi vb.) alışkanlıklarına 
bırakmıştır. Medyada reklamlar aracılığıyla sunulan sağlık ile ilgili takviye gıda ve vitamin 
ürünlerinin çok daha fazla dikkat çektiği ve tüketildiği de bulgular arasındadır. Alışveriş 
mekanlarına gitme oranlarının azaldığı bunun yerine internet alışverişlerinin arttığı ve sanal 
market uygulamalarının da eskiye oranla çok daha fazla kullanıldığı bulgularına ulaşılmıştır. 
Salgın bittikten sonra bazı tüketim alışkanlıklarının (evde yemek yapmak vb.) devam ettirilme 
isteği de dikkat çekmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Tüketim, Tüketim Pratikleri, Orta Sınıf, Covid-19 Salgını 
 
ABSTRACT 
The aim of this research is to examine the changes arising from the consumption habits of the 
individuals belonging to the middle class and also to evaluate them sociologically. In the 
research qualitative methods were used, and defailed interviews were made with 20 
participants from middle class living in Nevşehir and Eskişehir and then necessary data was 
collected. At the process of the analysis, various theme and sub-themes were reached by 
encoding the data obtained. 
According to the findings obtained at the research, consumption habits of the middle class 
individuals have changed highyl during the Covid-19 epidemic. Looking at the consumption 
practices of the participants before the epidemic, it was noticed that the highest spending areas 
included clothing, eating and travelling items. But it is understand that consumption tendency 
because of the preacautions takenafter the start of the epidemic. Additionally it was found that 
participants changed their way of paying, in spite of cash Money they preferred coing 
contactless credit card. Also using of hygiene and cleaning products highly increased with the 
fear of epidemic. In this porcess celebrating special dates were delayed, ritüel of giving and 
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receiving gifts has changed. During the epidemic, because the activities such as been done, this 
cultural consumption gap has been replaced with the virtual theatre, cinema, virtual exhibition. 
It was also noticed that food supplement and vitamins advertised in the media have been 
popular and consumpted rather more. It was also seen that the rate of going to malls decreased, 
and instead of this shopping on the net and application for virtual markets have increased 
compared to before. After the end of the epidemic it has been noticed that some consumptıon 
habits have a tendency to go on (like cooking at home) 
Keywords: Consumption, Consumptıon Practices, Middle Class, Covid-19 Epidemic 
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THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE SECTOR OF EXTRACTION OF 
RAW MATERIALS FOR CONSTRUCTION "CASE OF THE QUARRYING SECTOR IN THE 

PROVINCE OF SETTAT IN MOROCCO" 
 

Said HATTABI 
Issam AMELLAL 

Souad MAATAOUI 
 

ABSTRACT 
The coronavirus (Covid-19) pandemic that appeared in 2019 has caused considerable economic 
and health impacts. It is considered one of the most significant events of the 21st century, of 
unique magnitude and is a mixture of several disruptions and crises, repercussions that have 
severely affected the global economy and caused the largest economic contraction since the 
Great Depression. Like several countries, the Moroccan public authorities declared, since 
March 2020, a state of health emergency and put in place a series of measures to mitigate these 
impacts, and also to support the country's social and economic stability and reduce these 
consequences for citizens and businesses. The sectors most affected by this crisis are 
accommodation and catering with 89% of companies on shutdown, textile and leather industries 
and metal and mechanical industries with 76% and 73%, respectively, as well as the construction 
sector with nearly 60% of companies on shutdown. The construction sector makes, on average, 
an investment of 142 billion Dirhams and a gross domestic product of 55 billion Dirhams per 
year, with nearly 6% of the national GDP. In this context, this article aims to assess the 
repercussions of this pandemic on the quarrying sector in the province of Settat (the largest 
production basin of building materials in Morocco), this sector which is quite weakened , before 
this crisis, because of a panoply of constraints, and which are thus facing a new pressure far 
exceeding their capacity,  and this by carrying out a multivariate statistical analysis of the results 
of an empirical study carried out with 56 companies in the sector to answer two questions:  What 
are the main repercussions of the coronavirus for this activity? And how to fix it?  
Keywords: COVID-19 Pandemic, quarrying sector, statistical data analysis 
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THE IMPACT OF COVID 19 ON THE DAILY LIFE OF SENIOR MOROCCAN FEMALE 
EXECUTIVES 

 
Sabra AMMOR 

 
ABSTRACT 
Our study is based on an interview guide that was used to probe the attitude and behavior of 
some of my colleagues regarding the experience of the covid 19 pandemic. our questionnaire 
has targetedsome higher education professors and some civil servants in the administration of 
Moroccan higher education establishments. This is therefore a qualitative study. The 
investigation took place during the first half of 2021.In relation to the question of knowing the 
changes caused by the pandemic in consumption habits. The answer is that the covid 19 
pandemic has surreptitiously impacted the consumption patterns of the women concerned.  
The main chapters of this study are as follows: 
1 / The impact on the act of purchase: Women surveyed pay more attention to their act of 
purchase. The choice of products is made on the basis of a detailed comparative attitude of 
prices, and the expiration date. Foods that have a long shelf life are favored and even stored.  
2 / The method of supply: The covid 19 pandemic has changed or even enriched the methods of 
supplying target women. They point out that they live differently today. In addition to the 
traditional distribution network, they integrate an online supply mode. women to strengthen this 
trend. 
3 / The budget allocated to each purchasing section: The pandemic has changed the mentality 
of many women regarding the perception of their daily life, their personal hygiene and health.  
4 / The mode of consumption: Consumption has turned more to local products, imposed by  the 
breaking of borders that limit access to imported products.  
5 / Concerning centers of interest in the area of covid 19: Consumer priorities have shifted to 
focusing on the most basic needs such as hygiene, cleaning and basic products, while demand 
for non-essential categories has declined sharply. 
6 / Leisure: The way people spend their free time is changing due to the pandemic and social 
distancing measures.  Also, it was social networks that had the lion's share of new habits during 
the time of the pandemic (70%).Staying at home is an opportunity to spend more time with family 
members. The question that remains unanswered is that of knowing if life under the same roof 
is really family life, knowing that the time devoted in particular to social networks is becoming 
ubiquitous and risks reducing drastically community life. 
Technology is changing the way we meet certain needs of respondents. These established 
habits are likely to continue, which is why consumer goods companies must rely more heavily 
on digital tools alongside traditional tools in order to optimize interaction with consumers. 
Keywords: Attitude, behavior, pandemic, investigation, consumption, purchase, supply, health, 
networks, perception, mentality. 
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CİNSİYET VE EĞİTİM DÜZEYİNİN COVID-19 KORKUSU VE ANKSİYETE SEVİYELERİNE 
ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF THE EFFECT OF GENDER AND EDUCATION LEVEL ON COVID-19 
FEAR AND ANXIETY LEVELS 

 
Meltem SÜMBÜLLÜ 

ORCID: 0000-0002-2647-7988 
Mine BÜKER  

ORCID: 0000-0003-4833-4547 
 
ÖZET 
Amaç: Pandemiler, dünya genelinde hızlı yayılımları nedeniyle toplum sağlığını olumsuz 
etkilemekte ve toplum genelinde yüksek korku ve anksiyeteye neden olmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı; cinsiyetin ve farklı eğitim düzeylerinin COVID-19 korkusu ve anksiyete seviyelerine 
etkisinin değerlendirilmesidir. 
Yöntem: Bu çalışmaya 366 hasta (kadın: 195, erkek: 171) dahil edildi. Hastalar eğitim 
düzeylerine göre ilköğretim, lise ve üniversite olarak 3 gruba ayrıldı. 20-40 yaş aralığındaki 
katılımcıların cinsiyet ve eğitim düzeyleri anket kullanılarak kaydedildi. COVID-19 korku 
seviyelerini belirlemek için COVID-19 korku ölçeği, anksiyete seviyelerini ölçmek için ise 
HADS-A ölçeği kullanıldı. Veriler, SigmaStat 3.5 (Systat Software Inc., San Jose, CA, USA) 
istatistik programı ile değerlendirildi ve p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
Bulgular: Spearman korelasyon testi, COVID-19 korkusu ile anksiyete arasında pozitif 
korelasyon olduğunu ortaya koydu (p<0.001). Eğitim seviyelerine göre COVID-19 korkusu ve 
anksiyete açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Kadın bireylerde 
COVID-19 korkusu ve anksiyete seviyesi, erkek bireylere göre istatistiksel olarak anlamlı 
derecede daha fazla görüldü (p<0.05). Kadınların % 30.6’sı, erkeklerin % 20.5 ‘i soru 1’ e 
koronavirüsten korkuyorum yanıtı verdi (p<0.05). Kadınların % 32.5’i, erkeklerin ise % 23.49 ‘u 
soru 2’ye ‘Koronavirüsü düşünmek beni rahatsız ediyor’ yanıtını verdi (p<0.05). Benzer şekilde, 
kadınların % 33.61’i, erkeklerin de % 23.49’u sosyal medyada koronavirüs ile ilgili haberleri 
izlerken gergin ve endişeli olduğunu belirtti (p<0.05). Erkeklerin % 40.71’i, kadınların % 36.61’i 
ise ‘Koronavirüse yakalanacağım diye endişelendiğim için uyuyamıyorum’ sorusuna 
katılmadığını ifade ettiler (p<0.05). 
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre, eğitim düzeyi farketmeksizin her grupta pandemi 
sürecinde yüksek endişe olduğu gözlendi. COVID-19 pandemisine bağlı olarak kadınlarda 
erkeklere oranla daha fazla korku ve anksiyete olduğu görüldü. 
Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Anksiyete, Korku, Pandemi 
 
ABSTRACT 
Aim: Pandemics negatively affect public health due to their rapid spread and cause high fear 
and anxiety throughout the society. The aim of this study is to evaluate the effects of gender and 
different education levels on COVID- 19 fear and anxiety levels. 
Methods: 366 patients (female: 195, male: 171) were included in this study. The patients were 
divided into 3 groups according to their education levels as primary school, high school and 
university. The gender and education levels of the participants aged from 20 to 40 years old  
were enrolled using a questionnaire. The COVID-19 fear scale and HADS- A scale were used to 
determine the COVID-19 fear levels and anxiety levels, respectively. The data were evaluated 
with the statistical program SigmaStat 3.5 (Systat Software Inc., San Jose, CA, USA) and p<0.05 
was considered statistically significant. 
Results: Spearman correlation test revealed a positive correlation between fear of COVID-19 
and anxiety (p<0.001). No statistically significant difference was found in terms of fear of COVID-
19 and anxiety according to education levels (p>0.05). Fear of COVID-19 and anxiety level in 
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female individuals were statistically significantly higher than male individuals (p<0.05). 30.6% 
of women and 20.5% of men answered I am most afraid of coronavirus-19 to item 1 (p<0.05). 
32.5% of the women and 23.49% of the men gave the answer to item 2 ' It makes me 
uncomfortable to think about coronavirus-19.' (p<0.05). Similarly, 33.61% of women and 23.49% 
of men stated that they were nervous and anxious while watching news about coronavirus on 
social media (p<0.05). 40.71% of men and 36.61% of women stated that they did not agree with 
the question 'I cannot sleep because I am worrying about getting coronavirus-19' (p<0.05). 
Conclusion: According to the results of this study, it was observed that there was high anxiety 
in the pandemic process in each group regardless of education level. Due to the COVID-19 
pandemic, it was observed that women had more fear and anxiety than men. 
Keywords: Coronavirus, Anxiety, Fear, Pandemics 

17



3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GLOBAL PANDEMICS AND MULTIDISCIPLINARY 
COVID-19 STUDIES 

October 17-18, 2021,ANKARA 
 

IMPACT OF THE COVID 19 HEALTH CRISIS ON THE INFORMAL SECTOR IN 
MOROCCO 

 
Abdallah RHIHIL 

Saadia MAROUANE 
Mossaab FARAHY 

ORCID:  0000 0002 7932 554X 
 
ABSTRACT 
In the current context of the health crisis related to Covid 19 and its impacts on the worldwide 
economy in terms of border closures, the difficulty of the mobility of individuals and goods, the 
encouragement of local production has become more than ever a necessity. In Morocco, the 
formal economic fabric suffers from unfair competition from the informal sector. Sector that 
weighs heavily on the Moroccan economy. As such, the latest Bank Al Maghrib study published 
in 2021 announces that the informal sector represents 31.3% of Moroccan GDP. 
Since the start of the pandemic situation, the declaration of the state of emergency and the 
application of the curfew, the informal sector has had to comply with government decisions. To 
this end, with precise opening and closing times, the freedom to operate without control; 
strength of the informal sector has been reduced. As a result, the need to include the informal 
sector within the formal economy has become an obligation to address this deficit and ensure 
economic justice that guarantees social stability. 
Subsequently, in our study, we tried to identify the role of the informal economy within the 
Moroccan economy, taking as model the city of Casablanca, the economic capital of Morocco, 
its strength and its weakness both economically and socially through an explanatory study 
based on an analytical approach of reports and administrative data available in open access as 
well as our discussions with the main stakeholders. 
The objective being to collect and interpret official data (Bank Al Maghreb Reports, High 
Commission for Planning, General Confederation of Enterprises in Morocco, etc.) related to 
Covid 19 situation, in order to emphasize the real impact of the Covid 19 health crisis on the 
informal sector and the Moroccan economic sphere by ripple effect, as well as its place and role 
in the era of Covid-19. 
Keywords: Moroccan economy, Labor market, informal sector, Covid-19 health crisis. 
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EMOTIONAL STATE DURING LOCKDOWN (COVID-19) 
 

Tetyana IVANOVA 
 
ABSTRACT 
Since March 12, 2020, in order to prevent infection with COVID-19, the government of Ukraine 
has introduced quarantine throughout the country for a period until April 3. 
From July 25 to September 31, a survey was conducted. A total of 288 people took part in the 
survey. The purpose of the survey was to assess the impact of the quarantine situation on the 
social status and emotional state of the respondents.  
At the same time, 68.19% of men and 63.91% had various problems during the quarantine 
period. The lockdown situation, first of all, influenced the emotional state and physical health of 
the respondents (60% answered that they had a predominantly negative emotional state), and 
26% answered that their physical health became worse. One of the factors was probably the 
inability to visit a doctor, which was noted by more than a third of those surveyed. 
In second place among the negative consequences of quarantine are financial problems. The 
reason for these problems was the loss of a job - this was mentioned by almost half of the 
respondents - 44%. 
42% of respondents noted a deterioration in interaction with others. In particular, 20% noted an 
increase in conflicts, 16% noted various forms of violence against them, 6% separated from their 
partners. 
Analysis of the emotional problems experienced by the respondents showed that men more 
often and more mentioned emotional problems than women. Various forms of emotional 
dysfunction were experienced by 13.89% of women and 28.67% of men. At the same time, the 
respondents more often mentioned the experience of melancholy and resentment. Despair is 
twice as likely for men as for women. 
Keywords: emotion, emotional state, mental health, gender differences, quarantine. 

19



3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GLOBAL PANDEMICS AND MULTIDISCIPLINARY 
COVID-19 STUDIES 

October 17-18, 2021,ANKARA 
 
THE IMPACT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC ON INTERNAL AUDITING QUALITY 

AND PRACTICES 
 

Hicham DRISSI 
Farid FEDOUACHE 

 
ABSTRACT  
One of the strengths of auditing is its ability to manage uncertainty concerning the upkeep of 
the control and risk management environment. Indeed, auditing has been influenced by the 
course of events following the Covid-19 health crisis. The COVID-19 pandemic presents the 
most rigorous test of business continuity imaginable. According to this, this crisis has pushed all 
organizations, whether private or public, to adopt the teleworking system. Thus, encouraging 
the use of digital tools. Moreover, the paradigm of auditing has been changed. Not only auditing 
has change but also the review of business continuity plans. Also, it’s important to notice that 
some organizations have been forced to suspend auditing activities. Our article aims to shed 
light on the role as well as the challenges of the internal audit function in times of crisis by 
explaining the impact of the crisis on the quality and the practices of this function. Our article is 
intended to be exploratory and according to this we plan to present important elements of 
literature review concerning the impact of coronavirus on internal auditing quality and 
practices. 
Keywords: internal audit; covid-19; risk management; crisis management; business continuity 
plan.    
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COVID-19 PANDEMİK SÜRECİNİN HANE SU TÜKETİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE COVID-19 PANDEMIC PROCESS ON 

HOUSEHOLD WATER CONSUMPTION 
 

Nadire ÜÇLER 
ORCID: 0000-0001-6407-121X 

 
ÖZET 
Bu çalışma kapsamında, hane su tüketiminin pandemi sürecinden etkilenip etkilenmediği 
araştırılmıştır. İnsanların virüse karşı geliştirdikleri daha sık el yıkama, duş alma, kıyafet ve 
paketli ürünlerin yıkanması gibi önlemlerin hane su tüketimini etkileyebileceği düşünülerek 
pandemi öncesi ve sonrası hane su tüketimi değerleri karşılaştırılmıştır. Bu amaçla İzmit 
İlçesinde bulunan yaklaşık 3350 hanede ölçüm yapılan DMA-08 izole bölgesine ait 2019-2020 ve 
2021 yılları aylık hane su tüketim değerleri incelenmiştir. Objektif bir karşılaştırma yapabilmek 
için aylık toplam tahakkuk değerlerinin, sıfır olmayan toplam tahakkuk sayısına bölünmesi ile 
elde edilen değerler kullanılmıştır. Olası bir artma ya da azalmanın su tüketiminin bir diğer 
etkileyeni olan sıcaklık değişiminden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için aynı 
tarihlerdeki Kocaeli istasyonuna ait aylık ortalama sıcaklık değerleri de karşılaştırılmıştır. 2019-
2020 karşılaştırmasından elde edilen sonuçlar, Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı 2020 mart ayı 
ve takip eden aylardaki tüketiminin, beklenin aksine bir önceki yıla göre daha az olduğunu 
ancak haziran ayında önemli bir artış olduğunu ve yıl sonuna kadar (eylül hariç) yüksek kaldığını 
göstermiştir. Aynı tarihlerdeki sıcaklık değerleri, haziran ayındaki sıcaklık değerinin geçen yıla 
göre daha düşük olduğunu, temmuz ayı itibariyle bir önceki yılın birkaç derece üzerine çıktığını 
göstermiştir. Ayrıca, 19 günlük tam kapanmanın 17 gününün denk geldiği 2021 yılı mayıs ayı 
ortalama sıcaklık değeri diğer yıllarla hemen hemen aynı iken su tüketim değeri en yüksek 
olarak belirlenmiştir. Haftalık, günlük ve saatlik verilerin incelenmesi bu konu hakkında daha 
hassas sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Hane Su Tüketimi, Covid-19, Tam Kapanma 
 
ABSTRACT 
Within the scope of this study, it has been investigated whether household water consumption 
is affected by the pandemic process. Pre- and post-pandemic household water consumption 
values have been compared, considering that measures such as more frequent hand washing, 
showering, washing clothes and packaged products, developed by people against the virus, 
may affect household water consumption. For this purpose, monthly household water 
consumption values of 2019-2020 and 2021 of the DMA-08 isolated region, which were measured 
in approximately 3350 households in Izmit District, have been examined. In order to make an 
objective comparison, the values obtained by dividing the monthly total accrual values by the 
total non-zero accrual number have been used. To determine whether a possible increase or 
decrease is due to temperature change, another factor of water consumption, the monthly 
average temperature values of Kocaeli station on the same dates have also been compared. The 
results obtained from the 2019-2020 comparison have shown that the consumption in Turkey in 
March 2020, when the first case was announced, and in the following months, contrary to 
expectations, was less than the previous year, but there was a significant increase in June and 
remained high until the end of the year (excluding September). The temperature values on the 
same dates have indicated that that the temperature value in June was lower than the previous 
year, and it rose a few degrees above the previous year as of July. In addition, while the average 
temperature value in May 2021, which coincides with 17 days of the 19-day lockdown, is almost 
the same as in other years, the water consumption value has been determined as the highest. 
Examining weekly, daily and hourly data will provide more precise results on this subject. 
Keywords: Household Water Consumption, Covid-19, lockdown
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ÖZET 
Coronavirus hastalığı 2019 (Covid-19), inme gibi trombotik olaylardaki artışla 
ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, inme hastalarında Covid-19'un klinik, laboratuvar ve 
prognoz sonuçları üzerindeki etkisini araştırmaktı. 
1 Eylül 2020-30 Ocak 2021 tarihleri arasında Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören akut 
serebrovasküler hastalık ve Covid-19 birlikteliği olan hastalar retrospektif olarak çalışmaya 
dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, tıbbi komorbiditeleri, nörolojik semptomları, 
inme risk faktörleri, inme şiddeti, laboratuvar test sonuçları, görüntülemeleri ve hastane 
sonuçları kaydedildi.  
20 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 72,9 ± 16 (31-95), cinsiyetleri 11 erkek 
(%55) ve 9 kadındı (%45). 9 hasta inme geçirmeden önce Covid-19 enfeksiyonu tanısı almıştı, 
11 hastada (%55) ise başvuru sırasında RT-PCR test ile (Real-time reverse transcription 
polymerase chain reaction) Covid-19 enfeksiyonu teşhisi konuldu. 18 hastada iskemik inme, 2 
hastada intraserebral kanama vardı. Başvuru sırasında 13(%65) hastada orta şiddette inme tespit 
edildi [National Institutes of Health Stroke Scale Scores (NIHSS) (5-15)] En sık başvuru 
şikayetleri, ekstremitelerde güçsüzlük (n = 17, %85), konuşma bozukluğu (n = 12, %60) ve bilinç 
bozukluğuydu (n = 12, %60). Hipertansiyon (n=15, %75), diyabetes mellitus (n=7, %35), 
koroner arter hastalığı (n=6, %30) en sık eşlik eden komorbit hastalıklardı. Hastalarda 
prokalsitonin, C-reaktif protein (CRP), eritrosit sedimentasyon hızı (ESR), interlökin-6 (IL-6), d-
dimer, fibrinojen, laktat dehidrogenaz (LDH), total bilirubin yüksekliği ve düşük lenfosit 
seviyeleri mevcuttu. Serum antikor düzeyi ile prognoz ve iskemik inme tipi arasında anlamlı bir 
ilişki yoktu. Vaka ölüm oranı (CFR) %30’du (n = 7). 
Covid-19, komorbid hastalığı olan yaşlılarda iskemik inme riskini artırır. Koagülopati ve 
inflamasyonu gösteren laboratuvar parametreleri patogenez için fikir vermektedir. Trombotik 
hastalık riskini azaltmak için Covid-19 hastalarında düşük moleküler ağırlıklı heparin ile 
antikoagülasyon önerilmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Covid-19 enfeksiyonu, iskemik inme, intraserebral hemoraji, koagülopati, 
inflamasyon 
 
ABSTRACT 
Coronavirus disease 2019 (Covid-19) has been related to an increase in thrombotic events such 
as stroke. The purpose of this study was to search the effect of Covid-19 on clinical, laboratory 
parameters, and outcomes in stroke patients. 
Patients with acute cerebrovascular disease and Covid 19 who were treated in the Neurology 
Intensive Care Unit between September 1, 2020 and January 30, 2021 were included in the study 
retrospectively. Patients' demographics, medical comorbidities, neurological symptoms, stroke 
risk factors, stroke severity, laboratory test results, imagings, as well as hospital outcomes were 
all investigated. 
20 patients were included to the study. The mean age of the patients was 72.9 ± 16 (31-95)  years-
old, and the genders were 11 male (55%) and 9 female (45%).  9 patients had a pre-stroke 
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diagnosis of COVID-19 infection, 11 patients (55%) were diagnosed with COVID-19 infection by 
RT-PCR test (Real-time reverse transcription polymerase chain reaction) at admission. 18 
patients had ischemic stroke and 2 patients had intracerebral hemorrhage. Moderate stroke was 
detected in 13 (65%) patients at admission [National Institutes of Health Stroke Scale Scores 
(NIHSS) (5-15)].The most common complaints at presentation were weakness in the extremities 
(n = 17, 85%), speech disorder (n = 12, 60%), and impaired consciousness (n = 12, 60%). 
Hypertension (n = 15, 75%), diabetes mellitus (n = 7, 35%), coronary artery disease (n = 6, 30%) 
were the most common comorbid diseases. The patients had high procalcitonin, C-Reaktif 
protein (CRP), erythrocyte sedimentation rate (ESR), interleukin-6 (IL-6), d-dimer, fibrinogen, 
lactate dehydrogenase (LDH) and low lymphocyte levels. There was no significant relationship 
between serum antibody level and prognosis and type of ischemic stroke. The case fatality rate 
(CFR) was 30% (n = 7). 
Covid-19 increases the risk of ischemic stroke in the elderly with comorbid diseases. Laboratory 
parameters showing coagulopathy and inflammation provide an idea for the pathogenesis. 
Anticoagulation with low molecular weighted heparin is recommended in Covid-19 patients to 
reduce the risk of thrombotic disease. 
Keywords: Covid-19 infection, ischemic stroke, intracerebral hemorrhage, coagulopathy, 
inflamation 
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THE ROLE OF INTERNAL AUDIT IN THE RISK MANAGEMENT: CASE OF THE COVID 19 

HEALTH CRISIS 
 

Hicham DRISSI 
Khawla KARIMALLAH 

 
ABSTRACT 
Although humanity has been the victim of several epidemics since Antiquity that decimated 
entire populations (the Spanish flu in 1918, the H1N1 flu in 2009, and Ebola in 2014), the health 
crisis of COVID 19 is unprecedented. This is a large-scale crisis that has shaken the global 
economy, affecting all continents and impacting the operational mode of the organizations, as 
well as precipitating the failure of many business models around the world. 
In this context of uncertainty, many companies have found themselves obliged to establish new 
operating methods to ensure their business continuity whether it is on the operational, strategic 
or financial level in order to identify the best key elements of each of these new features in order 
to be able to manage efficiently the various levels of associated risk. 
With the perspective to help companies achieve their objective effectively and efficiently by 
identifying the new emerging risks, the role of internal audit as a mechanism is to evaluate the 
effectiveness of governance processes of the entreprise , risk management, designed control 
as well as the level of resilience of the company and its ability to ensure its business continuity 
plan in a context of uncertainty marked by the crisis. 
Through a literature review on the risk management process, and the internal audit function's 
advent, this communication clarifies the internal audit function's role and challenges in times of 
crisis on the assessment of the risk management process and explains how it can assist 
companies in the context of the current health crisis to focus on new risks threatening the 
companies business continuity. 
Keywords: internal audit; risk management; Covid 19; continuity plan 
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E‐LEARNING: DEPRESSION, ANXIETY, AND STRESS SYMPTOMATOLOGY AMONG 
LEBANESE UNIVERSITY STUDENTS DURING COVID‐19 QUARANTINE 

 
Mirna FAWAZ 

 
ABSTRACT 
E‐learning has been adopted internationally as the alternative teaching or learning strategy 
during the coronavirus disease 2019 (COVID‐19) quarantine to fill the academic gap that has 
been created by the existing reality of the pandemic due to nationwide closures. Aim: This study 
aims at evaluating the prevalence of depression, anxiety, and stress symptomatology among 
Lebanese University Students during the COVID‐19 Quarantine. Methodology: A quantitative 
cross sectional research design, where 520 undergraduate university students were surveyed 
regarding their satisfaction with e‐learning and the prevalence of depression, anxiety, and 
stress symptomatology using depression, anxiety, and stress scale‐21 elements. Results: 
Learning through online platforms have given rise to depression and anxiety disorders among 
undergraduate university students, where there was a significant correlation between student 
satisfaction and prevalence of depression, anxiety, and stress. Conclusion: The sudden shift to 
exclusive e‐learning methods of instruction have produced anxiety and depression symptoms 
among a significant portion of the students due to the stressful load of work required. 
Keywords: Anxiety, COVID‐19, Depression, E‐learning, Stress. 
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ABSTRACT 
Aims: It is known that higher eosinophils (EOS)  level is associated with COVID-19 disease 
severity. The aim of this study is to find out an optimal cutoff point of EOS level for severity 
prognosis. In the literature, the threshold point is usually determined by the so-called ROC 
analysis, which may have at least three different versions. However, in ROC analysis, only the 
factor of interest, e.g., EOS level in the current context, is used. Other factors do not play a role 
in ROC analysis. A simple justification to add other factors is that, for example, age also affect 
the severity prognosis, and EOS should be considered conditional on age. To deal with this 
situation, we use the approach of rule extraction from random forest, in particular, the SIRUS 
program.  
Data: The COVID-19 patient data was collected from Amasya State Hospital, from August 1, 2021 
to September 1, 2021. There are 320 patients with eosinophils level information. Their EOS level, 
together with coagulation function markers and other blood test results were carried out within 
the first day of patients on admission (“baseline”). 76% of our patients were outpatients and 24% 
were inpatients. The mean age of outpatients was 40.5±20.1, and the mean age of inpatients was 
56.6±24.3. 
Methods: R (version 3.5.1)  and SPSS (version 25.0) statistical packages were used. Including 
Fisher’s test, logistic regression, sirus (Stable and Interpretable Rule Set for classification) which 
is based on random forest package ranger. 
Results: Logistic regression shows baseline EOS is a risk factor for COVID-19 severity (i.e., to 
be an inpatient) (pv=0.001, OR=4.01, 95% confidence interval (CI)= (1.79, 8.97). EOS is also a 
risk factor for COVID-19 mortality by the same analysis (pv< 0.008, OR=5.48, 95% CI= (1.56, 
19.19)).  The ROC analysis did not show a clear peak for death prognosis on EOS so we then 
focus on severity prognosis. For severity classification, peak for Fisher test p-value for the 
confusion matrix is around EOS level of 0.21-0.27, and Youden index peaks around 0.11. This 
indicates that even within “ROC analysis”, there could be multiple results. Using age and 
gender, as well as EOS, the sirus produces several rules that outperform (in terms of Fisher test 
p-value from the confusion matrix) the rules using EOS alone. For example, “age< 58 and 
EOS<0.116” (pv=2.7E-8), “age< 65 and EOS<0.116” (pv=4.8E-8), “age<58 and EOS<0.19” 
(pv=9.2E-9), “age<65 and EOS<0.19” (pv=1E-8). Using EOS alone, we have rules “EOS<0.116” 
(pv=0.00089) and “EOS<0.19” (pv=0.00427). 
Conclusion: From our data, two thresholds for EOS were found to be good choices for cutoff 
point for COVID-19 severity prognosis (one around 0.1 and another around 0.2), indicating that 
the whole range of EOS level may be good candidate. Rule-extraction from random forest, a 
multi-variable approach, shows that using both EOS and age produces a much better rule for 
severity diagnosis. 
Keywords: eosinophils, EOS, COVID-19 
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AN INVESTIGATION OF ONLINE TEACHING AND EXAMS DURING THE COVID-19 
PANDEMIC 

 
Rizwana WAHID 
Ahtisham AZIZ 

 
ABSTRACT 
The current quantitative research paper intends to investigate teachers' and learners’ 
experiences and opinions about virtual learning and testing and how remote learning has 
affected their teaching and learning and assessments. To find out the effects of the online 
platform on classes and assessments, two sets (one for students and the other for teachers) of 
questionnaires were formulated comprising three sections; first, about demographic 
information of the participants, second (variables, 1-8) about online classes and third (variables, 
9-17) about online assessments. The questionnaires were administered among 150 participants- 
90 undergraduate students and 60 university teachers from five countries: Saudi Arabia, India, 
Turkey, England and Canada. SPSS (Version 26.0) was used to analyze the data statistically. The 
obtained results showed that both students and teachers were ready to adopt online teaching. 
Moreover, the research findings did not show much significant difference between teachers’ 
and students’ experiences and opinions towards online classes and assessment across all five 
countries. Furthermore, the study offers some implications based on the findings. The 
researchers see that blended learning might be the future of education. It would maintain the 
quality of learning and prepare educational institutions and teachers to meet any challenge in 
this unpredictable world.    
Keywords: COVID-19, face-to-face teaching, online classes, online assessment, online teaching 
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APPLICATION OF MACROECONOMIC POLICIES VERSUS COVID-19 PANDEMIC. 
WHAT IMPACT ON GDP? CASE STUDY UNITED STATES, JAPAN, UNITED KINGDOM 
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ABSTRACT 
It has been almost two years since the Covid-19 sanitary pandemic hardly hit the world 
economy. In order to preserve public health, the governments of all countries took measures 
which penalized the economic and financial system of the country. The sector that was hit 
hardest was the private sector and more specifically the conventional economy. This is because, 
unlike other crises, these economic agents are faced with a limited rationality which has 
produced an entrepreneurial uncertainty and an investment slowdown. The crisis continues 
whereas society needs economic growth and employment. The hypothesis of combining 
between state intervention in the economy, as the driver of the economic engine through 
increasing aggregate demand, with an expansionary monetary policy is seen as the best 
solution. The purpose of this paper is to identify the impact of government spending and 
monetary policy of central banks on stability and stimulating economic growth for the pandemic 
period 2020-2021. To see this impact, we have selected four countries and regions: USA, 
Eurozone, Japan and UK. The results show that interest rates for the USA and the UK have 
positively impacted the financing of the economy while for the Eurozone and Japan the impact 
seems to be almost inexistent. While government spending has positively impacted the 
Eurozone, the UK and Japan, for the USA the correlation does not exist. 
Keywords: Economic crisis; Covid-19; Macroeconomic policy; United States, Euro Area, Japan 
and United Kingdom 
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ABSTRACT 
The emergence of covid-19 pandemic in Nigeria has changed the way journalists discharge 
their duties. Resulting from the protocols and measures for safety from this deadly virus, a lot of 
monetary and non-monetary engagements have been suggested by health experts thereby 
changing the way of gathering and reporting news. Journalists hitherto have opportunity of 
meeting their interviewees physically. Today, most appointments for interviews are granted 
under strict measures of corona virus protocols. Sometimes, appointments are deferred 
pending the ease of the tidal wave of corona virus. These challenges among others are the 
motivations for this study. In view of this, it appears important to undergo a study with a view to 
examining the experiences of Nigerian journalists in the course of exercising their professional 
role amid Covid-19 pandemic. The study adopts Survey with some journalists across Kaduna 
state using online questionnaire to elicit the data. It uses simple random sampling technique to 
get the respondents from the population of Kaduna State journalists cutting across the available 
media stations in the state. Social responsibility theory explains the study since it concerns with 
the risks and challenges journalists are facing in their efforts to discharge their responsibilities. 
Descriptive statistics is used for the analysis. The data will be presented in charts and analysed 
using simple percentages. 
Keywords: Journalists, experiences, journalism, covid-19, pandemic.  

29



3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GLOBAL PANDEMICS AND MULTIDISCIPLINARY 
COVID-19 STUDIES 

October 17-18, 2021,ANKARA 
 
VISUAL-BASED CONTROL OF A MOBILE ROBOT USING HORN-SCHUNCK ESTIMATOR 

AND TYPE-2 TAKAGI-SUGENO FUZZY LOGIC CONTROLLER 
 

Mohamed NADOUR 
Lakhmissi CHERROUN 

 Abdellah KOUZOU 
Mohamed BOUMEHRAZ 

 
ABSTRACT 
Mobile robots are widely used in different sectors, especially in industrial areas, services, 
defense, health, and hospital services. Indeed, due to the actual health crisis COVID-19 
pandemic which was arisen since nearly two years, robots are now introduced in several ways 
and operations. One of these major tasks is the transportation of vital materials and equipment 
under the avoidance of direct contamination between persons, where hospitals and clinics have 
begun using mobile robots for a much wider range of tasks to reduce risks. For example, robots 
can move autonomously to ensure the safety transportation of food, medicine and equipment, 
the cleaning, the preparation of patient rooms, thereby limiting person-to-person contact in 
infectious disease spaces, especially within the actual situation of COVID-19. 
In these types of workspaces, robotic systems must have powerful, intelligent control systems,  
and precise perception sensors. To deal with this problem, different methods have been 
proposed and applied for robot navigation, path following and obstacle avoidance tasks. Visual-
based navigation approaches are attractive and efficient for mobile robot control.  
The main aim of this paper is to propose an intelligent visual control structure of a wheeled 
mobile robot based on type-2 Takagi-Sugeno fuzzy logic controller (T2TSFLC) and Horn-
Schunck (HS) algorithm of optical flow (OF) approach. Video acquisition and image processing 
algorithm is used to treat the acquired images in order to perceive the surrounding robot 
environment. At each time step, the captured image is divided into two parts right and left to 
facilitate treatment and to move in both directions. The robot is able to reach its final position in 
the environment safely and autonomously. To validate the proposed control structure, 
simulation is done in 2D and 3D using Virtual Reality Toolbox.  
The obtained simulation results demonstrate the efficiency of the proposed control strategy 
based type-2 TSFLC and HS method for mobile robot navigation and obstacle avoidance. 
Keywords: Robot, Type-2 Fuzzy Logic, Estimator, Visual-based Control, Navigation, Camera. 
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ABSTRACT 
The last two years have been marked by the appearance of covid-19 and the spread of this virus 
around the world, which has caused human, material and financial damages.  
The medical and nursing staff have played an essential role in reducing this spread, of course 
with the help of citizens by respecting preventive health measures.  
Nurses were in direct contact with patients with this virus, which forced them to take more 
preventive action in their family contact, deal with difficult situations and mobilize more soft 
skills in hospital wards.  
The World Health Organisation has stated that ‘strengthening midwifery education is a key step 
to improving quality of care and reducing maternal and newborn mortality and morbidity’. 
Midwives respect and enable the human rights of women and children, and their priority is to 
ensure that care always focuses on the needs, views, preferences, and decisions.  
We noticed during our presence at the hospital, that the majority of midwives used some 
softskills more than others in order to guarantee a quality service even during this pandemic,  
for example: communication, community knowledge, respect, sharing information, relationship 
management skills, positive leadership and role modelling, including the ability to guide, 
support, motivate, and interact with other members of the interdisciplinary team ... in order to 
delivre a better and safer care for people which is at the heart of what they do, supporting the 
women and thier new-born to deliver the highest standards of care. 
Keywords: Soft skills; covid-19; midwives. 
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ÖZET 
Araştırma, Haziran-Ağustos 2021 tarihleri arasında pediatri hemşirelerinin COVID-19 hastalığına 
ilişkin algı ve tutumlarını değerlendirmek üzere Erzurum İl merkezine bağlı Erzurum Atatürk 
Üniversitesi Araştırma Hastanesinin çocuk kliniklerinde görev yapan toplam 70 pediatri 
hemşiresiyle tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapıldı. Verilerin toplanmasında Artan ve 
arkadaşlarının (2020) uyarlamış olduğu “COVID-19 Salgınına Yönelik Algı ve Tutumları 
Değerlendirme Ölçeği” kullanıldı. Ölçek hastalık algısı (tehlikelilik ve bulaşıcılık), nedenler 
algısı (komplo, çevre, inanç), kontrol algısı (makro, kişisel, kaçınılmazlık) ve kaçınma 
davranışları (bilişsel kaçınma, ortak alandan kaçınma, kişisel temastan kaçınma) olmak üzere 
dört ayrı ölçekten oluşmaktadır ve hepsi ayrı ayrı puanlanmaktadır. Tüm ölçekler 5’li likert 
tipindedir ve ölçeklerden alınan yüksek puanlar o alandaki inancın yüksek olduğu anlamına 
gelmektedir. Araştırmaya katılan pediatri hemşirelerinin %91.4’ü kadın, %35.7’si yenidoğan 
yoğun bakım kliniklerinde, %18.6’sı genel pediatri servisinde, %14.3’ü çocuk onkoloji-
hematoloji servisinde, %8.6’sı çocuk yoğun bakım, %8.6’sı pediatrik yandal, %7.1’i çocuk 
enfeksiyon, %4.3’ü çocuk cerrahi, %2.9’u çocuk acil servisinde çalışmakta, %64.3’ü lisans 
mezunu, %54.3’ü evli, %44.3’ü çocuk sahibidir. COVID-19 salgınına yönelik algı ve tutumları 
değerlendirme ölçeği alt boyutların puan ortalamalarına bakıldığında tehlikelilik 1.87±0.58, 
bulaşıcılık 3.65±1.15, komplo 3.02±0.96, çevre 2.57±0.90, inanç 2.59±0.97, makro 2,54±0.94, 
kişisel 2.96±0.84, kaçınılmazlık 2.99±0.55, bilişsel kaçınma 2.25±1.06, ortak alandan kaçınma 
2.60±0.86, kişisel temastan kaçınma 3.81±1.32’dir. Bu doğrultuda pediatri hemşirelerinin bu 
hastalığı tehlikeli ve bulaşıcı buldukları, hastalığın ortaya çıkmasında komplo, çevre ve inanç 
faktörlerinin etkili olduğunu düşündükleri ve özellikle kişisel temastan kaçınma davranışlarının 
yüksek olduğu belirlendi. Araştırmada, zorlu koşullarda hizmet veren pediatri hemşirelerinin 
COVID-19 salgınına yönelik algı ve tutumlarının değerlendirmesinin gerekli girişimler 
yapılması açısından önemli olduğu sonucuna varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Pediatri, Hemşire, COVID-19, Algı, Tutum. 
 
ABSTRACT 
The study was conducted in a descriptive and cross-sectional type with a total of 70 pediatric 
nurses working in the pediatric clinics of Erzurum Atatürk University Research Hospital in 
Erzurum city center to evaluate the perceptions and attitudes of pediatric nurses towards 
COVID-19 disease between June and August 2021. The “Perceptions and Attitudes Towards the 
COVID-19 Epidemic Assessment Scale” adapted by Artan et al. (2020) was used to collect the 
data. The scale consists of four different scales: perception of illness (dangerousness and 
contagion), perception of causes (conspiracy, environment, belief), perception of control 
(macro, personal, inevitability) and avoidance behaviors (cognitive avoidance, avoidance of 
common area, avoidance of personal contact). All are rated separately. All scales are in 5-point 
Likert type and high scores obtained from the scales mean that the belief in that area is high. Of 
the pediatric nurses participating in the study, 91.4% were women, 35.7% were in neonatal 
intensive care clinics, 18.6% were in the general pediatrics service, 14.3% were in the pediatric 
oncology-hematology service, 8.6% were in the pediatric intensive care unit, 8.6% were in the 
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pediatric intensive care unit. minor, 7.1% pediatric infection, 4.3% pediatric surgery, 2.9% work 
in the pediatric emergency department, 64.3% have a bachelor's degree, 54.3% are married, 
44.3% have children. Considering the mean scores of the sub-dimensions of the scale for 
evaluating perceptions and attitudes towards the COVID-19 epidemic, dangerousness 
1.87±0.58, contagiousness 3.65±1.15, conspiracy 3.02±0.96, environment 2.57±0.90, belief 
2.59±0.97, macro 2.54±0.94, personal 2.96± It was 0.84, inevitability 2.99±0.55, cognitive 
avoidance 2.25±1.06, avoidance of common area 2.60±0.86, avoidance of personal contact 
3.81±1.32. In this direction, it was determined that pediatric nurses found this disease dangerous 
and contagious, thought that the factors of conspiracy, environment and belief were effective in 
the emergence of the disease, and especially the behaviors of avoiding personal contact were 
high. In the study, it was concluded that the evaluation of the perceptions and attitudes of 
pediatric nurses serving in difficult conditions towards the COVID-19 epidemic is important in 
terms of taking necessary actions. 
Keywords: Pediatrics, Nurse, COVID-19, Perception, Attitude. 
 
GİRİŞ 
Yeni Tip Koronavirüs (SARS-CoV-2) kaynaklı COVID-19 enfeksiyonu, Çin’in Wuhan kentinde 
2019 Aralık ayı sonlarında ortaya çıkmış ve kısa sürede başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm 
dünyada etkili olmuştur. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu hastalık; ateş, öksürük, solunum 
zorluğu gibi farklı belirtilerle seyreden, sonuçları ciddi ve ölümcül bir hastalıktır (Symptoms of 
Coronavirus CDC, 2020). COVID-19 enfeksiyonundan dolayı hem dünyada hem de ülkemizde 
çok sayıda ölümler yaşanmış ve ölümler hala devam etmektedir. 
COVID-19 pandemisi, hemşirelik hizmetleri yönetimi ve hasta bakım süreçlerini önemli ölçüde 
etkilemiştir. Salgın tıbbi tedaviye ihtiyaç duyacak şekilde çok sayıda insanı enfekte etmiş, 
nitelikli insan kaynakları krizi, başta hemşireler olmak üzere tüm sağlık profesyonellerinin iş 
yükünü arttırmıştır (Yerköy Ateş ve Okur 2020). COVID-19 enfeksiyonu yayıldıkça sağlık 
hizmetleri ve hastane kaynaklarına acil olarak ihtiyaç duyulmuştur.  
COVID-19’un bulaşıcı ve tehlikeli bir hastalık olması tüm sağlık çalışanlarında olduğu gibi 
hemşirelerin de ölüm korkusu ile yüz yüze gelmesi, virüsle enfekte olmuş bireyleri tedavi etme 
sorumluluğu ve salgın sonucunda yakınlarını kaybetmeye tanıklık etme, ailelerinden ve 
çocuklarından ayrı kalma gibi olumsuzlukları beraberinde getirmiştir. Tüm bu durumlar 
hemşirelerin hem günlük hayatlarını zora sokmuş hem de uzun yıllar sürecek travmalara zemin 
hazırlamıştır (Koç vd., 2020; Akalın ve Modanlıoğlu, 2021). 
COVID-19 enfeksiyonu ilk duyurulduğu zamanlarda çocuklarda semptomsuz geçtiği ve 
çocuklarda ölüme neden olmadığı bildirilmiştir. Bu hastalığı daha çok 65 yaş üzeri bireyleri veya 
kronik hastalığı olan bireylerin ağır geçirdiği belirtilmiştir. Bu doğrultuda hastanedeki yatışlara 
da bakıldığında yetişkin yoğun bakım kliniklerine de yansıdığı görülmüştür. Bu durum yetişkin 
yoğun bakımlarda hizmet veren hemşireleri son derece etkilemiş ve iş yüklerini artırmıştır. 
Mevcut durumda da hala yetişkin yoğun bakım ünitelerindeki yoğunluklar devam etmektedir. 
Bunun yanında çocukların hastalığı semptomsuz geçirmesi fakat hastalığı taşımaları hızlı 
yayımlara neden olmuştur. COVID-19’un çocuklarda semptomsuz geçmesi fakat taşıyıcı 
durumda olmaları pediatri servisinde çalışmakta olan hemşireleri tedirgin etmektedir. Ayrıca 
Nisan 2020’de Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmetinden ve ardından İtalya’dan bildirilen Akut 
COVID- 19 hastalığı sonrası meydana gelen ve 21 yaş altında görülen Kawasaki hastalığına ya 
da toksik şok sendromu tablosuna benzeyen ciddi bir durum ortaya çıktığı saptandı (Rowley, 
2020). Çocuklarda görülen bu durumun şiddetli karın ağrısı, ateş, mukokutanöz hastalık 
(döküntü, konjunktivit, oral lezyonlar, ekstremitelerde ödem, koroner arter genişlemesi ve 
gastrointestinal belirtilerle karakterize olduğu görüldü. Çeşitli ülkelerde benzer vakalara 
rastlanması sonucunda “Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC)” tarafından bu durum 
“Çocukluk Çağının Multisistemik İnflamatuar Sendromu” "(Mul-tisystem İnflammatory 
Syndrome in Childhood (MIS-C)” olarak isimlendirildi. COVID-19 vakalarının en fazla 
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görüldüğü dönem ile MIS-C vaka sayısının en fazla görüldüğü dönemler arasında birkaç haftalık 
gecikme olduğu saptandı. Bu durum COVID-19’a ilişkin bir komplikasyon olarak kabul edildi 
(Başar, 2021). Dolayısıyla COVID-19 hastalığı yetişkin kliniklerinde çalışan hemşirelerin iş 
yükünü artırırken, MIS-C vakaları da pediatri servislerindeki yoğunluğu artırmaya başlamıştır. 
Sonuç olarak COVID-19 pandemisinin etkilerinin hemşireliğin her alanında görüldüğü 
bilinmekte ve yalnızca yetişkin bireylere bakım veren hemşireleri değil pediatri hemşirelerini 
de etkilediği görülmektedir. Bu durumda pediatri hemşirelerinin de COVID-19 pandemisine 
ilişkin algı ve tutumlarının değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Çünkü hemşirelerin bu 
hastalığa karşı olan algı ve tutumları iş yükü, iş doyumu gibi birçok faktör üzerinde etkili olabilir. 
Bu doğrultuda bu araştırma pediatri hemşirelerinin COVID-19 hastalığına ilişkin algı ve 
tutumlarını değerlendirmek üzere yapılmıştır. 
 
YÖNTEM  
Araştırma, Haziran-Ağustos 2021 tarihleri arasında pediatri hemşirelerinin koronavirüs algı ve 
tutumlarının yaşam kaliteleri üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere tanımlayıcı ve kesitsel 
tipte yapıldı. 
Araştırmanın Evren ve Örneklemi 
Araştırmanın evrenini Erzurum İl merkezine bağlı bir üniversite Hastanesinin çocuk cerrahi, 
genel pediatri, çocuk intaniye, çocuk hematoloji, yenidoğan yoğun bakım, çocuk yandal, çocuk 
yoğun bakım ve çocuk acil servislerinde görev yapan toplam 101 pediatri hemşiresi oluşturdu. 
Araştırmanın örnekleminde ise araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 70 pediatri 
hemşiresi yer aldı.  
Verilerin Toplanması 
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak online anket yöntemi kullanıldı.  
Araştırmada kullanılan veri toplama araçları: 
Tanımlayıcı bilgi formu; Bu formda cinsiyet, yaş, eğitim durumu, meslekteki çalışma süresi, 
çalışılan klinik, mevcut klinikteki çalışma süresi, medeni durum, çocuğa sahip olma durumu, 
kronik hastalıklı veya yaşlı birey ile birlikte yaşama durumu sorularından oluşmaktadır. 
COVID-19 Salgınına Yönelik Algı ve Tutumları Değerlendirme Ölçeği: Artan ve arkadaşlarının 
(2020) uyarlamış olduğu COVID-19 Salgınına Yönelik Algı ve Tutumları Değerlendirme Ölçeği 
kullanılmıştır. Ölçek 4 alt ölçekten oluşmaktadır ve hepsi ayrı ayrı puanlanmaktadır. Tüm 
ölçekler 5’li likert tipindedir ve ölçeklerden alınan yüksek puanlar o alandaki inancın yüksek 
olduğu anlamına gelmektedir. Ölçekler hastalığa yönelik genel algı, hastalığın nedenleri, 
kontrol algısı ve kaçınma davranışlarını içermektedir. Genel Algı (hastalık algısı), Nedenler ve 
Kontrol Algısı Ölçekleri “1- Kesinlikle Katılmıyorum” ile “5-Kesinlikle Katılıyorum” arasında 
işaretleme yapılabilen 5’li likert türündedir. Anketin hastalığa yönelik genel algıyı 
değerlendiren alt ölçeği, “bulaşıcılık” ve “tehlike” alt boyutlarını kapsayan 8 maddeden 
oluşmaktadır. 18 maddelik ikinci alt ölçek (Nedenler), hastalığa neden olan faktörleri 
değerlendirmektedir. Komplo, çevre ve inanç alt boyutlarından oluşmaktadır. Komplo alt 
boyutu, koronavirüsün bir tür komplo motivasyonuyla yaratıldığına yönelik inanç ifadelerinin 
yer aldığı bir algıyı değerlendirmektedir. Çevre alt boyutu ise hastalığın çevresel sebeplerden 
ötürü ortaya çıktığına dair bir algıyı değerlendirmektedir. İnanç alt boyutu ise hastalığı dini 
gerekçelere dayandırma düzeyini ölçmektedir. Sonraki alt ölçek (Kontrol), hastalığa yönelik 
kontrol algısını değerlendirmektedir ve 13 maddeden oluşmaktadır. Kontrol algısı ölçeğinden 
alınan yüksek puanlar kontrol algısının yüksek olduğunu ifade eden olumlu bir tabloyu ifade 
etmektedir. Makro kontrol, kişisel kontrol ve kaçınılmazlık alt boyutları bulunmaktadır. 
Kaçınılmazlık alt boyutundaki tüm ifadeler ters kodlama gerektirmekte olup bu alt boyuttan 
alınan yüksek puanlar, kişinin hastalıktan kaçınabileceğine dair inancının yüksek olduğunu 
göstermektedir. Kaçınma davranışlarını değerlendiren alt ölçek ise “Bu davranışı hiç 
yapmadım.” ve “Bu davranışı çok sık yaptım.” arasında seçeneklerin yer aldığı 5’li likert tipi 14 
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ifadeden oluşmaktadır. Bu ölçeğin alt boyutları ise; bilişsel kaçınma, ortak alanlardan kaçınma 
ve kişisel temastan kaçınma şeklindedir. 
Verilerin Değerlendirilmesi 
Verilerin değerlendirmesinde çarpıklık ve basıklık değerlerinin +1/-1 arasında olması normal 
dağılım olarak kabul edildiği araştırmamızda, veriler normal dağılım özelliği gösterdi. Bu 
doğrultuda araştırmada bağımsız iki grup karşılaştırmalarında “Bağımsız Örneklemler T Testi” 
ve bağımsız üç grup karşılaştırmalarında “ANOVA” testi kullanıldı. Ayrıca yüzde, frekans, 
ortalama, standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiklere de yer verildi. 
 
BULGULAR 
 

Tablo 1. Pediatri hemşirelerinin tanıtıcı özelliklerinin dağılımı 
Özellikler n % 

Cinsiyet    

Kadın 

Erkek 

64 91.4 

6 8.6 

Eğitim Durumu  

Sağlık Meslek Lisesi 20 28.6 

Lisans 45 64.3 

Lisansüstü 5 7.1 

Yaş Aralığı    

21-30  41 58.6 

31-47  29 41.4 

Çalışılan Klinik   

Yenidoğan Yoğun Bakım 25 35.7 

Çocuk Servisi (genel) 13 18.6 

Çocuk Hematoloji-Onkoloji  10 14.3 

Çocuk Yoğun Bakım 6 8.6 

Pediatrik Yandal 6 8.6 

Çocuk Enfeksiyon  5 7.1 

Çocuk Cerrahi 3 4.3 

Çocuk Acil 2 2.9 

Medeni Durum    

Evli 32 45.7 

Bekâr 38 54.3 
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Çocuğu Olma Durumu   

Evet 31 44.3 

Hayır 39 55.7 

Yaşlı veya Kronik Hastalıklı Birey ile Yaşama Durumu   

Evet 10 14.3 

Hayır 60 85.7 

Toplam 70 100 

 
Araştırmaya katılan pediatri hemşirelerinin %91.4’ü kadın, %64.3’ü lisans mezunu, %58.6’sı 21-
30 yaş aralığında, %54.3’ü evli, %44.3’ü çocuk sahibi, %14.3’ü kronik hastalığı olan veya yaşlı 
bireylerle yaşamaktadır. Hemşirelerin %35.7’si yenidoğan yoğun bakım kliniklerinde, %18.6’sı 
genel pediatri, %14.3’ü çocuk hematoloji-onkoloji, %8.6’sı çocuk yoğun bakım, %8.6’sı 
pediatrik yandal, %7.1’i çocuk enfeksiyon, %4.3’ü çocuk cerrahi ve %2.9’u çocuk acil 
servisinde çalışmaktadır (Tablo 1). 
 

Tablo 2. Pediatri hemşirelerinin koronavirüs algı ve tutum ölçeği alt boyutları puan 
ortalamalarının dağılımları 

Ölçekler ve Alt boyutları Ort. Ss. 
Hastalık Algısı   
Tehlikelilik 1.87 0.58 
Bulaşıcılık 3.65 1.15 
Nedenler Algısı   
Komplo 3.02 0.96 
Çevre 2.57 0.90 
Iİnanç 2.59 0.97 
Kontrol Algısı   
Makro 2.54 0.94 
Kişisel 2.96 0.84 
Kaçınılmazlık 2.99 0.55 
Kaçınma Davranışları   
Bilişsel kaçınma 2.25 1.06 
Ortak alandan kaçınma 2.60 0.86 
Kişisel temastan kaçınma 3.81 1.32 

 
COVID-19 salgınına yönelik algı ve tutumları değerlendirme ölçeği alt boyutların puan 
ortalamalarına bakıldığında tehlikelilik 1.87±0.58, bulaşıcılık 3.65±1.15, komplo 3.02±0.96, 
çevre 2.57±0.90, inanç 2.59±0.97, makro 2,54±0.94, kişisel 2.96±0.84, kaçınılmazlık 2.99±0.55, 
bilişsel kaçınma 2.25±1.06, ortak alandan kaçınma 2.60±0.86, kişisel temastan kaçınma 
3.81±1.32’dir (Tablo 2).  
Hemşirelerin tanıtıcı özelliklerine göre COVID-19 algı ve tutum ölçekleri alt boyut puan 
ortalamalarının karşılaştırmaları yapıldı. Hemşirelerin cinsiyetlerine göre bulaşıcılık alt boyut 
puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edildi (t=0.831; p=0.024). Kadın 
hemşirelerin puan ortalaması 3.68±1.08 iken erkek hemşirelerin puan ortalaması 3.27±1.79 
saptandı. Hemşirelerin cinsiyetlerine göre bilişsel kaçınma alt boyut puanı arasında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık tespit edildi (t=3.037; p=0.021). Kadın hemşirelerin puan ortalaması 
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2.32±1.08 iken erkek hemşirelerin puan ortalaması 1.52±0.55 saptandı. Hemşirelerin çocuk 
sahibi olma durumlarına göre kaçınılmazlık alt boyut puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık tespit edildi (t=0.006; p=0.446). Çocuk sahibi hemşirelerin puan ortalaması 2.95±0.69 
iken çocuk sahibi olmayanların puan ortalaması 3.01±0.40 saptandı. Hemşirelerin çocuk sahibi 
olma durumlarına göre bilişsel kaçınma alt boyut puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık tespit edildi (t=0.006; p=0.530). Çocuk sahibi hemşirelerin puan ortalaması 2.33±1.27 
iken çocuk sahibi olmayanların puan ortalaması 2.19±0.87 saptandı. Hemşirelerin medeni 
durum, yaş, eğitim durumu, çalışılan klinik, yaşlı veya kronik hastalıklı bireyle yaşama 
durumuna göre COVID-19 algı ve tutumları arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p<0.005). 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
Pediatri hemşirelerinin COVID-19 hastalığına ilişkin algı ve tutumlarını inceleyen bu çalışmada 
pediatri hemşirelerinin hastalığa ilişkin genel algılarına bakıldığında hastalığı oldukça tehlikeli 
ve bulaşıcı buldukları saptanmıştır. Bu bulgular pediatri hemşirelerinin hastalığın ciddiyetinin 
farkında olduklarını göstermektedir. Hemşirelerin hastalığın ortaya çıkma nedenine ilişkin 
algıları incelendiğinde hemşireler yüksek bir oranda hastalığın bir komplo sonucu ortaya 
çıktığını düşündükleri, bunun yanında hastalık nedeni olarak çevresel faktörlerin ve inanç 
faktörünün de önemli ölçüde etkilediğini düşündükleri belirlenmiştir. Hastalığın kontrolü 
konusunda ise hemşirelerin öncelikle kişisel düzeyde önlemlerin alınmasının önemli olduğunu 
ve bunu takiben uluslararası ve ulusal düzeyde önlemlerin alınması gerektiğini düşündükleri 
görülmüştür. Hastalıktan kaçınma konusunda hemşirelerin yüksek düzeyde kişisel temastan 
kaçındıkları, bunun yanında ortak alandan kaçınma davranışlarının da önemli düzeyde olduğu 
belirlenirken bilişsel olarak kaçınma düzeylerinin düşük olduğu saptanmıştır. Tüm bu bulgular 
pediatri hemşirelerinin gerekli önlemleri alarak hizmet verdiklerini göstermektedir. Ayrıca 
çalışmada kadın hemşirelerin erkek hemşirelere göre hastalığı daha bulaşıcı buldukları ve 
bilişsel kaçınma davranışlarının daha fazla olduğu, çocuk sahibi olan hemşirelerin çocuk sahibi 
olmayanlara göre hastalığı daha kaçınılmaz buldukları ve bilişsel kaçınma davranışlarının daha 
fazla olduğu belirlenmiştir. Tüm bu bulgular doğrultusunda çocuk hastalara hizmet veren 
pediatri hemşirelerinin COVID-19’a ilişkin algı ve tutumlarının değerlendirmesinin önemli 
olduğunu göstermektedir. Ayrıca araştırmacılara hemşirelerin COVID-19 algı ve tutumlarının iş 
tatmini veya iş performansı gibi değişkenler üzerindeki etkisini incelemeleri de önerilmektedir. 
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ABSTRACT 
The Covid-19 pandemic has created ambiguities in various dimensions in both local and global 
communities, involving educational institutions. Concerns about how school closures have 
affected student success and how the hasty shift from conventional teaching to online learning 
has influenced students have been intense. We observed that school closures were the broadest 
way of fighting against the pandemic. Accordingly, millions of students attained no education, 
interaction, or feedback during the pandemic. Nonetheless, their harms and benefits still remain 
unknown.  The idiographic analysis means emphasizing the individual rather than generalizing 
all individual results to the whole population. This approach refers to the distinctive personal 
experiences which are subjective. This phenomenological approach also focuses on the 
personal constructs of the individual. For instance, single case studies might be suggested as an 
example of an idiographic inquiry as they provide a complex intuition into the individual. 
Structured on an idiographic inquiry, this phenomenological research paper attempts to 
explore the perceptions of a pre-service Ukrainian EFL teacher on the effects of Covid-19 
pandemic on her academic life. The results of the present inquiry represent distinctive aspects 
from the context of a pre-service Ukrainian EFL teacher studying in Turkey. The present inquiry 
may provide invaluable support for the researchers in the related study area.  
Keywords: pre-service EFL teachers, Ukrainian context, Covid-19, phenomenology, 
idiographic analysis 
 
INTRODUCTION 
The Covid-19 pandemics had diverse impacts on educational settings throughout the world 
ending in temporary or permanent school closures (Chertoff et al., 2020). Thus, any educational 
level from nursery school to university has deeply been affected as a result of the pandemic 
(Khlaif et al., 2020). Almost every country temporarily ended their education for a while in order 
to hinder the spread of the virus. Millions of students have been accordingly affected from the 
school closures in that the pandemic caused students learning losses and enhanced in inequality 
in education (Dong, Cao, & Li, 2020). Education was a highly challenging practice during the 
pandemic since majority of the students throughout the world were not familiar with this 
suddenly appeared learning style (Daniel, 2020). The impact of Covid_19 on learning was so 
significant that it left students months behind the courses. The pandemic has also pushed the 
already disadvantaged students into harder situations. Accordingly, numerous vulnerable 
students finished the year in a few months (Aristovnik et al., 2020). The pandemic affected the 
students not only in an academic way, but also in physical and psychological health. The parents 
were particularly concerned with the psychological states of their children as a result of the 
lockdowns throughout the world. Since people all over the world are highly interacted with each 
other, the risks they possibly encounter were more than estimated (Adnan & Anwar, 2020). The 
pandemic has not been imprisoned in borderlines of particular countries as it has influenced all 
individuals regardless of age, gender, race, income, or climate variables. However, the same 
reality was not true for the related outcomes (Tadesse & Muluye, 2020). Further, education was 
no exception in that students from wealthy contexts who were aided by their families were more 
motivated to learn and they were able to attain alternative facilities (Reimers, 2022). On the other 
hand, students at a disadvantage were in despair once their schools were closed down (Arora 
& Srinivasan, 2020). This situation has ended in many deficiencies and injustice in education 

38

https://orcid.org/0000-0001-7685-6356


3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GLOBAL PANDEMICS AND MULTIDISCIPLINARY 
COVID-19 STUDIES 

October 17-18, 2021,ANKARA 
 
systems. Students were also in trouble with internet cuts, lack of technological equipment, 
unavailable guidance, insufficient settings required for online learning, and inadequate 
organizations between actual needs and necessary sources (Putra et al., 2020). In sum, the 
lockdowns as a result of Covid-19 pandemic have intervened traditional face to face education 
with extensive school closures in numerous countries (Toquero, 2020). Therefore, educational 
authorities attempted to represent intensive efforts to keep learning alive throughout this period 
in that learners had to depend on their own sources to maintain learning. This was attained 
remotely by means of TV and internet. Teachers were adapting themselves to the 
unconventional teaching approaches, methods, techniques, and terms, although they were not 
trained accordingly (Kidd & Murray, 2020). Considering the related dimensions, the present 
study attempts to explore the perceptions of a pre-service Ukrainian EFL teacher on the effects 
of Covid-19 pandemic on her academic life. 

METHODOLOGY 
In idiographic analysis, understanding an individual case, contrary to nomothetic common laws 
interpreting the average case, is administered to the single case. This term accordingly clarifies 
the cognitive phenomena in that it involves intricate, concentrated assessment of only one 
individual in order to gain a deep understanding of that individual. Thus, in this psychological 
approach, the individual person is the unit of assessment. The idiographic approach is deep-
rooted as it attempts to portray a particular individual referring to his/her unique behaviors. 
Therefore, the present inquiry investigated the conceptions of a pre-service Ukrainian EFL 
teacher who studies in the 3rd class of a state university in Turkey. A semi-structured interview 
designed by the researcher was utilized to collect the required data.  
 
FINDINGS AND RESULTS 
The following narrations, experiences, discourses, and practices that the pre-service Ukrainian 
EFL teacher has supplied highlight the associated conceptions. 
How did the pandemic affect your life in general? 
The pandemic has no doubt completely changed our way of life.  Just like everyone else, I had to 
study online, which to some extent was better and easier for me, but on the other hand negatively 
affected social skills. Especially for me, as a foreigner, the pandemic has affected a very important 
part of my life. Due to the constant staying at home, I could not practice Turkish much, unfortunately 
as well as English. Therefore, my spoken Turkish is still very poor, even though I have been living 
in Turkey for over 3 years.  I must also say that due to some family circumstances, I constantly had 
to look after my younger brothers, which of course also negatively affected my education. 
How did the pandemic affect your career? 
The pandemic also affected my career; I started working remotely and actually got a lot of 
experience. But such a job was difficult for me and I didn't really like it, because I was sitting at the 
computer all the time, my eyesight deteriorated and I had to spend more than 10 hours a day 
looking at the monitor, since I had lessons and work. Therefore I decided for myself that I prefer a 
job where I can socialize with people, to develop and receive other people's experiences as well, 
where I can of course practice my languages and social skills. I also learned the need to appreciate 
what I have since; unfortunately in Turkey as a foreigner I have no right to work while I don't have 
work permission. Therefore, I have to say these are roughly the ways of working in order to 
somehow develop. I got quite a lot of experience and improved my English since I worked mostly 
as a translator. It was a very interesting experience, as I was learning to translate very different 
topics. Unfortunately, at the same time my Turkish suffered as much as I had absolutely no time to 
study and also did not have the opportunity to practice it.  
How did you deal with the pandemic in Turkey? 
I must say that on the one hand I am very sorry that I had to spend this pandemic in Turkey, because 
the rules in here were very strict. For example in Ukraine absolutely no one really wore masks, 
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almost no one was staying at home due to distance education, of course government sometimes 
closed universities and schools, but most of them worked in full swing and the rules were not so 
strict. Therefore, I am very sorry than due to these rules we were forced to sit about a year at home. 
How did the pandemic affect your social life? 
Especially as now are the best years of my life, youth and at this time I am sitting at home, where I 
cannot find new friends I cannot develop sufficiently I cannot build a career so for me it's just like 
lost time, I can say we all lost several years of our life due to the pandemic. Therefore now I'm doing 
everything to catch up, it's all trying to socialize as much as possible to develop, and also improve 
my academic level. Now I would really like us to actually have more face to face lessons in 
university. Unfortunately we only have two face to face lessons per week in our university now. 
That’s why, of course, we all do not have enough practice of English, as well as the lack of 
concentration on the lessons, since in fact, and everyone is very tired of online learning. It is really 
impossible to concentrate completely at home like you concentrating at the university in the 
classroom. 
How did the pandemic affect your attitudes towards life? 
The pandemic also greatly influenced my attitude to life, and I realized that I am not afraid of 
anything at all; I do not worry about how my life will turn out, if I will be successful, or who I want to 
be. The most important thing for me is that my loved ones are healthy, and so that we can live life 
to the fullest and enjoy every day. I really hope that soon everything will return back. Although I 
very much doubt that it will be so, I really want to have more opportunities for my own development. 
For example, attending various courses or taking part in various speaking clubs makes better. I also 
want to make so many friends with whom I could both practice and have fun. I want to live a full 
university life, since unfortunately there are only 2 years left. 
 
DISCUSSION AND CONCLUSION 
A number of inquiries on the effects of Covid-19 pandemic on education have been carried out 
(Adnan & Anwar, 2020; Aristovnik et al., 2020; Arora & Srinivasan, 2020; Chertoff et al., 2020; 
Daniel, 2020; Dong, Cao, & Li, 2020; Khlaif et al., 2020; Kidd & Murray, 2020; Putra et al., 2020; 
Reimers, 2022; Tadesse & Muluye, 2020; Toquero, 2020).    However, there seems to be no study 
assessing the conceptions of a foreign pre-service EFL teacher studying in Turkey. Accordingly, 
this paper tries to find out the cognitive constructs of a pre-service Ukrainian EFL teacher 
towards the effects of pandemic on her life in Turkey. Thus, the picture drawn by this idiographic 
and phenomenological study highlights that:  

• The Covid-19 pandemic has badly affected the social and academic life of foreign 
students studying in Turkey, just like it affected Turkish higher education students as well. 

 It is clearly perceived from the results of the study that, as a result of Covid-19 pandemic, 
higher education students have experienced both physical and psychological traumas. These 
traumas may be duly attributed to late or untaken precautions by the authorities. Accordingly, 
the Ministry of Turkish National Education, the Council of Turkish Higher Education, Education 
Faculties, and ELT departments should take the required precautions to rehabilitate the 
conditions of candidate teachers.  
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ÖZET 
Biyolojik afet olarak kabul edilen pandeminin, uzun dönemde küresel düzeyde psikososyal 
problemlere yol açabileceği öngörülmektedir. Covid-19 salgını sırasında ruhsal sorunları 
inceleyen çalışmalar, bu süreçten etkilenen bireylerin farklı travmatik belirtiler gösterdiğini 
bildirmektedir. Pandeminin kontrol altına alınabilmesi ve viral yayılmayı yavaşlatmak amacıyla 
alınan karantina veya sosyal izolasyon uygulamalarının bireylerde var olan ruhsal sorunların 
artmasına neden olabileceği, pandemi sürecinin yetişkinlere oranla çocuklar üzerinde daha 
ciddi sosyal ve tıbbi sonuçlar doğurabileceği belirtilmektedir.  
Pandemi sürecinde her çocuğun ruhsal sağlığının etkilenebileceği ifade edilmekle birlikte Özel 
Gereksinimli Çocukların (ÖGÇ)  bu süreçte normal gelişimi olan çocuklara kıyasla daha yüksek 
risk altında olduğu vurgulanmaktadır. Yapılan araştırmalarda, ÖGÇ’lerin pandemi sürecinde 
var olan rutinlerinde meydana gelen değişim nedeniyle stres, anksiyete ve kaygı düzeylerinin 
arttığı, çeşitli ruhsal sorunlar karşısında dirençlerinin azaldığı ifade edilmektedir. Pandemi 
sürecinde ÖGÇ’ler ile farklı ülkelerde yapılan çalışmalar; bu çocuklarda pandemi kaynaklı 
duygusal, davranışsal ve sosyal sorunların geliştiğini, çocukların ve ebeveynlerinin ruhsal ve 
fiziksel iyilik hallerinin olumsuz yönde etkilendiğini, bu çocukların ebeveynlerinin bakım 
yüklerinde artma olduğunu ortaya koymuştur.  
Bu nedenle Covid-19 pandemisinde ÖGÇ’lerin ruhsal sağlıklarının korunabilmesi, davranışsal 
sorunlarının azaltılması, rutin eğitim ve sağlık programlarının devam edebilmesi amacıyla 
zaman kaybedilmeden multidisipliner bir yaklaşımla müdahale programlarının geliştirilmesine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Pandemi sürecinde ortaya çıkabilecek psikososyal sorunların önlenmesi 
veya ortaya çıkan sorunların azaltılması amacıyla multidisipliner çalışma ekiplerinin kurulması, 
bu çalışma ekibinde hizmet sunacak profesyonellerin problem odaklı aktif baş etme yöntemleri, 
çocukların günlük rutini ve fiziksel aktivitesinin sağlanması, çocuk ile etkili iletişim yöntemleri 
kullanma, çocuğa güvenli ortamın sağlanması, oyun, müzik, sanat etkinlikleri gibi sosyal 
aktiviteler, el hijyeni ve öz bakım becerilerinin geliştirilmesi, sürekli kullanılması gereken 
ilaçların zamanında ve doğru dozda verilmesinin önemi gibi konularda eğitim ve danışmanlık 
hizmeti sunması önerilebilir. 
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Özel Gereksinimli Çocuklar, Ruhsal Sağlık. 
 
ABSTRACT 
It is predicted that the pandemic, which is accepted as a biological disaster, may cause 
psychosocial problems at the global level in the long term. Studies examining mental problems 
during the Covid-19 epidemic report that individuals affected by this process show different 
traumatic symptoms. It is stated that quarantine or social isolation practices taken to control the 
pandemic and slow down the viral spread may cause an increase in mental problems in 
individuals, and the pandemic process may have more serious social and medical 
consequences on children compared to adults. Although it is stated that the mental health of 
every child can be affected during the pandemic process, it is emphasized that Children with 
Special Needs (CSN) are at higher risk compared to children with normal development in this 
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process. In the researches, it is stated that the stress and anxiety levels of Children with Special 
Needs increase due to the change in their routines during the pandemic process, and their 
resistance against various mental problems decreases. Studies carried out in different countries 
with Children with Special Needs during the pandemic process; It has been revealed that these 
children develop emotional, behavioral and social problems caused by the pandemic, the 
mental and physical well-being of the children and their parents is adversely affected, and the 
care burden of the parents of these children has increased. For this reason, there is a need to 
develop intervention programs with a multidisciplinary approach without losing time in order 
to protect the mental health of Children with Special Needs, reduce their behavioral problems, 
and continue their routine education and health programs during the Covid-19 pandemic. It can 
be recommended to establishing multidisciplinary work teams in order to prevent or reduce 
the psychosocial problems that may arise during the pandemic process, problem-focused 
active coping methods of the professionals who will serve in this working team, ensuring the 
daily routine and physical activity of children, using effective communication methods with the 
child, providing a safe environment for the child provide training and consultancy services on 
social activities such as games, music, art activities, development of hand hygiene and self-care 
skills, the importance of giving the drugs that should be used constantly and in the right dose. 
Keywords: Covid-19, Pandemic, Children with Special Needs, Mental Health. 
 
GİRİŞ 
Birey ve toplumların yaşamını tehdit eden küresel salgın dönemleri sadece fiziksel sağlığı 
etkilemekle kalmayıp aynı zamanda ruhsal sağlık ve toplum refahını da etkilemektedir (Bozkurt, 
2020). Biyolojik afet olarak kabul edilen pandemi sürecinde insanların yaşayabileceği korku, 
belirsizlik, güvensizlik gibi duyguların yoğun kaygıya neden olarak travmatik etkiler 
yaratabileceği ve uzun dönemde bu travmatik etkilerin küresel düzeyde psikososyal 
problemlere yol açabileceği öngörülmektedir (Kaya, 2020; Akoğlu, 2020). Covid-19 salgını 
sırasında ruhsal sorunları inceleyen çalışmalar, etkilenen bireylerin stres, duygusal sıkıntı, 
depresyon, ruh hali değişimleri, sinirlilik, uykusuzluk, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, 
travma sonrası stres ve öfke gibi çeşitli zihinsel travma semptomları gösterdiğini bildirmektedir 
(Salari, 2020). Özellikle pandeminin kontrol altına alınabilmesi ve viral yayılmayı yavaşlatmak 
amacıyla alınan önlemlerin öfke, iletişim soruları, davranış ve uyum problemlerine yol açarak 
var olan ruhsal sorunları artırabileceği vurgulanmaktadır (Kaya, 2020).  Covid-19 pandemisinde 
hastalıktan korunmak amacıyla alınan önlemlerin yetişkinlere oranla çocuklar üzerinde daha 
ciddi sosyal ve tıbbi sonuçları olabileceği belirtilmektedir (Wong, 2020). Pandemi sırasında 
karantinaya alınan veya sosyal izolasyon uygulanan çocuklarda uyum sorunları ve akut stres 
bozukluğunun daha fazla görüldüğü rapor edilmiştir (Pars, 2020). Pandemi sürecinin her 
çocuğun ruhsal sağlığını etkileyebileceği ifade edilmekle birlikte Özel Gereksinimli Çocukların 
bu süreçte normal gelişimi olan çocuklara kıyasla daha yüksek risk altında olduğu 
bildirilmektedir (Akçay, 2020). Bu nedenle bu derlemede Özel Gereksinimli Çocukların Covid-
19 pandemi sürecinde yaşayabileceği psikososyal sorunlar ve çözüm önerilerine değinilecektir. 
Pandemide Özel Gereksinimli Çocukların (ÖGÇ) Yaşadığı Psikososyal Sorunlar 
Pandemi tedbirleri nedeniyle Özel Gereksinimi olan ve gelişimsel destek ya da eğitim alan 
çocukların; hizmet aldıkları eğitim merkezlerinin kapatılması, bireysel eğitim programlarının 
kesintiye uğraması, uzaktan eğitim ve tedaviye erişimde güçlük çekmeleri, aile ve sosyal destek 
sistemlerinin azalması gibi nedenlerle davranışsal problemler yaşayabileceği ve var olan sağlık 
sorunlarının daha da kötüleşebileceği vurgulanmaktadır (Akoğlu, 2020; Wong, 2020; Chen, 
2020). Bu özel gruptaki çocukların yeniliklere uyum sağlamada zorluk yaşaması ve değişime 
direnç göstermesi hem ruhsal sağlıklarının hem de ebeveynleriyle olan ilişkilerin bozulmasına 
yol açabilmektedir (Akçay, 2020; Chen 2020). Özel gereksinimli çocukların pandemi nedeniyle 
var olan rutinlerinde meydana gelen değişim stres, anksiyete ve kaygının artmasına ve 
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beraberinde bu çocukların anksiyete bozukluğu, fobiler, obsesif kompulsif bozukluk (OKB), 
duygudurum bozukluğu, psikotik bozukluk, uyum sorunu gibi çeşitli ruhsal sorunlar karşısında 
direncinin azalmasına neden olmaktadır (Aishworiya, 2020). İtalya’da Otizm Spektrum 
Bozukluğu (OSB) olan kişilerde Covid-19'un psikososyal ve davranışsal etkisini belirlemek 
amacıyla yapılan bir çalışmada salgın öncesiyle karşılaştırıldığında, OSB’li bireylerinin önemli 
bir kısmında davranış sorunlarının yoğunluğu ve sıklığında artma olduğu, OSB'li birey ve 
ailelerinin pandemi döneminde günlük aktiviteleri yönetmede zorluk yaşandığı bildirilmiştir 
(Colizzi, 2020). Chen ve arkadaşlarının Covid-19 pandemisinin erken dönemlerinde Çin’de 
ÖGÇ’ye sahip ailelerle yaptığı çalışmada; pandemi sırasında ÖGÇ’ye sahip ebeveynlerin% 
27'sinin ruh sağlığının kötü olduğu, OSB tanısı olan çocukların ebeveynlerinin, zihinsel, görme 
veya işitme engelli çocuğu olan ebeveynlere kıyasla ruhsal sağlık sorunları yaşama olasılığının 
daha yüksek olduğu ifade edilmiştir (Chen, 2020). İngiltere’de 4-15 yaş arası 453 Özel 
Gereksinimli (Nörogelişimsel ve kalıtımsal bozukluk tanısına sahip) çocukla yapılan bir 
araştırmada Covid-19 pandemisinin erken dönemlerinde bu çocuklarda yüksek oranda 
duygusal ve davranışsal sorun geliştiği bildirilmiştir (Nonweiler, 2020). Dursun ve 
arkadaşlarının Covid-19 pandemi döneminde, Türkiye’de ÖGÇ (Otizm, Down sendromu, 
serebral palsi, zihinsel engelli)  ile yapmış oldukları çalışmada da bu gruptaki çocuklarda 
saldırgan davranış ve aktivitede artma sorunlarının yaşandığı saptanmıştır (Dursun ve ark., 
2020). Fransa’da yapılan bir başka araştırma ise fiziksel engeli (Serabral palsi, nöromüsküler 
hastalıklar, genetik hastalıklar) bulunan çocukların Covid-19 pandemisi sokağa çıkma 
kısıtlaması sırasında davranışsal ve sosyal sorunlar yaşadıklarını, ruhsal ve fiziksel iyilik 
hallerinin olumsuz yönde etkilendiğini, ebeveynlerin ruhsal olarak zorluk yaşadıklarını 
göstermiştir (Cacioppo, 2020). İran’da Serebral Palsi (SP) tanısına sahip çocukların ebeveynleri 
ile yapılan bir çalışmada da Covid-19 pandemisi sırasında SP tanısına sahip çocukların 
ebeveynlerinin ruh sağlığı sorunları ve bakım yüklerinde artma olduğu bildirilmiştir 
(Farajzadeh, 2021). Ayrıca pandemi sürecinde işitme ya da görme engelli çocukların 
yaşayabilecekleri zorlukların, Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ,Özgül 
Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB) gibi tanılara sahip olan çocukların yetersiz dikkat süresi ve algılama 
güçlüklerinin de ruhsal iyilik halini olumsuz yönde etkileyebileceğine işaret edilmektedir 
(Akçay, 2020). 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
Covid-19 pandemisinde ÖGÇ’lerin ruhsal sağlıklarının korunabilmesi, davranışsal sorunlarının 
azaltılması, rutin eğitim ve sağlık programlarının devam edebilmesi amacıyla zaman 
kaybedilmeden kurumlar arası iş birliği ve multidisipliner bir yaklaşımla müdahale 
programlarının geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır (Dursun, 2020; Eapen, 2020; Aishworiya, 
2020). Pandemi koşulları göz önüne alındığında ÖGÇ ve ailelerinin sorunlarının çözümünde 
çevirim içi/çevirim dışı forumlar veya tele ruh sağlığı hizmetleri  aracılığıyla müdahale ve destek 
programları oluşturularak etkin bir şekilde psikososyal destek sağlanabileceği belirtilmektedir 
(Ravindan et al., 2020; Soklaridis, 2020; Stark, 2020 ). Bu nedenle ülkemizde de psikiyatrist, 
psikiyatri hemşiresi, çocuk gelişimci, özel eğitim öğretmeni, iş uğraşı terapisti, psikolog, sosyal 
çalışmacı gibi çeşitli meslek gruplarının hizmet sunabileceği multidisipliner çalışma ekiplerinin 
oluşturulması, bu çalışma grubunun öncelikle ÖGÇ’lerin ebeveynleri ile iletişim kurarak 
ÖGÇ’lerin sorunlarını saptaması ve sorunların çözümüne yönelik girişimlere ebeveynlerle 
birlikte karar vermeleri gerekmektedir. Ayrıca pandemi sürecinde gelişebilecek psikososyal 
sorunların önlenmesi veya azaltılması amacıyla bu çalışma ekibinde hizmet sunacak 
profesyonellerin ÖGÇ’lerin ebeveynlerine yönelik; problem odaklı aktif baş etme stratejileri, 
çocukların günlük rutini ve fiziksel aktivitesinin sağlanması, çocuk ile etkili iletişim yöntemleri 
kullanma, çocuğa güvenli ortamın sağlanması ve güven duygusunun geliştirilmesinin önemi, 
oyun, müzik, sanat etkinlikleri gibi sosyal aktiviteler, el hijyeni ve öz bakım becerilerinin 
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geliştirilmesi, sürekli kullanılması gereken ilaçların zamanında ve doğru dozda verilmesinin 
önemi gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti sunması önerilebilir.   
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ABSTRACT 
Objective: The paper investigates the exports of Vietnam economy, on accounting for the impact 
of Covid-19 pandemic since 2020. Then, the paper discusses some policy implications to 
enhance the exporting performance as a measure to overcome the pandemic in the next years.  
Methodology: The research method employs a time-series data analysis, based on a sample of 
recent quarters, to cover also the pandemic time period. The exports of Vietnam economy is 
approached by three approachs, including the static approach which focuses on one time point, 
the dynamic approach which focuses on the dynamic over time. 
Findings:The Vietnam economy has achieved a good performance of exports, even during the 
pademic. The main exporting partners are United States, Euro Area, Republic of Korea and 
China. And the foreign direct investment sector accounts for a critical role on the exports, 
especially with mobile phones and related electronic devices. And the structure of exports tend 
to change to the machinery and eletronic devices for recent years.  
Implications:The analysis suggests that the recovery of leading economies can create strong 
motivation to accelerate the exports of Vietnam. And the corresponding policy should be the 
increase of investment on the industries which Vietnam has comparative advantage and also fit 
the demand by the leading economies.  
Keywords: Exports; Foreign Direct Investment; Vietnam Economy; Pandemic Covid-19. 
 
INTRODUCTION 
The pandemic Covid-19 leads to structural change in the whole world economy, including both 
advanced and developing economies. As one small open economy, the Vietnam economy also 
experiences the changes of economy, especially the structure of exports. Understanding this 
component of GDP (Gross Domestic Product) is also important to shed new light on the 
appropriated policy to well recover from the pandemic. Figure 1 shows that the net exports, 
which are equal to value of exports substracting by the imports, is one important component of 
GDP in Vietnam over the 1995-2019 period.  

Figure 1: Net Exports (Exports – Imports) and Other Compopents of GDP (%) 
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Source: Vietnam General Statistic Office (2021)  

In order to fill in this research gap, the current paper investigates the exports of Vietnam 
economy, on accounting for the impact of Covid-19 pandemic since 2020. Then, the paper 
discusses some policy implications to enhance the exporting performance as a measure to 
overcome the pandemic in the next years.  
We employ a time-series data analysis, based on a sample of recent quarters, to cover also the 
pandemic time period. The exports of Vietnam economy is approached by three approachs, 
including the static approach which focuses on one time point, the dynamic approach which 
focuses on the dynamic over time. 
The empirical analysis shows that the Vietnam economy has achieved a good performance of 
exports, even during the pademic. The main exporting partners are United States, Euro Area, 
Republic of Korea and China. And the foreign direct investment sector accounts for a critical 
role on the exports, especially with mobile phones and related electronic devices. And the 
structure of exports tend to change to the machinery and eletronic devices for recent years.  
STATIC APPROACH 
With the static approach, we consider the exports of Vietnam in the recent quarter, which is 
updated to the second quarter of 2021 (QII/2021) from the Vietnam General Statistic Office 
(GSO). Figure 2 shows that the value of exports of QII/2021 is 79 billion USD, while the value of 
imports is higher, standing at 83.5 billion USD. Thus, the net exports, equalizing the exports 
minus imports, are negative. 
 

 Figure 2: Export, Import and Net Export in Second Quarter of 2021 (billionUSD) 

 

Source: Vietnam General Statistic Office (2021)  

There exists the assymetry of exports by the different economic sectors. The domestic sector 
runs a trade deficit, i.e, exports less than imports, while the foreign direct investment (FDI) 
sector runs a trade surplus, i.e, exports more than imports. In particular, the trade deficit of 
domestic sector is (-8.26) billion USD while the trade surplus of FDI sector is 4.76 billion USD. 
Thus, the whole economy runs a trade deficit at (-3.5) billion USD. On other words, the net 
exports seems to be quite dependent on the FDI sector (Vietnam Financial Times, 2021).  
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Figure 3: Net Export by Economic Sector in Second Quarter of 2021(billionUSD)  

 

Source: Vietnam General Statistic Office (2021)  

Currently, the heavy industry and natural resources accounts for most of exports (53%), while 
the agriculture, which is traditional export goods, only accounts for 7% of exports (Figure 4). 
Moreover, the Figure 5 shows that, on the industry, the mobile phone is the leading exporting 
good, with a total export revenue staying at 25 billion USD. The electronic devices is the second 
most important exporting good, with 23.7 billion USD.  
 

Figure 4: Exports by Sectors in Second Quarter of 2021 (billion USD)  

 

Source: Vietnam General Statistic Office (2021)  
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Figure 5: Over-10-billion-USD Commodities in Second Quarter of 2021 
(billionUSD)  

 

Source: Vietnam General Statistic Office (2021)  

Another important feature of the exporting sector is the diversification of trading partners. As 
Figure 6 illustrates, the Vietnam economy has large trading volumne with both advanced and 
emerging economies, including the United States, accounting for 29% of total exports of 
Q2/2021, China (15%), European Union (12%), ASEAN economies (9%), Republic of Korea 
(7%), and Japan (6%). This diversification of exporting partners is crucial for the Vietnam 
economy to be able to recover from the pandemic.  

 

                 Figure 6: Exports by Partners in Second Quarter of 2021 (billion USD)  

 

Source: Vietnam General Statistic Office (2021)  

In brief, the static analysis records that the current pattern of exports during the pandemic in 
Vietnam tends to rely more on the heavy industry with electronic devices, and a diversified 
trading partners.  
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DYNAMIC APPROACH 
The dynmic approach considers the changing pattern of export over time. This approach 
provides important insights on the reaction of Vietnam economy toward the Covid-19 pandemic.   
 
 
 

Figure 7: Quarterly Export, Import and Net Export since 2020 (billion USD)  

 

Source: Vietnam General Statistic Office (2021)  

In Figure 7, since QI/2020, when the first wave of pandemic in the world economy, the Vietnam 
economy experiences a trade surplus, standing at 3.74 billion USD. This pattern continues to 
hold in the next subsequent quarters (Vietnam Ministry of Industry and Trade, 2021). But the 
recent new wave of Covid-19 seems to change the pattern of exports so that the net exports 
tends to be deficit, standing at (-4.27 billion USD) in QII/2021.  
The common pattern of exports during the pademic is that the FDI sectors tends to rebalance 
the domestic sector. In Figure 8, the domestic sector continues to run a deficit trade balance, 
while the FDI sector tends to have a surplus trade balance. For instance, in QIII/2020, the trade 
balance by FDI sector is 13.31 billion USD, while that of domestic sector is -0.32 billion USD, 
which results in a positive value of 12.29 billion USD of the whole economy.  
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    Figure 8: Quarterly Net Export by Economic Sector since 2020 (billion USD)  

 

Source: Vietnam General Statistic Office (2021)  

There is also the changing pattern of export in the Vietnam economy since 2005. And this change 
seems to continue during the Covid-19 pandemic. In Figure 9, the export tends to rely more on 
the heavy industry and natural resources, which increases the share over total export value from 
just 20.3% in 2005 to 55.1% in 2020. This change is contradicted to the decreasing share 
accounted by the agriculture, which reduces from 7.7% in 2005 to 6.3% in 2020. For the detailed 
analysis of exporting goods, the Figure 10 shows that the mobile phone increases its trading 
value substaintially over time, from just 3 billion USD in 2010 to over 51 billion USD in 2020. Over 
this time period, the rice, as one traditional exporting good, has a quite stable trading value at 
around 3 billion USD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9: Main Export Goods over Total Export Value since 2005 (%)  
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Source: Vietnam General Statistic Office (2021)  

 

Figure 10: Main Export Good since 2010 (million USD)  

 

Source: Vietnam General Statistic Office (2021)  

The trading partners of Vietnam economy basically seems to be stable over time period since 
1995. The United States, Republic of Korea and China are the largest exporting partners of 
Vietnam. And this tructure seems to also hold even when the Covid-19 pandemic happens. We 
also note that the Vietnam economy tends to have trade surplus with the United States, while 
trade deficit with the Republic of Korea and China. Thus, the pattern of international trade of 
Vietnam economy is quite strongly embedded with these two leading economies.  

 Figure 11: Main Export Partners since 2010 (% total exports)  
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Source: Vietnam General Statistic Office (2021)  

 
CONCLUSION 
We employ a time-series data analysis, covering the pandemic time period, to approach the 
exports of Vietnam economy. The data shows that the Vietnam economy has achieved a good 
performance of exports, even during the pademic. The main exporting partners are United 
States, Euro Area, Republic of Korea and China. And the foreign direct investment sector 
accounts for a critical role on the exports, especially with mobile phones and related electronic 
devices.  
For the policy implication, the analysis suggests that the recovery of leading economies can 
create strong motivation to accelerate the exports of Vietnam. And the corresponding policy 
should be the increase of investment on the industries which Vietnam has comparative 
advantage and also fit the demand by the leading economies.   
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ÖZET 
Tüm dünyayı kısa zamanda etkisi altına alan Covid-19 küresel salgın felaketi, tüm ülkeler için 
sosyal, ekonomik ve psikolojik pek çok olumsuz sonucu da beraberinde getirmiştir. Toplumlar 
bir yandan bu sonuçlarla başa çıkmaya çalışırken, diğer yandan sürecin belirsizlikleri büyük bir 
bilgi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Medya kısa zamanda hem toplum bireyleri hem de kamu 
otoritelerinin bu süreçteki birincil bilgi kaynağına dönüşmüştür. Bunun sebepleri; medyanın 
aynı anda ve hızlı bir biçimde çok sayıda insanı bilgilendirebilmesi, insanların medya 
içeriklerini güvenilir bulması ve medyanın aynı bilgiyi farklı formatlarda tekrar tekrar 
verebilmesi olarak sıralanabilir. Özellikle kitle iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin 
medyanın ikna ve yönlendirmedeki etkisini arttırması, kamu otoritelerince sağlık bilincinin 
geliştirilmesinde bu alanı vazgeçilmez kılmıştır.  
Küresel salgın felaketinden bir süre sonra aşı çalışmaları başlatılmış ve bireylerin aşı 
yaptırmasına yönelik ikna faaliyetleri de yine medya yayınları üzerinden gerçekleştirilmiştir. 
Ancak özellikle sosyal medya platformlarında aşı karşıtlığına yönelik hareketlilikler başlamış, 
bireyler arasında aşının güvenilir olmadığı inancı hızla yayılmıştır. Kamu otoriteleri bir yandan 
bireylerde aşı ile ilgili sağlık bilinci oluşturmaya çalışırken, diğer yandan da bu olumsuz bakış 
açısıyla mücadelede en büyük işbirliğini yine medya ile yapmıştır.  
Bu çalışma, Covid-19 aşısıyla ilgili medya içeriklerinin sağlık davranışının değişmesine yönelik 
modeller içinde yer alan ‘korunma güdüsü kuramı’ perspektifinde incelenmesi amacına 
dayanmaktadır. Bu kuramın temelinde bireyde korku oluşturulması suretiyle davranışın 
değiştirilmesi fikri vardır. Kurama göre korkuya eşlik eden diğer dört unsur davranışsal niyeti 
oluşturmakta ve sağlık davranışı gerçekleşmektedir. Araştırma evrenini televizyonda Covid-19 
aşısıyla ilgili yayınlanan haberler oluşturmaktadır. Amaçsal örneklem metoduyla seçilen beş 
haber ise kuramda yer alan unsurlar bağlamında içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. 
Elde edilen bulgulara göre; haberlerde durumun ciddiyeti sürekli olarak vurgulanmakta, 
tehdidin herkes için geçerli olduğu fikri genç hasta ve ölümlerden örnekler verilerek 
yinelenmekte, bu sayede bireysel yatkınlık düşüncesi yaratılmakta ve aşının etkin olduğuna dair 
inanç yine olumsuz örneklerin sunulmasıyla harekete geçirilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: * Covid-19 Aşısı * Medya * Haber * Sağlık Davranışı * Korunma Güdüsü 
Kuramı  
 
ABSTRACT 
The Covid-19 global pandemic disaster, which affected the whole world in a short time, has 
brought many negative consequences for all countries socially, economically and 
psychologically. While societies are struggling to cope with these results, the uncertainties of 
the process have created a great need for information. The media has quickly become the 
primary source of information for both community members and public authorities in this 
process. The reasons for this are; it can be listed as the media being able to inform a large 
number of people at the same time and quickly, people find media content reliable and the 
media can give the same information in different formats over and over.. In particular, the fact 
that developments in mass communication technologies increase the influence of the media in 
persuasion and guidance has made this field indispensable in the development of health 
awareness by public authorities. 
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After the global pandemic disaster, vaccine studies were initiated and the persuasion activities 
for individuals to get vaccinated were also carried out through media publications. However, 
especially on social media platforms, anti-vaccine movements have started, and the belief that 
the vaccine is not reliable has spread rapidly among the public. 
While public authorities are trying to create health awareness about vaccines in individuals, on 
the other hand, they have made the greatest cooperation with the media in the fight against this 
negative perspective.  
This study is based on the aim of examining the media contents related to the Covid-19 vaccine 
in the perspective of the 'protection motivation theory', which is included in the models for 
changing health behavior.At the heart of this theory is the idea of changing behavior by creating 
fear in the individual. According to the theory, the other four elements that accompany fear 
constitute behavioral intent and health behavior occurs. The research universe is made up of 
news about the Covid-19 vaccine on television. The five news selected by purposeful sampling 
method were examined by content analysis method in the context of the elements in the theory. 
According to the findings; The seriousness of the situation is constantly emphasized in the news, 
the idea that the threat applies to everyone is repeated by giving examples of young patients 
and deaths, thus creating the idea of individual predisposition and the belief that the vaccine is 
effective is again mobilized by presenting negative examples. 
Keywords: Covid-19 Vaccine, Media, News, Healt Behavior, The Protection Motivation Theory  
 
GİRİŞ 
Küreselleşmenin itici gücü olarak nitelendirilen teknolojideki gelişmeler etkilerini toplumsal 
yapının her alanında kendini gösterirken, toplumlar küreselleşme bağlamında ekonomik, 
sosyal, kültürel ve siyasal konularda bir zincir gibi birbirine bağlanmaya başlamıştır. Artık bir 
toplumda meydana gelen herhangi bir olay anında diğer toplumları da etkisi altına alırken, 
sağlık alanında da durumun farklı olmadığı Aralık 2019’da Çin’in Vuhan eyaletinde başlayan 
Covid-19 pandemisinin hızla diğer ülkelere yayılmasından anlaşılmaktadır. Seyahat 
olanaklarındaki gelişmelerle birlikte yer değiştirmelerin ve toplumlararası etkileşimin artması 
hastalığı hızla küresel bir salgına dönüştürmüş, bu salgının olumsuz çıktılarını ise toplumlar 
neredeyse eşit biçimde hissetmiştir. Tüm dünya söz konusu salgının etkilerini azaltmaya yönelik 
girişimlerde birbirine benzer yöntemler kullanmış, ülkemizde de salgını yavaşlatmaya ve 
ortadan kaldırmaya yönelik benzer girişimler kısa sürede başlamıştır. Çözüme yönelik 
planlamalarda ülkelerin üzerinde en fazla uzlaştığı konulardan biri, bireysel sağlık bilincine ve 
davranışa eğilmek olmuş ve toplumsal iyilik hali için tek tek bireylere odaklanılması gerektiği 
görüşü kamu sağlığı politikalarının ilk sıralarına yerleşmiştir. Bu yaklaşım hem bireysel hem de 
kitle düzeyinde bir iletişimi aynı anda gerektirirken, salgının yayılma hızı göz önüne alındığında 
da iletişim eyleminde büyük bir hızlılık ve yüksek bir etki ihtiyacı doğmuştur. Bu eksende tüm 
dünya gözünü kitle medyasına çevirmiş, salgının ilk günlerinden itibaren medya gerek halkın 
bilgi ihtiyacını karşılamada gerekse kamu otoritelerinin bireye ve topluma ilişkin 
çalışmalarında üstlendiği sorumlulukları arttırmıştır. Alınan kamusal kararların hızla pratiğe 
dönüştürülebilmesi için öncelikle bireysel algıların bu doğrultuda yönetilmesi gerekliliğine dair 
eğilimi ve bu uğurda medyaya nasıl bir sorumluluk yüklendiğini gözler önüne seren 
örneklerden biri Covid-19 aşı çalışmalarıdır. Tüm dünya aşı çalışmalarındaki süreci yakından 
takip ederken, kamu otoriteleri bu konudaki çabalarının önemli bir bölümünü bireysel ve 
toplumsal sağlık bilinci ve aşıya yönelik inancı arttırmaya ayırmıştır. Kitle medyası her gün 
otoritelerin aşıya ve aşılanmanın muhtemel pozitif etkilerine ilişkin açıklamalarını kamuoyuyla 
paylaşmış, yazılı, görsel ve işitsel medyada aşıya dair inancın arttırılmasına yönelik olarak da 
pek çok içerik yayınlanmıştır. Bireysel ve toplumsal algı bu yönde şekillendirilmeye çalışılırken 
pek çok ikna yöntemine başvurulduğu söylenebilmektedir. Aşılanmanın arttırılmasına yönelik 
algı yönetim çalışmalarında medyanın; olumsuz örneklerin sunulması, ciddiyet farkındalığının 
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oluşturulması ve korku salınımı yaparak tehdit ve korkutma yöntemine başvurduğu 
görülebilmektedir. Medyadaki bu eğilimin ‘korunma güdüsü kuramı’ndan beslendiği tezinden 
yola çıkılarak gerçekleştirilen söz konusu çalışmada, 5 Türk Kanalının ana haber bültenlerinden 
amaçsal örneklem metoduyla seçilen birer haber, korunma güdüsü kuramına ait unsurlar 
bağlamında içerik analizine tabi tutulmuştur.  
Cinsel yolla bulaşan hastalıklara, hepatit vb. aşıların yaygınlaştırılmasına, obezite ve yeme 
bozukluklarının önlenmesine yönelik koruyucu ve önleyici sağlık hizmeti uygulamalarının 
korunma güdüsü kuramı bağlamında incelendiği pek çok çalışma bulunmakla birlikte Covid-19 
pandemisine yönelik medya içeriklerinin bu kuram perspektifinde incelendiği çalışmalar henüz 
bulunmamaktadır. Bu yüzden söz konusu çalışmanın ilk olma özelliği itibariyle bilimsel alana 
katkı sunması ve sonraki benzer çalışmalara ışık tutması amaçlanmaktadır.  
 
KORUNMA GÜDÜSÜ KURAMI 
Korunma Güdüsü Kuramı, sağlık tedbirlerinin alınmasında ve sağlıksız davranışların 
önlenmesinde bireysel motivasyonu merkeze alan bir biliş teorisidir. Dr. R. W. Rogers, Korunma 
Güdüsü Kuramını ilk olarak 1975 tarihli makalesinde, korku çekiciliğinin bilişsel etkilerini 
açıklamak için önermiştir (Diclemente v.d, 2013: s.93). Korunma Güdüsü Kuramı başlangıçta 
sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlemesi ve algılanan bir tehdide karşı bireylerin 
korunmaya yönelik nasıl motive olduklarını betimlemeye çalışmıştır (Westcott vd., 2017: 3). Bu 
teorinin temelinde insanların sağlığa yönelik davranışlarını değiştirmede onları motive eden 
faktörleri bulma ve açıklama amacı yatmaktadır. Başlangıcından bu yana Korunma Güdüsü 
Teorisi, bu kuramın yaratıcısı tarafından sağlıkla doğrudan ve dolaylı bağlantısı olan 30’un 
üzerinde farklı alanda hem uygulanmış hem de incelenmiştir (Chenoweth, T. vd. 2009: 2). 
Bireyin belli bir konuda bilgilendirilmesi yoluyla davranış değişikliği oluşturmayı merkeze alan 
bu yaklaşım, cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesi, sigarayı bırakma, kalp hastalıkları ve 
obezitenin engellenmesi, tarama programlarına katılım, Hepatit aşısı gibi bireyle doğrudan 
bağlantılı olan pek çok sağlık davranışına uygulanabilmektedir. Ancak bunun yanında birey 
sağlığı ile dolaylı ilişkisi bulunan araçta emniyet kemeri, motosiklette ise kask kullanımının 
yaygınlaştırılması gibi konularla da bağlantısı kurulabilmektedir.  
Bu modele hakim olan temel fikir, var olan bir risk hakkında bireyde korku oluşturmak suretiyle 
davranışın değiştirilmesi yönündedir.  “Modele göre tehdidin ciddiyeti, bireysel yatkınlık, 
iletide önerilen çözümün etkinliği, bireyin kendi özetkinlik gücü ve korku etmenleri davranışsal 
niyeti ve bu da sağlıkla ilgili davranışı belirler” (Ogden, 2007; akt. Niyazi; 2013: 24). Kurama 
göre bireyin, bir hastalıkla ilgili durumun ne kadar ciddi olduğunu anlamasına yönelik 
çalışmalar genellikle korku unsuru içerirken, kişisel olarak söz konusu hastalığa yakalanma 
riskinin yüksek olduğuna ilişkin algının yaratılması temelinde de yine korku yer almaktadır. 
Bireyde hastalığa dair farkındalık ve davranışsal değişim yaratacağı düşünülen bu iki faktörün 
korku unsuruyla bu denli birleşmesi ise buna yönelik enformasyonların genellikle tehdit edici 
bir özelliğe sahip olmasından kaynaklanır. Bu tehdit ve korku sayesinde bireyde hastalığa 
yönelik farkındalık oluşabilecek ve birey çözüm etkinlikleri üzerine düşünmeye başlayacaktır. 
Eğer çözüm önerilerinin faydalı olacağına ve bu davranışı yapabileceğine inanmaya başladıysa 
bu surette de beklenen davranışsal niyeti ve eylemi gerçekleştirecektir. Ancak bu noktada da 
enformasyonların motive edici olması gerekir. Bu bağlamda korku unsuru ciddiyet ve yatkınlık 
unsurlarıyla bütünleşirken, çözüm etkinliği ve öz etkinlik unsurları ise bireysel motivasyon ile 
ilişkilendirilmektedir. Bireyin çözüm etkinliklerine ilgi göstermeye ve öz etkinlik üzerine 
düşünmeye başlamasındaki itici güç yine korku ve tehdit olduğu için korku tüm bu unsurları 
içine alan kapsamlı bir nitelik kazanmakta ve bu dört unsurun tam merkezine yerleşmektedir.  
Korunma Güdüsü Kuramı Covid -19 gibi sağlık tehditlerine karşılık vermeyi sağlayan 
motivasyonu açıklama girişimlerinde bulunan bir sosyal biliş teorisidir. Korunma güdüsü 
kuramına göre bir tehditle karşı karşıya kalındığı zaman aşı olmak gibi koruyucu bir davranışın 
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çekici olması ihtimali, tehdidin kendisi yanında bireylerin sahip olduğu inançların bir ürünüdür 
(Eberhardt, Ling, 2021). Yani tehdit değerlendirmesinde bireyin, hastalığın ciddi bir boyutta 
olduğuna ikna olması ve Covid-19 gibi salgın bir hastalığa yakalanma riskini yüksek olarak 
algılaması, bu bireyin korkusunu ve devamında davranış değişikliği eğilimini arttıracaktır. 
Ancak bireyin o zamana kadarki yaşayışları, sağlık ve hastalığa dair bakış açısını etkileyen 
sosyal yapının özellikleri ve bireyin inançlarını şekillendiren kültür, din, eğitim gibi toplumsal 
yapılar yine de söz konusu sağlık davranışını gerçekleştirmede etkinliğini koruyacaktır. Bireyler 
bir karar verirken ve eylemde bulunurken inançlarını şekillendiren toplumsal yapının 
zihniyetini ve tutumunu her zaman göz önünde bulundurur. Belki de bu yüzden cinsel yolla 
bulaşan hastalıklardan kondom kullanmak gibi kolay bir yöntemle korunmak söz konusu 
olmasına karşın kondom alırken ifşa olacağını ve ayıplanacağını düşündüğü ya da utandığı için 
bu korunma yönteminden kendini men etmekte ve sağlığını riske atmaktadır. İnancın sağlık 
davranışı üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurmasına karşın kuram, sağlık ve hastalığa 
yönelik yerleşik inançları değiştirmede, tehdit ve korku unsurlarının yine de baskın olduğuna 
vurgu yapmaktadır. Sağlık inanç modelinin geliştirilmiş bir hali olan bu kurama göre bireyin söz 
konusu hastalığa yönelik yatkınlığı olduğunu hissetmesi, devamında ciddi bir sağlık sorunu 
olduğu ve bu sorunun ciddi sonuçlar oluşturacağı algısı yaratacak ve hastalığa yönelik oluşan 
tehdit algısı da bireyde korkuyu ve önlem alma eğilimini arttıracaktır. Covid-19 hastalığı bir 
örnek olarak değerlendirildiğinde, birey bu hastalığın çok çabuk ve fark edilmeden 
yayılabileceği ama buna karşın olumsuz sonuçlarının bu kadar çabuk silinmediği yönünde 
bilgilendirildiği zaman bireyde bir korku meydana gelecektir. Söz konusu bilgilendirme 
sürecinde bu birey, hastalığa yakalanan ve ağır sonuçlarla karşı karşıya kalan kişilerin kendisine 
benzer sosyo-demografik özelliklere sahip olduğunu gördüğündeyse hastalığa yakalanmaya 
yatkın olduğunu algılayacak ve olayın ciddiyetini kavrayarak duyduğu korku daha da artacaktır. 
Bununla birlikte hastalıkla ilgili olarak sunulan çözüm önerileri bireyi hem ikna ediyor hem de 
öz etkinlik duygusu uyandırıyorsa, bireyde önce korunmaya yönelik davranışsal niyet ardından 
da sağlık davranışında değişiklik meydana gelecektir.  
 
MEDYANIN SAĞLIK BİLİNCİ ve DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
Bireyin tutum ve davranışları önemli ölçüde içinde bulunduğu sosyal yapı ile şekillenmektedir. 
Bireye belli yönde bir bakış açısı kazandıran toplum içinde kurulan ikili ilişkiler, etkileşime 
girilen gruplar, organizasyonlar ve en nihayetinde kültür ve değerlerle beslenen kolektif zihin 
tutum ve kanaatleri şekillendirirken, buna bağlı olarak davranış alışkanlıkları üzerinde de 
belirleyici olmaktadır. Bir zamanlar bireyin sağlık davranışını etkileyen ve hastalıklara yol açan 
unsurların yalnızca fiziksel özelliklerde aranması anlayışı günümüzde terk edilmeye başlanmış 
ve bireyin diğer alanlarda olduğu gibi sağlığa ilişkin konularda da toplumsal yapıyla birlikte 
değerlendirilmesi gerektiği fikri kabul görmüştür. Bu fikir bütüncül ve biopsikososyal sağlık 
yaklaşımlarıyla açıklanmaktadır. Bu bakış açısındaki değişim neticesinde artık bireyin ilişkileri 
ve ulaşabileceği grupların onun sağlığı üzerinde anlamlı bir etkisi olabileceği fikri sağlık 
çalışmalarının merkezine yerleşmiştir. Devamında ise sağlığa dair geliştirilen politikaların birey 
tarafından içselleştirilebilmesinin yolu, bu politikaların önce toplumsal gruplara 
benimsetilmesinde görülmüş ve bu sayede sağlık iletişimi çalışmaları gitgide önem kazanmıştır. 
Bu noktada medya, gerek kamu sağlığı enformasyonlarının aktarımında gerekse kitlelerin bilgi 
ihtiyacını karşılamada hem halkın hem de kamu otoritelerinin temel kaynağı haline gelirken, 
bünyesindeki teknolojik gelişmelere bağlı olarak sağlığa yönelik tutum, bilinç ve davranışın 
şekillenmesinde de tesir gücünü her geçen gün arttırmıştır. Bu sayede artık sağlık iletişimi 
çalışmalarını çok sayıda insana ulaştırmanın en etkili yolu kitle iletişim araçları olarak 
görülmektedir. Örneğin; cilt kanserinin giderek daha büyük bir tehlike haline geldiğini 
duyurmak veya sigaranın sağlığa zararlarını daha geniş kitlelere benimseterek bu yönde bir 
sağlık bilinci ve davranışı oluşturmak için kullanılacak en uygun yöntem kitle iletişim araçları 
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vasıtasıyla insanlara seslenmek olacaktır (Okay; 2009: s. 72). Elbette ki medya organları 
arasında sosyal değişiklik yaratma gücü açısından farklılıklar vardır. Örneğin; televizyonun 
insanlar üzerinde yaptığı etki bir gazetenin etkisinden farklıdır. Günümüzde her evde bulunan 
televizyondan insanlara ulaşmak daha kolayken, bu kolaylık kitap, gazete ve dergiyle 
sağlanmayabilir (Sakallı, 2016 s. 19). Özellikle internet şimdiye kadar hayal bile edilemeyen bir 
ölçekte çoklu gruplar arasındaki iletişim için geniş bir meydan oluştururken, bu yeni ortam 
sayesinde medya kitleler üzerindeki etkinliğini daha da arttırmıştır (Güçdemir; 2010: s. 66). 
Ancak hangi medya organı olursa olsun bu araçlar güvenilir enformasyon kaynakları olarak 
görüldüğünden, her daim özelde bireyi genelde ise kitleleri en derinden etkileyen ortamlar 
olmaya devam edecektir. Kitle iletişim teknolojilerinin gitgide gelişme göstermesiyle çevremizi 
tümüyle saran bu araçlar, her an bizimle iç içe olması sayesinde birincil bilgi ve etki unsuruna 
dönüşmüş, düşünce, tutum, davranış ve kişiliğin oluşumunda aile, okul ve din gibi geleneksel 
yapıların yerini alarak tüm bu yapıların işlevlerini kendi bünyesinde toplamıştır. Artık 24 saat 
boyunca maruz kaldığımız medya içeriklerinin kendini tekrar tekrar yinelemesi sayesinde 
benimsetilmek istenen bir görüş ve ideolojinin tarafımızca içselleştirilmesi kolaylıkla 
sağlanabilmektedir. Medya artık her yerdedir,  bu kitle iletişim araçlarına ulaşamayan bireyler 
dahi, bu araçlara ulaşan diğer bireylerin söz konusu araçlar vasıtasıyla edindikleri 
enformasyonu kendilerine aktarmaları sonucu dolaylı da olsa bu araçlardan yararlanmış 
olmaktadırlar ki, bu durum onların dahi medya ile çevrili olduklarına işarettir (Nalcıoğlu, 2017: 
s. 66). Medya etkilerinin bu denli büyük olması, bu ortamın kamu otoritelerince de nüfus 
düzeyinde sağlık davranışlarını, tutumlarını ve farkındalığını geliştirmede etkili bir araç olarak 
kabul edilmesini sağlamıştır (Boles, vd. 2014: s. 40). Özellikle toplumsal sağlık kalkınmışlığı 
fikrinin önemini arttırmasıyla adeta bir zorunluluğa dönüşen kitle iletişimi, otoritelerin kamu 
sağlığı enformasyonlarının aktarılmasında kitle medyasını vazgeçilmez kılarken, gönderilen 
mesajların kitleler üzerinde ne denli etki yarattığını bilme ihtiyacı da kamuoyunun takibinde 
yine kitle medyasıyla işbirliğini gerektirmektedir. Medyanın, alınan kararlar ve yürürlüğe konan 
uygulamalar bağlamında ihtiyaç duyulan kamuoyu yoklamalarını hızlı bir şekilde 
gerçekleştirebilmesi sayesinde kamu otoriteleri de gerek eksikliklerin tespiti ve onarılması için 
gerekse yeni planlamaların yapılabilmesi için zaman kazanmaktadır. Özellikle Covid-19 küresel 
salgın örneğinde görüldüğü gibi sağlığa dair konularda zamanda hızlılık ayrı bir önem 
taşımaktadır. Sunduğu tüm bu olanaklar sayesinde medya hükümetler, kamu otoriteleri, sivil 
toplum kuruluşları, diğer toplumsal gruplar ve bireyler için gelişmeler hakkında bilgi aktaran 
veya boş zamanın değerlendirilmesini sağlayan bir araç olmasının ötesinde çok daha geniş 
anlamlar taşır hale gelmiştir.  
 
ÇALIŞMANIN METODOLOJİSİ 
Çalışmanın Amacı ve Varsayımı 
Bu çalışmanın amacı, Covid-19 aşısına ilişkin görsel medya içeriklerini Korunma Güdüsü 
Kuramına göre inceleyerek, medyanın sağlık davranışını ve alışkanlıklarını değiştirmede korku 
unsurundan nasıl ve ne ölçüde yararlandığını tespit etmektir. Bu çalışmanın temel varsayımı ise 
medyanın, sağlığa ilişkin algıları belli yönde şekillendirirken korku faktöründen yoğun olarak 
yararlandığıdır.  
Çalışmanın Örneklemi ve Yöntemi 
Bu çalışmanın örneklemini Türkiye’de yayın yapan Kanal D, Fox Tv, TRT Haber, Atv ve Show Tv 
kanallarının ana haber bültenlerinde, Covid-19 aşısıyla ilgili yayınlanan haberler 
oluşturmaktadır. Söz konusu televizyon kanallarından birer haber pek çok haber bülteni içinden 
yargısal örnekleme olarak da adlandırılan amaçsal örnekleme metoduyla seçilmiştir. Seçilen 
haberlerin içerikleri Korunma Güdüsü Kuramının temelinde yer alan tehdidin ciddiyeti, 
bireysel yatkınlık, iletideki çözümün etkinliği, özetkinlik gücü ve korku unsurları çerçevesinde 
kategorilere ayrılarak içerik analizine tabi tutulmuş ve yorumlanmıştır.  
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BULGULAR VE YORUM 
Kanal D Haber Analizi 
Türkiye’deki koronavirüs gündemiyle başlayan ve diğer birkaç ülkedeki son durum bilgileriyle 
devam eden haber 29 Temmuz 2021 tarihinde yayınlamıştır. 5 dakika 6 saniye süren haberde, 
koronavirüsle ilgili durumun Türkiye’de ve dünyada kritik olduğu vurgusu ağırlık kazanırken, 
aşının çözüm önerisi olarak sunulduğu görülmektedir. Bu önerinin etkin olduğuna dair inancın 
ise kamu otoritelerince yapılan açıklamalarla ve istatistiksel verilerle arttırılmaya çalışıldığı 
dikkat çekmektedir. Haberde aşılanmaya yönelik farkındalık ve davranış koşullandırması; 
uzmanların açıklamaları, yoğun bakım görüntüleri, ses efekti, sayısal veriler ve geleceğe 
yönelik tedbir tahminleriyle yapılmaya çalışılmıştır. Haber Korunma Güdüsü Kuramı 
bağlamında incelendiğinde ise elde edilen bulgular aşağıdaki gibidir: 
 

Tehdidin Ciddiyeti ve Korku 

Hastaların % 95’i aşısız 
Tablo çok kötü bir tablo 

Günlük vaka sayısı 22 bini de aştı 
Türkiye’deki vaka sayılarındaki artış ne yazık ki büyük bir hızla devam 

ediyor 
Dünya devleri de geri adım attı 

Yeni kısıtlamalar gelir mi? 
Amerika’dan korkutan aşı açıklaması 

Tamamen savunmasız kalmaya sadece 2 mutasyon kaldı 
Korona ölüm raporu 

Kabus geri döndü 
Korkutan araştırma 

Tablo 4.3.1. Tehdidin Ciddiyeti ve Korkuya İlişkin Bulgular 
 
Yukarıdaki tabloda aktarılan bulguların yanında, tehdidin ciddiyetini vurgulamaya ve bireyde 
hastalığa dair korkuyu tetiklemeye yönelik olarak haberde, tehlike algısı uyandıran ses 
efektlerinin kullanıldığı ve yoğun bakım ünitelerinde entübe durumundaki hastalara müdahale 
görüntülerine sıklıkla yer verildiği tespit edilmiştir. Haberde ayrıca virüsün sürekli mutasyona 
uğradığı ve geç aşılanmalarda söz konusu aşıların mutasyona karşı işlevsizleşeceği vurgulanmış, 
bu sayede hem tehdit ve korku temelli olarak durumun ciddiyetine dikkat çekilmeye çalışılmış 
hem de çözümün işlevselliğine gönderme yapılmıştır. Bu sayede bireylerin aşıya yönelik inancı 
ve bu yönde bir niyet ve davranış göstermesi planlanmıştır.  
 

Çözümün Etkinliği 
Aşılanmak hem de bir an önce aşılanmak 

Salgından çıkış yolu aşı 
Mevcut hastalar içinde tam aşılı olup yatan hasta oranı sadece % 5 

Ölenlerin % 99’u aşı olmayanlar 
Tablo 4.3.2 Çözüm Etkinliğine İlişkin Bulgular 

 
Çözüm etkinliğine yönelik bulgular incelendiğinde, izler kitlenin aşılanmaya yönelik inancı ve 
niyetinin korku ve tehdit unsurlarıyla etkilenmeye çalışıldığı söylenebilmektedir. Haberde 
aşılanma sırasında çekilen görüntüler paylaşılırken, aşılananların gülümsediği ve mutlu 
göründüğü dikkat çekmektedir. Bu yolla izleyiciye aşılanmanın huzur ve güven verdiği mesajı 
gönderilmektedir.  
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Hastalığa İlişkin Yatkınlık 

12-17 yaş arasındakilere moderna aşısı izni 
Korkutan artış 

Türkiye’deki vaka sayılarındaki artış ne yazık ki büyük bir hızla 
devam ediyor 

 
Tablo 4.3.3 Hastalığa Yatkınlık İnancına İlişkin Bulgular 

 
Bireyin hastalığa yol açabilecek alışkanlıklarını değiştirmede, söz konusu hastalığa yatkın 
olduğuna inanması büyük önem taşımaktadır. Koronavirüs ile ilgili yaygın inançlardan birisi, bu 
virüse yetişkinlerin ve farklı sağlık sorunları yaşayan yaşlı bireylerin yakalanacağına yönelik 
iken, haberin 12-17 yaş arası gençlerin de aşılanması için girişimlere başlandığını duyurması, 
bireysel yatkınlık fikrini uyandırmaktadır. Bu bilginin vaka sayılarındaki hızlı artış ile birlikte 
verilmesi ise yatkınlık inancının korku ve tehdit unsurlarıyla arttırılmaya çalışıldığını 
göstermektedir.  
Haberde bireyin öz-etkinliğini geliştirmeye yönelik bir eğilime ve bulgulara rastlanamamıştır.  
 
Fox Tv Haber Analizi 
13 Ekim 2021 tarihli ana haber bülteninde 3 dakika 16 saniye süresince yayınlanan haberde, 
korku unsurundan sıklıkla yararlanıldığı ve çözüm etkinliğine ağırlık verildiği görülmektedir. 
Sürekli yoğun bakım görüntülerine yer verilen haber, yoğun bakımda koronavirüs tedavisi 
gören hastalarla gerçekleştirilen röportaja dayanmaktadır. Hastalığın seyrine ilişkin 
olumsuzlukların doğrudan hastalığı yaşayanların ağzından aktarılması ise hedef kitledeki 
korkuyu daha da arttırmaktadır. Haberde gerek yoğun bakım videoları, gerek istatistiksel 
veriler gerekse Sağlık Bakanı ve diğer uzman görüşleri ile tehdit ve derin bir korku algısı 
oluşturulmaya çalışıldığı dikkat çekerken, koronavirüs aşısına yönelik söylemlerin ise açık 
mesajlarla ve doğrudan aktarıldığı görülmektedir. Haber Korunma Güdüsü Kuramı bağlamında 
incelendiğinde ise elde edilen bulgular aşağıdaki gibidir: 
 

Tehdidin Ciddiyeti ve Korku 

Nisan Ayından bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşıldı, aşısızlar 
pişman 

Kayıplar artıyor 
Hastalığı ağır geçiriyor 

Tablo 4.3.4 Tehdidin Ciddiyeti ve Korkuya İlişkin Bulgular 
 
Söz konusu haberde tehdidin ciddiyeti ve korku unsuru içeren söylemler az olmasına karşın, 
ciddiyet, tehdit ve korkunun başka unsurlarla işlendiği fark edilmektedir. Her şeyden evvel 
yoğun bakımda tedavi gören ve zor nefes alan bir hastanın oksijen maskeli görüntüsü, başlı 
başına durumun ciddiyetini gözler önüne seren bir örnektir ve böylesi canlı örnekler her zaman 
bireyde söylenenlerden daha derin bir korku uyandırır. Bunun yanında korona haritası, artışa 
dair günlük vaka tablosu, Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın ve diğer uzmanların vakalardaki artışa 
ve hastalığın vücutta yarattığı etkilere ilişkin açıklamaları, duruma dair ciddiyet algısının 
oluşturulmasında, tehdit ve korkunun yaratılmasında destekleyici ve güçlendirici unsurlar 
olarak haberde kullanılmıştır.   
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Çözüm Etkinliği 

Büyük bir yanlış yaptım 
Aşısızlar pişman 

Grip gibi atlatılabilir ama… 
Aşı sayesinde grip gibi atlatanlar var, kayıpların çoğu aşısız 
Koronavirüs hastası aşı olmadığı için hastalığı ağır geçiriyor 

Tablo 4.3.5 Çözüm Etkinliğine İlişkin Bulgular 
 
Haberde çözümün etkin olduğuna dair inancın korku temelli olarak oluşturulmaya çalışıldığı 
gözlenmektedir. Özellikle yoğun bakım hastalarının ağzından aktarılan ‘büyük bir yanlış yaptım, 
aşı olmadığım için pişmanım’ sözlerinin bu hastaların bitkin haldeki görüntüleriyle birlikte 
verilmesi, korku ve çözüm etkinliğinin bir arada işlenmesine büyük bir örnektir. Bunun yanında 
haberde çözüm etkinliğiyle ilgili mesajların açık olarak verildiği ve haberin çözüm etkinliği 
amacına yönelik kurgulandığı ifade edilebilmektedir. 
 

Hastalığa İlişkin Yatkınlık 

Hastanede yatanların çoğu genç 
 

Tablo 4.3.6 Hastalığa Yatkınlık İnancına İlişkin Bulgular 
 
Habere konu olan öznelerin yoğun bakımda tedavi gören genç koronavirüs hastaları olması, bu 
virüse karşı gençlerin daha dirençli olduğuna ve hastalığın yaşlılara göre daha hafif 
atlatılacağına ilişkin bilimsel bir dayanağı olmayan ama bir o kadar da yaygın olan görüşü 
zayıflatmakta ve bu virüsün gençler için de bir tehdit oluşturduğu mesajı gönderilmektedir. Bu 
sayede genç hedef kitlede de korku duygusu ve hastalığa yatkınlığı olabileceği fikri 
uyandırılması amaçlanmaktadır. Bu sağlandığı takdirde bireyde sağlığa ilişkin ciddiyet artacak, 
tedbir almaya yönelik niyet oluşacak ve beklenen sağlık davranışı olarak aşılanma 
yaygınlaşacaktır.  
Haberde, sağlık davranışını değiştirip değiştiremeyeceğine ilişkin bireyde öz etkinlik 
duygusunu arttırmaya yönelik bir eğilim ise tespit edilememiştir.  
TRT Haber Analizi 
3 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan ve 3 dakika 44 saniye süren haber, Dr. Feriha Öz Acil Durum 
Hastanesindeki yoğun bakım servisi ve entübe edilen hasta görüntüleriyle başlamaktadır. Söz 
konusu görüntüler korku ve telaş uyandırmayı sağlarken, bu görüntülere ‘insanlar aşı 
olmamanın pişmanlığını yaşıyor’ sözlerinin eşlik etmesi, aşılanmanın yani çözüm etkinliğinin 
korku üzerinden teşvik edilmeye çalışıldığını ortaya koymaktadır.  
Teması koronavirüse yakalanan ve mevcut tedavisi devam eden hastalarla görüşmeye dayanan 
haberde, tehdidin ciddiyeti, bireysel yatkınlık ve çözüm etkinliğine yönelik boyutlarda korku 
unsurunun yoğun bir şekilde işlendiği dikkati çekmektedir. Haber Korunma Güdüsü Kuramı 
bağlamında incelendiğinde ise elde edilen bulgular ve analizler aşağıdaki gibidir: 
 

Tehdidin Ciddiyeti ve Korku 
İnsanlar aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor 

Vaka sayıları hızla artıyor 
Şuan bu hastanenin yoğun bakım servisinde yatan hasta sayısı 174 

Allah kimseye yaşatmasın 
Tablo 4.3.7 Tehdidin Ciddiyeti ve Korkuya İlişkin Bulgular 
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Hastalığın ciddiyetine ve tehdidin boyutlarına ilişkin olarak yukarıdaki tabloda yer alan 
ifadelere, istatistiksel veriler, uzman görüşleri ve yoğun bakım görüntüleri de eşlik etmektedir. 
Tüm bu unsurların korku temeli üzerine inşa edildiği dikkati çekerken, izler kitlede daha derin 
bir korku ve farkındalık uyandırması beklenen asıl içerikler ise röportaj sırasında hastaların 
konuşurken nefes alamamasından, oturamamasından ve oksijen maskesinden destek 
almasından oluşan görüntülerdir. Hastalığın yol açtığı hasarları doğrudan göstermek ve bu 
deneyimi birinci ağızdan aktarmak suretiyle ise hedef kitledeki farkındalık korku yoluyla 
yaratılmak istenmiştir. Tüm bu içerikler ağır bir tehdit de içermekte ve kitlelerin zihninde aşı 
olmamanın cezası tasviri çizilmektedir. 
 

Çözüm Etkinliği 

İnsanlar aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor 
Aşı olmamanın bedeli çok ağır oluyor 
Aşı olmayı ihmal ettim bu hale düştüm  

Tablo 4.3.8 Çözüm Etkinliğine İlişkin Bulgular 
 
Haberde koronavirüsün olumsuz sonuçlarının canlı örnekler üzerinden gerçekçi ve doğrudan 
gösterilmesi, çözüm etkinliğine yönelik söylemlerin inandırıcılığını arttırırken, hastaların aşı 
olmadıkları için koronavirüsün sıkıntılarını yaşadıklarına dair yorumları ise aşı yaptırılmadığı 
takdirde nelerin yaşanabileceğini gözler önüne sermektedir. Bu bağlamda haberde çözüm 
etkinliğinin, tehdidin ciddiyeti ve korku unsurlarıyla beraber verildiği ifade edilebilmektedir. 
Yani ödül ve cezanın birlikteliğine tanık olunmaktadır. Bu iki karşıtlığın tam ortasında ise aşı yer 
almaktadır. 
 

Hastalığa İlişkin Yatkınlık 
 

Yoğun bakım hastalarının çoğu çok genç ve aşısız 
Ne genci ne yaşlısı fark etmiyor 

Tablo 4.3.9 Hastalığa Yatkınlık İnancına İlişkin Bulgular 
 
Haberde iki koronavirüs hastasıyla röportaj yapılmış ve bu görüşmede hastaların yaşları 
vurgulanmıştır. Bu hastaların gençler arasından seçilmesi ise bir tesadüf değildir. Bu sayede 
hedef kitlede hastalığa yakalanma riski ve yatkınlığının herkes için olabileceği fikri aşılanmak 
istenmiştir. Ayrıca yukarıdaki tabloda yer alan ifadeler hastalığın boyutu ve tehdidin ciddiyetine 
de vurgu yapmaktadır.  
Haberde öz-etkinlik duygusunu arttırmaya yönelik bir eğilim tespit edilemezken, motivasyonun 
daha çok olumsuz örnekler üzerinden, korku salınımı yoluyla ve zorunluluk fikriyle yapılmaya 
çalışıldığı fark edilmektedir. Ayrıca haberin en fazla çözüm etkinliğine odaklandığı 
görülmektedir.  
 
Atv Haber Analizi 
20 Nisan 2021 tarihli ana haber bülteninde 2 dakika 49 saniye süresince yayınlanan haberin 
doğrudan çözüm etkinliğine odaklandığı ve çözüme yönelik tüm mesajları açık bir şekilde 
verdiği görülmektedir. Yoğun bakım görüntüleriyle başlayan habere ‘aşı koruyor’ manşeti eşlik 
ederken, spikerin kısıtlamaların belirgin bir gerileme yaratmadığını söylemesi ise durumun 
tehdit edici boyutuna gönderme yapmaktadır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Sağlık Bakanı 
Koca’nın konuyla ilgili açıklamalarına yer verilen haberde ayrıca uzman görüşleri, aşılama 
görüntüleri ve istatistiksel veriler de aktarılmaktadır. Haber Korunma Güdüsü Kuramı 
çerçevesinde analiz edildiğinde ise elde edilen bulgular aşağıdaki gibidir: 
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Tehdidin Ciddiyeti ve Korku 
 

Kısıtlamalar yeterli olmadı 
Vaka sayısında sadece % 2’lik bir gerileme oldu 

Vaka tablosunda durum hala çok vahim 
Çok daha sert kısıtlamalar gelebilir 

Tablo 4.3.10 Tehdidin Ciddiyeti ve Korkuya İlişkin Bulgular 
 
Haberde korku ve salgının ciddiyet boyutunun en belirgin sunulduğu içerik örneği olarak 
Başkan Erdoğan’ın ‘beklenen ilerlemenin sağlanamaması durumunda çok daha sert kısıtlamalar 
gelmesi kaçınılmazdır” açıklaması gösterilebilmektedir. Bu açıklamayla haberde ayrıca hedef 
kitleye açık bir tehdit göndermesi de yapılmaktadır. Haberde korku duygusu ve tehdidin 
ciddiyeti algısını arttırmaya destek olan diğer içerikler ise yoğun bakım görüntüleri, fon müziği 
ve istatistiksel veriler olmuştur. Ancak incelenen diğer haberlerden farklı olarak bu haberde 
korku temelli mesajların daha az ve daha yumuşak verildiği dikkati çekmektedir.  
 

Çözüm Etkinliği 

Aşı koruyor 
20 milyon içinde yalnızca 2500 aşılı pozitif çıktı 

Aşılananlar hastanelik olmuyor 
Tablo 4.3.11 Çözüm Etkinliğine İlişkin Bulgular 

 
Söz konusu haberin büyük ölçüde çözüm etkinliği faktörüne odaklandığı, bunu yaparken de 
konuya yönelik mesajları açıkça verdiği gözlemlenmiştir. Genel olarak korku ve tehdit 
unsurlarından daha az beslenen haberde çözümün etkinliği algısı da daha ılımlı mesajlarla ve 
izler kitlenin mantığına seslenme yoluyla arttırılmaya çalışılmıştır. Yani haber aşı olunduğu 
takdirde alınacak ödüle çok daha fazla odaklanmıştır. Haberin bu eğilimini ortaya koyan 
göstergelerden biri, yoğun bakım görüntülerinden ziyade aşı olan insanların gülümsemesine 
yer vermesidir. Aşı yaptıranların bu mutlu ve huzurlu betimlemesi ise aşı yaptırmamış olan 
bireylere ‘aşı olursanız güvende ve mutlu olursunuz’ mesajı göndermekte ve hedef kitleyi ödüle 
davet etmektedir.  
Haberde hastalığa ilişkin yatkınlık düşüncesi uyandırmaya yönelik açık mesajlar görülmemekle 
birlikte hiçbir farklılık gözetmeksizin herkesin tehdit altında olduğuna dair algı, vaka sayılarıyla 
yaratılmaya çalışılmıştır. Ayrıca haberde öz-etkinlik duygusuna yönelik bir eğilim tespit 
edilememiştir.  
 
Show Tv Haber Analizi 
20 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan ve 3 dakika 27 saniye süren haberde tehdit ve korku 
unsurlarının yoğun şekilde işlendiği görülmektedir. ‘Acı rekor’ manşetiyle başlayan haberde 
yoğun bakım görüntülerine sıklıkla yer verilirken, acı, kayıp, alarm, ağır hasta, rekor gibi korku 
ve tehdit içeren sözcüklerin de bir o kadar sık tekrarlandığı fark edilmektedir. Haber Korunma 
Güdüsü Kuramına göre analiz edildiğinde elde edilen verilen aşağıdaki gibidir: 
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Tehdidin Ciddiyeti ve Korku 
Acı rekor 

Ölümler 4 kat arttı 
Can kaybı ve ağır hasta sayısı artıyor 

Gelişmeler ciddi 
Veriler ikaz edici 

Yoğun bakımlar alarm veriyor 
1 günde 341 can 

Rakamlar acı acı söylüyor 
Tablo 4.3.12 Tehdidin Ciddiyeti ve Korkuya İlişkin Bulgular 

 
Yukarıdaki tabloda sıralanan sözcükler ve cümleler haberin manşetlerinden, Sağlık Bakanı 
Koca’nın açıklamalarından ve haber spikerinin sözlerinden oluşmaktadır. Haberde spikerin 
yapmış olduğu bir benzetme ise tehdide yönelik farkındalığı arttırmada ayrı bir önem arz 
etmektedir. Spiker ‘341 can, yani bir uçak dolusu insan’ demiş ve izler kitledeki korkuyu yaptığı 
benzetme üzerinden daha da arttırmıştır. Görüldüğü üzere haberde, ciddiyetin boyutu hakkında 
farkındalık oluşturmak adına korku ve tehdit unsurlarına yoğun bir şekilde yer verilmektedir. 
Bunun yanında haberde izleyiciyle paylaşılan yoğun bakım görüntüleri ve fon müziğiyle tehdidin 
ciddiyetine ilişkin algı ve korku daha da arttırılmaktadır. Haberde kullanılan müzik hüznü, 
çaresizliği ve ölümü çağrıştırmaktadır. Sağlık Bakanı Koca’nın ve diğer uzmanların görüşlerine 
yer verilmesi ise bilginin güvenilirliği bağlamında tehdide yönelik ikna olasılığını arttırmaktadır.  
 

Çözüm Etkinliği 

15 milyon aşılamada sadece 2500 kişi virüs kaptı 
Tablo 4.3.13 Çözüm Etkinliğine İlişkin Bulgular 

 
Haberde çözüm etkinliğine ilişkin somut ifadelere ve açık mesajlara pek rastlanmazken, Bilim 
Kurulu üyesi bir uzman doktorun yukarıda yer alan sözlerinin Bakan Koca’nın gelişmelerin 
olumsuz olduğuna dair açıklamalarından sonra ve yoğun bakım görüntüleriyle birlikte 
sunulması, çözüm etkinliğinin daha çok olumsuz örnekler ve korku çekiciliği üzerinden 
sağlanmaya çalışıldığını göstermektedir. Haberde tehdit, durumun ciddiyeti ve korku salınımı 
gibi negatif eğilim çözüm etkinliğini de kapsamış, aşı olunduğu takdirde kazanılacak 
ödüllendirme ise bu negatif söylemler üzerinden sunulmuştur.  
Söz konusu haberde bireysel yatkınlık, yani kişisel olarak hastalığa yakalanma riskine ilişkin bir 
algının oluşturulması konusunda açık mesajlar ya da bir eğilim tespit edilememiştir. Ancak 
korku ve tehdit unsurlarının bu denli yoğun kullanımı, hastalığın hiçbir yaş, cinsiyet ya da diğer 
sosyo demografik farklılık gözetmeksizin herkes için bir risk meydana getirdiği algısı 
uyandırmaktadır. 
Haberde öz-etkinlik duygusuna yönelik olarak da yani bireyin söz konusu sağlık tedbiri 
davranışını gerçekleştirmesi ve beklenen çözüme uyum sağlaması konusunda da cesaretini ve 
motivasyonunu arttırmaya ilişkin bir eğilim gözlenmemiştir.  
 
SONUÇ ve ÖNERİLER 
Covid-19 küresel salgın felaketi ülkelerin kamu sağlığı politikalarına yeni bir boyut kazandırmış, 
bu salgın sayesinde kamu otoriteleri belki ilk kez bu kadar görünür şekilde tüm sürece toplum 
bireylerini aktif olarak dahil etmiştir. Bu zamana kadar kamusal konular ve sorunlara ilişkin 
alınan kararlar ve geliştirilen politikalarda bireylerin, sürecin belli bir noktasına kadar dahil 
olduğu ve daha çok pasif bir katılım örneği gösterdiği bir gerçektir. Ancak söz konusu salgın 
sürecinde bireysel sağlık davranışının kamu sağlığı üzerindeki etkisinin ne denli yoğun olduğu 
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fark edilmiş, bununla birlikte bireysel davranışı değiştirmeye yönelik çalışmalar da hız 
kazanmıştır. Bu noktada medya gerek kamu sağlığı politikalarının duyurulmasında, gerekse 
koruyucu ve önleyici sağlık davranışlarının aşılanmasında sürecin vazgeçilmez bir parçası 
haline gelmiştir. Bununla birlikte bireylerin daha önce hiç duymadığı bir hastalıkla bir anda 
karşı karşıya kalması ve sürecin belirsiz olması güvenilir kaynaklardan bilgi edinme ihtiyacını 
arttırmış ve medya halkın temel bilgi kaynağı olarak başroldeki yerini almıştır. Salgın sürecinde 
medyanın sorumlulukları bu denli artarken, kitle iletişim ortamlarındaki eğilimin ve bu 
ortamlardan yayılan kamu sağlığı enformasyonlarının incelenmesi de adeta bir zorunluluğa 
dönüşmüştür. Medya bu gücünü nasıl kullanmaktadır, salgınla mücadeledeki tavrı nasıldır, 
tutum ve davranışları şekillendirmede başvurduğu yöntemler nelerdir? Bunlar, söz konusu 
süreçte medya üzerine incelemelerde bulunan sosyal bilim çalışmalarının neredeyse en fazla 
ilgilendiği sorular haline gelmiştir. Bu çalışmada da Türkiye’nin en çok izlenen beş ulusal 
kanalından seçilen Covid-19 aşısına ilişkin haberler Korunma Güdüsü Kuramı bağlamında 
incelenmiş ve medyanın aşılanmaya yönelik tavrı ve izlediği yöntemler tespit edilmeye 
çalışılmıştır.  
Korunma Güdüsü Kuramı, hastalığa yönelik farkındalık yaratmanın, sağlık davranışını 
değiştirmenin ve yeni sağlık alışkanlıkları kazandırmanın temelinde korku unsurunun yattığını 
savunmaktadır. Bireyin beklenen sağlık davranışını gerçekleştirene kadar izlenecek bir dizi 
aşama olduğunu söyleyen kuram, bu aşamaların tümüne korkunun eşlik ettiği fikrini ortaya 
koyarken, çözüm etkinliği ve öz-etkinlik unsurlarının ise daha çok bireysel motivasyonla ilişkili 
olduğunu ileri sürmektedir. Kuram bireysel motivasyon ile ne kastedildiğini ve buna yönelik 
enformasyonların nasıl bir niteliğe sahip olacağını açıkça söylememekle birlikte, akıllara 
korkudan ziyade pozitif anlamlar içeren mesajlar gelmektedir. Ancak incelenen haberlerde 
kuramın savunduğunun aksine çözümün etkinliği ve öz-etkinlik boyutlarının temelinde de diğer 
boyutlarda olduğu gibi yüksek bir korku inşası yaratıldığı, buna karşın bireysel motivasyona 
yönelik mesajlar gönderilmediği tespit edilmiştir. Aşılanmaya yönelik davranışsal niyet ve 
değişiklik oluşturulmaya çalışılırken medyanın, çözümün etkin yani yararlı olabileceğine ilişkin 
inancı bile olumsuzluklar ve örtülü cezalandırmalarla yaratmaya çalıştığı görülmüştür. Tehdidin 
ciddiyeti ve bireysel yatkınlık boyutlarında ise korku temasının çok daha yoğun işlendiği tespit 
edilmiş, bu bağlamda kuramın bu konudaki tezi kanıtlanmıştır. Bunun yanında kuram öz-etkinlik 
boyutunun, davranışsal niyetin oluşmasındaki tamamlayıcı yönüne vurgu yapmaktadır. Yani kişi 
tehdidin ciddiyetini kavrasa ve hastalığa yakalanma riskine yönelik bir korku ve inanç duysa 
bile davranış değişikliği yaratmada eğer kendine güvenmiyorsa, süreç beklenen sonuçları 
vermeyebilmektedir. Fakat araştırma sonucunda, öz-etkinlik duygusuna yönelik herhangi bir 
çalışma yapılmasa bile tehdit ve korkunun bireyde davranışsal niyeti uyandırabileceği 
görülmüştür. Haberlerin hiçbiri bireyin aşı davranışı gerçekleştirmeye yönelik özgüvenini 
yükseltecek bir eğilim ortaya koymamış, buna yönelik açık ya da örtülü mesaj bulgusuna 
rastlanmamıştır. Bunun bir nedeni medyanın aşılanmaya yönelik motivasyonu olumsuzluklar 
üzerine kurmayı tercih etmesi olabilir. Tehdit ve korku unsurları öylesine yoğun işlenmiştir ki 
medya korkunun tek başına tutum ve davranışı değiştirmede etkili olacağına inanmıştır. Bir 
başka neden olarak ise aşılanma davranışının beslenme alışkanlıklarının değişmesi gibi 
süreklilik ve istikrar gerektiren bir davranış olmaması gösterilebilir. Bu durum medyanın, öz-
etkinlik duygusu üzerine eğilmeyi gereksiz bir çaba olarak düşünmesi olasılığını arttırmaktadır. 
Haberlerin incelenmesi sonucu elde edilen bulgulara göre medya, ayrıca aşı olma davranışını 
bir tercih olarak değil, bir zorunluluk olarak sunmaktadır ve bu bakış açısı medyayı öz-etkinlik 
boyutuna eğilmekten alıkoymaktadır.  Kuram, bireysel yatkınlık inancının da tıpkı öz-etkinlik 
boyutunda olduğu gibi davranışsal değişimin gerçekleşmesinde önemli bir yer tuttuğunu 
savunmaktadır. Ancak incelenen haberlerde bu boyuta yönelik olarak da medyanın anlamlı bir 
eğilim sergilemediği tespit edilmiştir. Fakat bu durum, haberlerin bireysel yatkınlık boyutunda 
birey üzerinde bir etki oluşturmadığı anlamına gelmemelidir. Haberlerde tehdide ve ciddiyete 
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yönelik söylemlerin genel ifadeler taşıması ve korku inşasının haberi oluşturan tüm unsurların 
içine işlemiş olması, herkesin risk altında olduğu anlamı yaratmaktadır. Elde edilen bu bulgu, 
bireysel yatkınlık oluşturmak için her zaman açık ve spesifik mesajlara ya da doğrudan bu boyut 
üzerine eğilmeye gerek olmadığını ortaya koymaktadır. Bu konuda korku ile bireysel yatkınlık 
arasında pozitif bir ilişki vardır ve hangi boyutta olursa olsun korkunun derecesi arttıkça 
bireysel yatkınlık düşüncesi de buna bağlı olarak artmaktadır. 
Araştırma sonucunda kuramda yer alan tüm boyutların korku halkası başta olmak üzere bir 
zincir gibi birbirine bağlı olduğu, bir boyutun gerektirdiği girişim gerçekleştiği takdirde sonraki 
boyutların da kendiliğinden geldiği tespit edilmiştir.  
Genel olarak medyanın Koronavirüs salgınına ilişkin haber yayınlarında tehdit ve korkuyu temel 
bir kılavuz olarak benimsediği ve bu unsurları çok yoğun işlediği görülmüştür. Kamu 
otoritelerinin salgının seyrini değiştirme yolunda da benzer bir eğilim sergilediği ve olumlu 
gelişmeleri negatiflikler üzerine kurmayı tercih ettiği ifade edilebilmektedir. Ancak tehdit ve 
korkutma, boyutu arttıkça bireylerde baskı ve kısıtlanmışlık hissi uyandırabilmekte, özellikle 
sosyal baskınlığı ve kontrol eğilimi yüksek kişilerde beklenenin aksine bir davranış değişikliği 
meydana getirebilmektedir. Bu sebeple gerek kamu otoritelerinin gerekse medyanın daha 
ılımlı ve pozitif bir tutum tercih ederek, kamu sağlığı enformasyonlarını böylesi bir bakış açısıyla 
sunması önerilmektedir.   
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ABSTRACT  
The World economy was impacted with Coronavirus 2019 pandemic (COVID-19), that turned 
into a true global economic crisis. The Moroccan companies, were not excluded from this 
impact. The Kingdom of Morocco has anticipated the prevention and circumvention of the 
pandemic since the first case declared at the beginning of March 2020, by launching a state of 
health emergency, implementing containment, the closure of national airspace and social 
assistance initiatives as well as for small and medium-sized enterprises (SMEs) with the 
promotion of the use of digital tools for communication and business continuity. These actions 
helped to mitigate the severity of the pandemic and to absorb the initial shock of radical changes 
in personal and professional lifestyles. 
The management system and certification standards are a great tool for helping companies to 
prevent all kind of risks, including pandemic risks, depending on the deepness of the analysis 
and the activity field, the recent revision of standards focus on risk analysis as a strategic 
Management decision-making. 
Thus, this article is based on a survey conducted for 49 companies in the Moroccan territory in 
order to measure the impact of the pandemic on business activity and the effectiveness of the 
management systems certification in the prevision of the pandemic and the risk assessment 
during the first lockdown. This leads to interdependencies between these different variables 
verified in the survey. 
Key words: Risk, Lockdown, Pandemic, Coronavirus 2019, Certification, Management System 
 
INTRODUCTION 
Since the first case of Moroccan Coronavirus 2019 infection (COVID-19) in March 2, 2020, also 
the Moroccan authorities declared a state of health emergency on March 20, 2020. The National 
Steering Committee established measures that would be taken concentrated substantially on 
“the suspension of sportive and artistic events organized, the cancellation of large mass 
gatherings and the operation of trip to and from countries known for their high spread”. The 
Kingdom responded in a global approach, devoting further than 2.7% of its GDP (to the fight 
against the Coronavirus), ranking among the first four countries in the world to have moved 
more fiscal resources to fight this epidemic; the« Marshall Plan» stationed by King Mohammed 
VI, the large-scale measures espoused by Morocco to cover the population and address the 
profitable and social impact of COVID-19. Lockdown forced enterprises to move their 
operations and relations online and face the challenges of conducting work ever, while 
maintaining a focus on deliverable quality. 
 
LITERATURE REVIEW 
As in previous world shocks, many commentators are talking about a new post-COVID-19 era 
that would definitely disrupt the functioning of our societies. The visible impacts of the economic 
crisis that erupted in early 2020 are unprecedented since the Second World War. Consider the 
fall in production, the rise in unemployment (unemployment was 14.7% in the United States in 
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May 2020, 36 million unemployed, a level unmatched since the 1930s), the number of countries 
affected simultaneously or the amounts advanced by governments and their central banks to 
support economic actors (3000 billion dollars have already been advanced by the US state and 
the Fed (Federal Reserve Board, the US central bank) announced at the beginning of May that 
more is needed), this is undoubtedly the most serious crisis since 1929. 
As a result of the spread of the pandemic at a high speed, particularly in the United States, 
forecasts of the depth of the recession that has begun, and its differential impacts in different 
parts of the global economy have constantly changed. 
Over the past decade, the relevant benchmark has been the 2007-09 economic and financial 
crisis and the subsequent recession. But since the publication of unemployment figures in the 
United States, we are now talking about a depression of a magnitude that could approach the 
great depression of the 1930s. 
On the eve of the pandemic, the Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD) published a growth outlook for the global economy for 2020 of 2.9%. By early 2020, US 
manufacturing output had fallen by 0.4% compared to the same month of the previous year, 
according to Fed calculations. In Germany, the OECD’s second largest economy, industrial 
production fell by 1.7% in October 2019. Dependent on exports, German industry has suffered 
the effects of the endogenous slowdown in Chinese growth, the poor performance of 
neighboring countries in Europe and the impact of Brexit on EU (European Union) investment 
projects. 
Over the whole of 2020, the Moroccan economy is expected to experience a recession, the first 
in more than two decades, under the combined effect of drought and the pandemic. Indeed, 
according to the Office of the High Commissioner for Planning (OHCP)’s annual forecasts, GDP 
would experience a contraction of 5.8%, which would be accompanied by a widening of the 
budget deficit to 7.4% of GDP. The current account deficit should also be more serious, 
approaching 6.9% of GDP. 
The OHCP also carried out a qualitative survey of organized companies whose main objective 
is to assess the immediate impact of this crisis on the situation of companies in Morocco. This 
survey was carried out from 1 to 3 April 2020 and targeted a sample of 4000 organized 
companies operating in the manufacturing, construction, energy, mining, fisheries, trade and 
non-financial market services sectors.  
At the beginning of April 2020, nearly 142,000 companies, or 57% of all companies, reported 
having stopped their activities permanently or temporarily. Of this result, more than 135,000 
companies had to temporarily cease operations while 6,300 had to permanently cease 
operations. By category of enterprises, the VSC (Very Small Companies) represent 72%, the 
SMCs (Small and Medium-sized Companies) 26% and the LC (Large Companies) 2% of the 
companies temporarily or permanently shut down. 
 

 
Figure 1. Situation of companies’ activity 

(source: https://www.OHCP.ma/Coronavirus-Pandemie-COVID-19_r22.html) 
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RESEARCH AND FINDINGS 
MATERIALS AND METHODS 
Our study treads the impact of the epidemic on companies in the Morocco and the effectiveness 
of management systems certification in relating epidemic prevention during lockdown. The 
study took place from 23 March 2020 until 15 May 2020 during the period of lockdown in 
Morocco. 
 
The check consists of questions, they were divided into 2 main axes (i) The first axis focuses on 
the identification of companies and their activities and how the pandemic impacted the 
company’s activity, (ii) the second axis is about the management system certification and it 
prediction of the pandemic and risk assessment. 
 
The survey was made on the Google Drive tool, and we sent it on professional networks for 
directors and business leaders (massive targeting). 

 
Survey questionnaire 

 
1- Organization Name 
2- Organization Activity 
3- How did the COVID-19 outbreak impact your business? 

o No impact 
o Reduction of activity without telework 
o Reduction of activity with lockdown and telework 
o Activity stopped 

4- Is the organization certified?  
5- If "Yes", what are the certifications obtained? 
6- In the risk analysis, has the organization identified the risk of "the epidemic"? 
  o Yes 
  o No 
7- How is the risk of the outbreak assessed? 
  o Low 
  o Medium 
  o High 
  o Not identified 
 
RESULTS 
The total companies that participated in the survey were 49, and they were divided between 
industrial companies (automotive, food, ceramics, electrical, etc.) with 43% (i.e., 21 companies), 
service companies (training, consulting, support, finance, transport, real estate, large area) with 
51% (i.e., 25 companies) and those who have not identified their activities with 6% (i.e., 3 
companies). 
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Figure 2. Distribution of companies by type of activity 
 
Companies that participated in the survey suffered different impacts on their activities: 22% of 
companies (i.e., 11 companies) stopped business following the pandemic, 51% of companies 
(i.e., 25 companies) have confirmed the reduction of the activity with lockdown and telework for 
the staff, 24% of the companies (i.e., 12 companies) have confirmed the reduction of the activity 
with work on site of their staff and 2% of the companies (i.e., only one company) managed to 
continue his work without any impact. 
Certified companies have had a greater impact than non-certified companies, all certified 
companies have been impacted in contrast to non-certified companies where a company has 
not had an impact on its business (case of a service company with small staff). 
8 certified companies have completely ceased their activities (these are 7 industrial companies 
and one public transport body), against 3 non-certified companies (these are 2 industrial 
companies and one service company for the automotive services) who also stopped their 
activities. 
The rest of the companies (37 certified and non-certified companies) managed to continue with 
reduction of their activities. 
49% of certified companies were able to continue their activities during this period, compared 
to 29% of non-certified companies that were able to continue their activities. 
  

 
Figure 3. Impact of the pandemic on certified versus non-certified companies 

 
For industrial companies, 43% of companies (i.e., 9 companies) stopped business as a result of 
the pandemic, 29% of companies (i.e., 6 companies) confirmed the reduction in business with 
lockdown and telework for staff, 29% of companies (i.e., 6 companies) have confirmed the 
reduction of the activity with work on site of their staff. 
Unlike industrial companies, service companies had the following results: 8% of companies (i.e., 
2 companies) stopped business following the pandemic, 64% of companies (i.e., 16 companies) 
have confirmed the reduction of the activity with lockdown and telework for the staff, 24% of the 
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companies (i.e., 6 companies) have confirmed the reduction of the activity with work on site of 
their staff and 4% of the companies (i.e., only one company) managed to continue their work 
without any impact. 
Companies with not identified activity (i.e. 3 companies) did not stop their activities but reduced 
them with lockdown and telework. 
 

 
Figure 4. Impact of the pandemic on companies’ activity 

 
Two thirds (2/3) of companies are certified by one or more standards (ISO9001, IATF16949, 
ISO14001, ISO45001, ISO27001, IFS, BRC, etc.) with a percentage of 65% (i.e., 32 companies) 
versus 35% (i.e., 17 companies) that are not yet certified. 

 

 
Figure 5. Certification of management systems 

 
Certified industrial companies represent 56% (i.e., 18 companies) versus 41% of service 
companies (i.e., 13 companies), and 3% (i.e., one company) with not identified activity. 

 

 
Figure 6. Certification by sector of activity 
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Of all companies with a certified management system (32 companies), 59% (19 companies) 
identified pandemic risk in their risk analysis compared to 41% (13 companies) who did not 
consider such a risk in their risk analyses according to their management systems. 
N.B: Non-certified companies are not included in this analysis as they have not done a risk 
analysis.       
The only company with not identified and certified activity did not take pandemic risk in its risk 
analysis. 
For industrial companies, 44% of companies (i.e., 8 companies) identified pandemic risk in their 
risk analysis, compared to 56% (i.e., 10 companies) that did not identify this risk. 
For service companies, 85% of companies (i.e., 11 companies) identified pandemic risk in the 
risk analysis, compared to 15% (i.e., 2 companies) that did not identify this risk in their analysis. 

 

 
Figure 7. Pandemic Identification in Risk Analysis 

 
Of all certified companies that have identified and assessed pandemic risk, 58% of companies 
(i.e., 11 companies) rated pandemic risk as high risk, 21% of companies (i.e., 4 companies) who 
assessed pandemic risk as a medium risk and also 21% of companies (i.e., 4 companies) who 
assessed pandemic risk as a low risk. 
For industrial companies, 63% of companies (i.e., 5 companies) rated pandemic risk as high 
risk, 25% of companies (i.e., 2 companies) rated pandemic risk as medium risk and 13% of 
companies (i.e., one company) who assessed pandemic risk as low risk. 
For service companies, 55% of companies (i.e., 6 companies) rated pandemic risk as high risk, 
18% of companies (i.e., 2 companies) rated pandemic risk as medium risk and 27% of 
companies (i.e., 3 companies) who assessed pandemic risk as low risk. 

 
Figure 8. Pandemic Risk Assessmen 
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CONCLUSION 
In conclusion, there is a significant trend of certification among industrial companies more than 
service ones, which can be explained by the fact that these companies have contractual 
obligations towards their customers (especially the automotive sector) who require them to 
certify their management system. 
Service companies have taken into account the risk of pandemics more than industrial 
companies; and this is due to the fact that industrial companies unintentionally guide the risk 
analysis on the operational parts related to the manufactured products, because the direct non 
satisfaction will come from this deliverable, as much as the service companies as their activity 
is an expertise sold, of the cost it is human interaction that manages the body of the activity and 
the risk analysis takes into consideration its various risks related to this interaction. Of the cost, 
the majority of companies assessed pandemic risk as high criticality risk. 
For the impact of the pandemic on companies, the most impacted by the pandemic are the 
industrial companies, which have more shutdowns for their activities, considering the 
sustainability of raw materials following the disruption of the supply of raw materials for the 
production and logistical circuits of the shipment of finished products, also the large number of 
personnel that can give rise to potential propagations. 
At other hand, the implementation of preventive measures to limit contamination on industrial 
companies is a heavy investment (production units, large number of employees) compared to 
service companies (offices and open spaces). 
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FEMALE ENTREPRENEURS IN THE COVID 19 ERA: A RETURN TO TRADITIONAL 
ROLES 

 
Nadia LAARAJ 

 
ABSTRACT 
During the last two years, the world has experienced an unprecedented health crisis, which has 
affected all areas and still uncertain to this day. In addition to health and social issues, the 
economy has been severely affected, especially the SMEs created and managed by women 
entrepreneurs. This crisis has further increased the gender gap in the business, as it 
disproportionately affects women entrepreneurs (Manolova, 2020). Stereotypes still take place 
in terms of the perception about women, that should always be at the service of their families, 
and with the advent of the Covid 19 pandemic, women entrepreneurs have become increasingly 
preoccupied with domestic chores which have become more onerous. In addition, most 
women's businesses operate in small businesses, services, etc., sectors that are highly 
dependent on consumers and are more fragile than others in terms of resilience.  
Through this work, we wish to understand, during this period of pandemic, how the family 
commitments of the woman entrepreneur can hinder the development of her entrepreneurial 
activity, for that, we called upon a qualitative approach and we interviewed a number of women 
entrepreneurs at the head of VSEs & SMEs operating in the trade and service sector.  
Keywords: Female entrepreneurship, Pandemic Covid 19, family commitments, VSEs & SMEs.  
 
INTRODUCTION 
According to the World Bank (2009), Morocco is considered an attractive country for new 
business creation. Female entrepreneurship has also been developed over the last ten years as 
a potential for economic and social development of the country. Moroccan women 
entrepreneurs number between 10 and 12% (ILO, 2019), and they are increasingly present in 
the economic life of the country, either through their formal or informal work. But in recent years, 
more and more of them are investing in the labour market or developing a wealth-creating 
economic activity, particularly in rural areas where women gathered in cooperatives participate 
in the economic support of their families and their region. 
The present work aims to assess the degree of impact of family responsibilities of women 
entrepreneurs on their effectiveness at work as entrepreneurs during the period of the Covid 
19 pandemic, particularly in the region of the economic capital Grand Casablanca (Morocco), 
this choice of region is justified by the fact that Moroccan women entrepreneurs are mainly 
concentrated on this axis (ILO, 2019). To meet this objective, we followed a qualitative 
methodology based on in-depth semi-structured interviews with 30 women entrepreneurs 
belonging to the greater Casablanca region, leading SMEs and operating in two sectors, namely 
trade and services, as these are the sectors most exploited by Moroccan women entrepreneurs 
(ILO, 2019). 
The structure of our paper is as follows. Firstly, we will synthesise the existing literature on 
female entrepreneurship and on women entrepreneurs in the Moroccan context. Second, we 
will present our qualitative research methodology. Thirdly, we will present the analysis of our 
results. 
 
THEORETICAL FRAMEWORK : FEMALE ENTREPRENEURSHIP 
Women's entrepreneurship is the fastest growing phenomenon in the world. Women 
entrepreneurs contribute to job creation, innovation and the development of countries' gross 
national product (GNP) (Allen et al. 2007).  Recently, a great deal of research has been 
conducted to better understand women's entrepreneurship (McLaurin and Kuchta, 2008), 
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including women's entrepreneurial behaviour, barriers and obstacles such as inequalities in 
access to finance, and institutionalized discriminatory societal values in some contexts 
(Robinson, 2001; Carter et al., 2001). 
In relation to the profile of women entrepreneurs, much work has attempted to establish a typical 
profile, most of these women entrepreneurs have already had some form of education before 
embarking on an entrepreneurial activity, with the absence of role models of women 
entrepreneurs or senior managers (Andersson et al., 2007). The entrepreneurial process of 
women entrepreneurs is generally marked by work stoppages in favour of the family, which is 
rich in values and social norms that constitute obstacles to the development of the 
entrepreneurial project for them (Brush et al., 2009). This is one of the reasons for the poor 
performance of women's businesses compared to businesses started by men (Andersson et al., 
2007). 
In most developing countries such as Morocco, women entrepreneurs play an important role in 
creating income-generating activities, and they also represent an important potential that is 
largely underestimated in Morocco (Rachdi, 2006). Moroccan women entrepreneurs are three 
times smaller than Moroccan men entrepreneurs, while they represent over 51% of the 
population. 
The existence of public and private support structures for strengthening women's participation 
in economic life is still not well known to Moroccan women entrepreneurs. The transition to the 
formal sector, the expansion and consolidation of their activities, unfortunately comes up against 
their lack of knowledge of the opportunities presented by the market in terms of programmes 
and initiatives to promote female entrepreneurship. 
The Covid-19 pandemic and the generalized lockdown implemented by the Moroccan 
government, has led to a paralysis of entrepreneurial activity across all sectors. While there are 
entrepreneurs who have been quick to identify new opportunities despite the crisis, there are 
those who simply cannot be resilient despite the efforts of public authorities and other bodies 
such as the National Agency for the Promotion of Small and Medium-sized Enterprises (Maroc 
PME), with 512 technical assistance and consultancy projects that have been implemented for 
the benefit of selected SMEs as of the end of January 2021.  
According to a study conducted by the Moroccan Confederation of VSEs and SMEs, the 
structures most affected by this pandemic, as illustrated in Figure 1, are VSEs with 90%, SMEs 
with 8% and cooperatives with 2%. The impact on the Moroccan economy is quite significant 
given that this category of enterprise represents 95% of the country's economic fabric.  

Figure 1: Impact of covid 19 on Moroccan enterprises by type of enterprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Study by the Moroccan Confederation of VSEs and SMEs, 2020. 
 

 

75



3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GLOBAL PANDEMICS AND MULTIDISCIPLINARY 
COVID-19 STUDIES 

October 17-18, 2021,ANKARA 
 

 

This health crisis has affected all sectors without exception, led by the business services sector 
with 21.9% and trade with 20.6% (figure 2). 

Figure 2 : Impact of covid 19 on Moroccan companies by sector of activity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Moroccan Confederation of VSEs and SMEs Study, 2020. 
As the majority of Moroccan women entrepreneurs are owners of mainly VSEs and cooperatives 
and SMEs, operating in the service and trade sector, they are therefore among those most 
affected by this health crisis. 
 
METHODOLOGY 
Our Data collection was carried out through documentary analyses, semi-structured interviews.  
Thus, interviewees consist mainly of thirty women entrepreneurs. Interviews as a documentary 
sources, were the subject of our systematic content analysis. Thereafter, we will illustrate some 
of our remarks with transcripts that reflect the exact expressions of the people surveyed. 
The contents of the interviews, were analyzed according to the classic qualitative methods of 
data analysis; in particular the method of " the content analysis " which is the most used method 
to study the interviews or the qualitative observations (Krippendorff, 2003; Miles and Huberman, 
1991), the objective is to investigate the situation of these women entrepreneurs interviewed 
during the pandemic period, and how they manage the issue of reconciling family and work. 
 
ANALYSIS AND DISCUSSION : FEMALE ENTREPRENEURSHIP : RECONCILIATION 
BETWEEN SEVERAL AREAS 
Women's entrepreneurship in Morocco is still confronted with several social and cultural factors 
that do not allow women to expand in this field due to, among other things, limited access to 
information, training and support institutions or discriminatory social and cultural practices. 
The work/life dilemma is in some ways problematic for women entrepreneurs, particularly 
those who own microenterprises or cooperatives, and who come from a poor or very middle 
class background. These women do not have sufficient financial resources to hire a domestic 
helper. However, in some cases, these women find recourse to their family circle to look after 
their children while they are at work. 
The objective of this work is to assess the level of impact of family responsibilities of women 
entrepreneurs on their work efficiency in order to save their business during the period of the 
2020 pandemic in the region of the economic capital Grand-Casablanca (Morocco). We present 
here the results of a set of interviews with thirty women entrepreneurs in the Casablanca region. 
In this sense, and during the pandemic period, according to the entire sample of women 
entrepreneurs interviewed, women not only have to deal with difficulties in their businesses 
(total or partial shutdown due to containment, loss of customers, payment delays, etc.), but they 
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also have to take on other responsibilities, such as looking after their children and distance 
learning, with very limited means in terms of equipment and access to the internet, and perhaps 
caring for the elderly people. 
According to the majority of the women entrepreneurs interviewed, this situation has led them 
to feel that they have failed in their dual family and professional life, which has affected their 
mental health: "I felt so weak even in the simple management of the house, I was depressed all the 
time... » Knowing that, for most Moroccan women, having their family happy around them can 
be a decisive element of their professional success. 
All of the women interviewed stated that they were unable to manage this crisis situation well, 
"...I felt unable to manage both the children and the employees, especially in the absence of my 
household help, given the distancing measures imposed by the government, ...in the end I chose 
the health of my loved ones first and I stopped my work temporarily ... "because for them the family 
is a priority, in addition to the anxiety they have experienced because of the disease and the 
danger it poses to their small family.  
Lack of time and teleworking infrastructure, family conflicts, ....are the damages caused by the 
Covid 19 pandemic on the entrepreneurial activity and the psychological state declared by all 
our interviewees. They also stated that they urgently needed personalised support, as well as a 
form of mentoring that went beyond technical and financial assistance to emotional and social 
support "... now I just need to rest, ... I don't need money, I can manage if I find myself 
psychologically...).   
 
CONCLUSION  
The main objective of this study is to measure the impact of Moroccan women entrepreneurs' 
family responsibilities on their effectiveness in managing their businesses in this period of 
health crisis. Lack of time and teleworking infrastructure, family conflicts, ....are the damages 
caused by the Covid 19 pandemic on the entrepreneurial activity and the psychological state 
declared by all our interviewees.  
One very important thing to mention is that at the beginning of the pandemic the majority of the 
respondents had difficulties in managing their family and professional commitments at the same 
time, its was really a return to their tradional rol as a mum,  but a good part of the women 
entrepreneurs interviewed stated that they were able to manage from the beginning of the 
pandemic all the difficulties related to their professional and family activities, and even take 
advantage of the situation for new opportunities, but these women declare that they were either 
surrounded by their family who supported the whole house "... I admit that having my mother 
with me in the same city in this difficult situation saved my family and my business ...", or belonging 
to a family business which was in their favour even when they were at home.  
This result may open up future research on the situation of women entrepreneurs in family 
businesses in times of crisis. 
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IPSAS AS A STRATEGY FOR GOOD GOVERNANCE OF PUBLIC FINANCES AND 
ECONOMIC DEVELOPEMENT IN THE POST-COVID19 ERA 

 
Hıcham DRISSI 

Fatima Ezzahra EL RANDOUR 
 
ABSTRACT 
The budget has long been an indispensable element of economic progress and a basis for good 
governance in the post-COVID era. IPSAS emphasizes that general purpose information can 
provide information on whether budgeted resources have been used appropriately within the 
predefined budget. This allocation should generate economic growth, especially in the post-
COVID era, and accelerate recovery, thereby eradicating poverty and unemployment and other 
social problems.  
Rsearchers have omitted the effect of IPSAS on the achievement of good governance and social-
economic development. It is this concern that this paper attempts to discuss and address based 
on IPSAS as the essence and generating strategy for good governance in a post-COVID 19 
context. 
Keywords: Governance, IPSAS, COVID-19, impact, post COVID 19, economic recovery. 
 
INTRODUCTION  
Citizens sign a social contract with the government through elections, this contract has as object 
the provision of vital services through funding from the annual budget, the execution of this 
budget and its allocation is reflected in the financial statement provided by the body in charge 
of this mission, so with globalization, the adoption of a multitude of standards and practices has 
become a blatant requirement in order to align with the same strategies as other nations in the 
world. Among these standards, the International Public Sector Accounting Standards IPSAS.  
What was missing was a common language, an impossibility and an inability to compare the 
situation from one state to another. It is true that this language seems complex, but we are trying 
to enrich the financial information of the States, such as having a single accounting system. This 
contribution responds to a very clear need of users and also of public managers for the 
efficiency of their management. It also aims to make governments fully accountable for their 
operations to the citizens and parliaments that oversee them.  
Public sector accounting reform is the topic of the day all the time, not a week goes by without 
a government announcing that it has decided to adopt IPSAS. 
IPSAS have received a lot of attention from major international organizations (IMF, WB...) which 
have encouraged many countries to migrate to these standards and even more to adopt these 
standards themselves in order to set an example 
This migration follows that of companies to IFRS, this migration is nothing but IFRS standards a 
little simplified and adapted to the characteristics of the public sphere. They require 
governmental and international entities to publish annual financial statements, consisting of 5 
elements: the statement of financial position (balance sheet), the statement of financial 
performance (identical to the income statement), the cash flow statement, the statement of 
changes in net position and the notes or appendices.  These financial statements must normally 
respect principles such as valuation close to market value (fair value), fair presentation, 
continuity, and many others that were not imagined twenty years ago to be applicable to public 
entities. 
Since citizens have signed a social mandate with the public authorities through electoral 
campaigns, this mandate is represented by an agency relationship in the private sphere that 
originally had the following question: how to ensure that the actions of the managers are in line 
with the interests of the shareholders of the firm, knowing that these managers have more 
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information on the activity of the firm and can use it to pursue interests that are contradictory to 
those of the shareholders (Jensen & Meckling 1976), This relationship is characterized by an 
asymmetry of information since the two parties do not have the same information and moral 
hazard which defines the possibility that one of the two parties adopts a behavior different from 
what is expected, for example, choices of allocation of scarce resources that do not correspond 
to the expectations of the shareholders. Finally, the incentive mechanisms to reconcile this 
situation are generally the existence of a board of directors, the presence of shareholders in the 
general meetings. this is exactly what happens in the public sphere this contract that citizens 
sign with the government has as its purpose the provision of vital services through funding by 
the annual budget, IPSAS come to give clearer information about the transparency of public 
information and the integrity of general purpose financial reporting (GPFR) in order to assist 
and improve decision making and ultimately to enhance the comparability of public financial 
information represented by governments around the world (IPSASB, 2018)  
 This is a revolution of the first order, more complicated than the one relating to IFRS standards 
for the private sector, since from now on public entities are to be managed like companies with 
commitment accounting (on a accrual basis) and double-entry accounting, which in the French-
speaking world requires training for unaccustomed civil servants who are not very familiar with 
the financial and accounting issues of the private sector. But it is with IPSAS that the principles 
of private accounting are introduced into government accounting. Let's start with accrual 
accounting as an important principle, which is superimposed on that of budgetary accounting, 
the principle of assets, which requires that fixed assets be recorded on the assets side of the 
balance sheet and depreciated each year, as a result of which the fixed assets will not be 
charged to the expenses at the purchase cost (including the cost of putting the fixed asset into 
service) in the year of acquisition but will be depreciated over the period of their useful life, the 
full recognition of liabilities related to the activity, the principle of prudence which requires the 
recognition of provisions even for future pensions of civil servants and must present the financial 
statements, of which there are five: a balance sheet (called a statement of financial position) an 
income statement (statement of financial performance) a cashflow statement, a statement of 
changes in net position and notes (appendices), the standards insist on the preparation of the 
budget on an accrual basis, i.e., a budget aligned with accounting standards, which highlights 
a policy of planning and periodic control of expenditures, the IPSAS standards introduce the 
concept of performance in the management of public funds, through the relationship of 
expenses/income...  
This migration to IPSAS is described by many as a transposition of IFRS, taking into account the 
specificities of the public sector. That said, we are witnessing a radical change in public 
accounts, leaning on the accounting methods of companies, since yesterday public accounting 
is first and foremost a cash accounting, based on a purely budgetary principle, which means 
that only cash receipts and disbursements are recorded, so since ancient prehistory, states and 
public entities kept their accounts in a simple part, in only two columns (Income and 
Expenditure). 
Therefore, the exercise of good governance requires the provision of information on matters 
related to how resources have been consumed, and on the delivery of services and also on its 
ability to continue providing services in the near future (IPSAS, 2018), economic development 
can be achieved if the financial statements of a country reflect the reality in order to ensure the 
use of budgeted resources. On the other hand, economic development in most countries can be 
explained by good governance which improves the socio-economic situation and contributes to 
poverty reduction. Therefore, good governance is about a country mastering and managing the 
risks it faces as exemplified by COVID 19 and keeping the country stable during these periods.  
According to the above, IPSAS will be in high demand in the post-covid 19 era, for good 
governance of public finances and economic development, this is the crux of this paper. 

80



3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GLOBAL PANDEMICS AND MULTIDISCIPLINARY 
COVID-19 STUDIES 

October 17-18, 2021,ANKARA 
 

 

 
STATEMENT OF PROBLEMS 
There is no economy in the world that has not been affected by the pandemic, whether strong 
or weak, with the closing of gates, the closing of businesses, and the declaration of a state of 
emergency, the question that arises is how to restore the economy destroyed by the 
coronavirus, The bridge to economic development is good governance and the successful 
recipe is the adoption of IPSAS, several researchers have conducted empirical and theoretical 
studies on the tools of good governance, ignoring the essence of IPSAS.  
The survey conducted by several nations around the world to reduce poverty, unemployment, 
precariousness and the provision of vital services of better quality has not yet been completed 
despite programs and plans. This may be due to the lack of accountability of the actors to whom 
public funds have been entrusted, or perhaps the inconsistency between the information 
contained in the financial statements and the economic and social indices.  
The effects of the pandemic on resources are proof that good governance is an engine of 
economic progress. to break out of this circle, a path must be mapped out and in order to revive 
the economy, the government must follow the budget necessary to provide the infrastructure 
necessary for post-covid 19 economic development, financial statements provide citizens, as 
shareholders, with information on the allocation of their resources, and this information allows 
citizens to assess the government's ability to provide services in the future and whether they are 
being provided properly.  
The budget is the basis for good governance and the key to post-covid progress.19 General 
purpose public sector reports provide information on the extent to which resources are 
allocated appropriately, so resource allocation in the budget is a tool for maximizing and 
accelerating economic growth. Research has ignored the essence of IPSAS on improving 
governance and economic development. It is to this concern that this study attempts to respond 
by focusing on IPSAS in good governance.   
 
CONCEPTUAL FRAMEWORK 
A term can present different definitions between authors of the same discipline, the authors here 
will try to give definitions with one central idea, The IPSAS are developed by the International 
Public Sector Accounting Standards Board, shortly IPSASB The IPSASB is supported by the 
International Federation of Accountants (IFAC). Originally, the IFAC, which was established in 
1977 in New York with the idea of supporting international harmonisation of accounting, The 
application of IPSAS is expected to have various benefits: 
 A logic of performance: States, governments and public bodies must henceforth, like 

companies, record as assets and not as expenses all fixed assets, including 
improvements, buildings and land, since logically these assets must be depreciated over 
a useful life and depreciated, and also make an inventory of assets, stocks and financial 
values and value them at market prices.  

 Commitment, exercise and accrual: this principle obliges the recognition of all supplier 
debts and loans and debts on the liabilities side, and purchases, expenses and personnel 
costs must be recorded from the moment they are incurred. 

 Generalization of double-entry accounting: This logic of the double entry with a debit and 
a credit, judged that of the accounting of third parties, that is to say one places oneself at 
the second degree, the company as the public entity is not an entity on paper but it has a 
depth, a moral person, a living person. For a long time, this reality was ignored by the 
public sector, which continued to keep simple household accounts, recording only cash 
receipts and disbursements.  

 The progress of accrual and asset-based accounting: The old "prehistoric" public 
accounting in simple part, does not take into account debts or receivables, it reasons only 
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in cash, it registers the income from loans as revenues (which is a real cause of the 
excessive indebtedness of the States) it does not take into account the patrimony for it, 
the fixed assets do not exist and are treated as expenses, they are not subject to 
amortization because they are deemed consumed in the same fiscal year.  

 Accrual accounting as a performance measurement tool: It is said that the State does not 
aim to make a profit, so it should not try to measure its performance. For public entities, 
things are simpler (than in the private sector) but different in relation to companies. In the 
public sector, the balances to be maintained consist of providing for tax revenues that are 
at least equal to expenses, and it is necessary for expenditures and revenues to be voted 
by a parliament, and also because the judgment of management efficiency is made on the 
respect of budgetary authorizations and compliance with the budget, not on 
performance. 

The OECD (1997, p.22) defines governance as the set of "rules and practices by which economic 
organizations respond to the problems and incentives inherent in the separation of ownership 
and control in large companies". This OECD definition is not fundamentally different from the 
one proposed by the one proposed by Charreaux (1997, p.1652) which has been unanimously 
adopted by by all the French-speaking authors who have studied the question, according to 
which governance covers "all of the organizational mechanisms that have the effect of delimiting 
the powers and influencing the decisions of managers, in other words which govern their 
discretionary space".  
In the public sector, governance is the set of means necessary for the achievement of objectives 
by public actors, including actions that provide a guarantee of the credibility of public entities, 
the fair provision of services and the behavior of public servants, in order to avoid the risk of 
corruption. Therefore, good governance is a process composed of a set of customs, laws, acts, 
rules and regulations that describe the way in which ministries, agencies, and organizations are 
administered, managed, and supervised; it is a system that describes the framework within 
which the governmental system is entrusted with responsibilities regarding duties towards 
citizens. 
Economic development contains growth and also development, its objective is to provide a 
pleasant environment to the populations so that they can innovate production methods and 
consequently be able to achieve economic progress. Development is also related to social 
indicators (such as life expectancy, poverty rate, literacy rate), so in order to reestablish the 
post-COVID economy a robust and self-sufficient economy is required.  
The World Bank declared an unprecedented shock as a result of the COVID 19 pandemic, a 
supply and demand shock due to the closure of barriers with uncertain projections. 
 
THEORETICAL FRAMEWORK  
Theories in the disscution of a topic are essential in order to add relevance to the topic despite 
the fact that their words are a bit far from reality, given the context of this  paper, the researchers 
adopt the agency theory.  
 
AGENCY THEORY 
Agency theory offers a framework for analyzing the consequences of the dissociation of 
ownership and management of firms. It therefore raises the question of the control of firms and 
their managers. It is used in current work on governance.   
The concept of an "agency relationship" covers any situation in which two economic agents are 
present, the principal and the agent, and in which the principal delegates some (or all) of his 
decision-making power to the agent. Thus, there is a delegation of authority to ensure 
coordination. Jensen and Meckling (1976) define an agency relationship "as a contract in which 
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one or more persons (the principal) uses the services of another person (the agent) to perform 
some task on his behalf, which involves a delegation of decision-making authority to the agent. 
The theory of agency is part of the framework of bounded rationality. An agency problem arises 
when the interests of the principal and the agent are divergent and, in addition, there is an 
asymmetry of information. The presence of asymmetric information opens the door to 
opportunistic behavior on the part of the agent. To encourage the agent to achieve the objectives 
set, the principal must choose incentive mechanisms, as well as put in place monitoring means. 
The relationship between the shareholders and the managers of a company is characterized by 
the presence of ex post information asymmetry. The interests of the managers and the interests 
of the owners are different and it is difficult to observe and control the actions of the managers. 
It is therefore necessary to try to limit the divergence of interests by setting up an appropriate 
incentive system, while monitoring the agents. Consequently, the system of executive 
remuneration aims to bring the interest of executives closer to the interest of shareholders 
(profit-sharing for executives, or a stock option system). In addition, the role of boards of 
directors is to monitor managers. The mechanisms of moral hazard apply to other fields, such as 
insurance, or the relationship between employee and employer 
The implementation of incentive and control systems leads to so-called agency costs, which are 
based on the principal. Jensen and Meckling (1976) distinguish three of them: 
 monitoring and incentive costs are used to guide the agent's behaviour and motivate him 

(such as profit-sharing systems) 
 obligation costs are the costs that the agent incurs to ensure that he will not perform 

certain actions that harm the principal, or that in the event of harm, the principal can be 
compensated (e.g., liability insurance)  

 the residual loss corresponds to the difference between the agent's objectives and 
achievements, which is due to the fact that the agent's behaviour did not maximize the 
principal's welfare (this is an opportunity cost). 

With regard to the public sphere that is the subject of our paper, researchers have adapted this 
theory to this sphere for use in research, the government (called in this case agent) has more 
information on the quality of its management, allocation of public funds, performance, etc., than 
the citizens (principal), which leads to situations where the agent will be encouraged to behave 
in a way that is contradictory to the interests of the principal, especially with the asymmetry of 
the information. 
In short, the government's contract with the people is manifested in the financial reports at the 
end of the year, the government system as an agent of the citizens is obliged to provide evidence 
of its good faith in terms of the use of public funds, which come mainly from taxation as the lion's 
share of all public revenues. As the principal (citizen) is taxed on the profits he makes or the 
property he owns or the income he receives, he is entitled to demand an account from those to 
whom he has entrusted the management of his money.    
 
EMPIRICAL FRAMEWORK 
There is insufficient literarure on the contribution of IPSAS t good governance and economic 
development but empirical findings concerning economic groth and development and adoption 
IPSAS. 
There is a vast empirical literature that analyzes the relationship between public spending and 
economic growth in a sample of African countries, but these studies have provided mixed 
results. A study by Mansouri (2003) found that public spending has an effect on economic growth 
and private investment. 
Dumont and Mesplé-Somps (2000) analyzed the impact of public infrastructure on the 
competitiveness and growth of the Senegalese economy. They found that increased public 
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spending on infrastructure led to better trade performance and economic growth. Which means 
that the long-term impact of public spending varies by country. 
J.I.TENDELET (2018) conducted a study on the impact of investment spending on GDP in the 
Congo, he found that public spending influences economic growth. 
SIGUE Moussa (2019) found that investment in infrastructure contributes to improving the 
structural competitiveness of the Burkinabe economy, particularly through the mobility of 
goods, external economies and increased accessibility to regions and markets. 
Fan and Rao (2003) show that the effects of different types of government spending on economic 
growth in different continents are mixed. In Africa, government spending on health and 
agriculture significantly affects economic growth. In Asia, investments in education, agriculture 
and defense have a strong impact on economic growth. However, in Latin America, all types of 
government investment, with the exception of health, have contributed to economic growth. 
A recent report by the High Commission for Planning (HCP, 2016) estimates that Morocco's 
growth rate The growth rate in Morocco does not reflect the investment effort made over the 
past several years, This important issue concerns all OECD countries, and one observation has 
become clear in recent years: the obstacles to effective public investment are often more related 
to governance issues than to financing   
 
METHODOLOGY 
This study is based on a descriptive survey, the research tool used to obtain information is 
secondary data, in other words it is a qualitative study. Secondary data sources include journals, 
articles, etc. 
 
ANALYSIS OF RESULTS 
From the above, good governance is a corollary of economic development and post-Covid 19 
recovery. 
The authors agree that for economic development to occur, the economy must be robust and 
self-sustaining, characterized by a set of policy institutions, and a supportive legal environment, 
they found that an economy with a well-regulated institutional framework is capable of 
facilitating creativity, encouraging entrepreneurship, and improving living standards and 
growth 
Good governance under IPSAS requires that financial statements be presented fairly, showing 
the effects of transactions and other events in accordance with the definitions and recognition 
criteria for assets, liabilities, and expenses.   
Good governance requires financial performance statements and reports that are accurate to 
IPSAS standards. When a government fails to meet its stated objectives or when concerns about 
the use of funds are identified, a good governance system is urgently needed. 
This system identifies the root causes of the problems and determines corrective actions and 
monitors the situation if these actions have been implemented effectively. 
Good governance through IPSAS requires a system of commitment and recognized rights, which 
requires public entities to recognize debts and loans as liabilities, regardless of their origin. 
From the moment they are committed, i.e. corresponding to a legally valid contract, this 
requires a generalization of double-entry accounting, with a debit and a credit, a so-called 
Italian accounting. 
 
CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 
This paper has tried to examine IPSAS as a strategy for good governance of public finances and 
economic development in the post-CVD 19 era, as already mentioned several opinions have 
been analyzed with the following concepts as core: IPSAS, good governance and economic 
development. 
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The document insists on the fact that the compliance with IPSAS is a way of fair presentation of 
financial statements, and that these standards are indispensable today more than yesterday in 
order to attract foreign direct investors and global organizations, and states that to return to the 
economy of pre-2020, and much better nations must adopt IPSAS in order to establish good 
governance and therefore achieve economic development.  
The document provides the following recommendations:   
 Civil servants must be trained on the practices that have been proven in private 

companies, in order to become familiar with the jargon and to be able to develop a logic 
based on results and performance, also it is necessary to discard the promotions by 
annuity...   

 flexibility in terms of budget consumption, since strict compliance with the annual budget 
may lead to undesirable spending behaviour, since it is not possible to carry over funds 
from one year to the next, and management may be encouraged to consume them in full 
at the end of the year, especially if there is a risk of seeing its allocation decrease the 
following year   

 develop a quality air, road, port and rail infrastructure, as it is able to push forward the 
economies 
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ANTİK YUNAN VE ROMA’DA VEBA SALGINI 
PLAGUE EPIDEMIC IN ANCIENT GREECE AND ROME 
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ÖZET 
Tarihsel süreç söz konusu olduğunda, siyasi yapılar arası ilişkiler, siyaset ve ekonomiyi içine 
alan insan ürünü faktörler farklı tarihsel dönemleri oldukça şekillendirse de, kuraklık ve 
depremler gibi doğal faktörlerin yanısıra çeşitli salgınlar da devletler ve toplumlar düzeyinde 
ciddi etkilerde bulunmuştur. Çoğu kez görmezden gelinen bu faktörlerin antik dünyaki yerine 
ışık tutmak için, bu çalışma içerisinde Antik Yunan ve Roma dünyasında meydana gelmiş veba 
salgınlarının sebepleri, kaynakları belirtileri, çareleri, yayılma yolları ve dağılımı ele 
alınmıştır. Aynı zamanda salgınlara karşı hekimlerin ve halkın tutumları irdelenmiştir.  
Birinci bölümde veba salgınının tanımı, türleri, ortaya çıkışı, belirtileri, yayılımı ve tarihi seyri 
üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde veba salgınlarının Antik Yunan’da Homeros döneminden 
başlayarak yüzyıllar halinde Milattan Önce 4. yüzyıla kadar, üçüncü bölümde ise Antik Roma’da 
Romulus döneminden Milattan Sonra 5. yüzyıla kadar meydana gelmiş veba salgınları kronolojik 
olarak ele alınmıştır. Her iki medeniyette de salgınların nedenleri, süreçleri, uygulanılan tedavi 
yöntemleri ya da aranılan çareleri ve salgınların devlet ve toplum üzerindeki etkileri ile birlikte, 
salgının seyri antik ve modern kaynaklar ışığında takip edilmiştir. 
Anahtar Sözcükler: Yunan, Roma, Veba, Salgın 

 
ABSTRACT 
In respect of historical process, while man-made factors that include relations between political 
units, politics, economy have quite shaped different historical periods, alongside natural factors 
such as drought and earthquakes, various epidemics also have enermous effects on the plane of 
states and societies. To shed light on the place of these frequently neglected factors in the 
ancient world, causes, sources, symptoms, remedies, means of spread and dissemination of 
plague epidemics that have occured in the world of Ancient Greece and Roman is discussed 
within the scope of this study. Additionally, attitudes of physicians and populace is treated. In 
the first part epidemic plagues that occurred in the Ancient Greece from the time of Homer to 
fourth century b.c. are discussed under separate headings by centuries, while in the second 
part those that occured in the Ancient Rome from the time of Romulus to fifth century AD are 
chronologically considered. In both civilizations along with causes and courses of epidemics, 
ways of treatments that are administered or remedies that are sought, progression of the disease 
is followed in the light of modern and ancient sources. 
Key words: Greece, Rome, Plague, Epidemic 
 
GİRİŞ 
Bu çalışmanın amacı, Antik Yunan ve Roma’daki salgınların yayılma yolları ve gelişim sürecinin 
irdelenmesi, antik dönem hekimlerinin salgınlara karşı tutumları, batıl inançların salgın tedavisi 
ve tıbba olan etkisi, hayatta kalanlar için sonuçlarını, toplumların salgına bakış açısı, tarih, 
hukuk, mitoloji, edebiyat, din, felsefe, komedya ve tragedyada salgının ele alınış şekli, 
salgınların toplumların genel yapısı üzerindeki etkisinin saptanması, salgınların tedavi 
yöntemleri ve daha ziyade aranılan çarelerine ilişkin bilgilerin toplanmasıdır. 
Bu çalışmada öncelikle bölümünde Antik Yunan’ı gölgesinde bırakan veba salgınları Homeros 
dönemi, MÖ 8. Yüzyıl, MÖ 6. Yüzyıl, MÖ 5. Yüzyıl, ve MÖ 4. Yüzyıl şeklinde başlıklar altında ele 
alınacaktır. 
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Antik Roma salgınları, Roma Krallık, Cumhuriyet ve İmparatorluk Dönemleri şeklinde üç gruba 
ayrılarak, Antik Yunan’a kıyasla ardışık yıllar halinde ele alınacaktır. Bunun sebebi Antik 
Roma’nın, dünyanın her yerinden insanlara ev sahipliği yapması sonucunda nüfus yoğunluğunun 
fazla olması, coğrafi ve iklimsel faktörleri ya da askeri ve sivil icraatlerinin vebaya elverişli bir 
ortam sağlaması ve bu sebeple veba salgınlarının daha yoğun görülmüş olmasıdır. 
 
VEBANIN TANIMI VE TÜRLERİ 
Tarih boyunca insanlar, hayatta kalabilmek için katlanması gereken çeşitli felaketlerle 
karşılaşmıştır. Bulaşıcı hastalıklar insanlık tarihi boyunca uygarlıklar üzerinde derin izler 
bırakmış ve tarihi şekillendirmekte büyük rol oynamışlardır.  
Salgın denilince, insanların hafızasında en çok yer edinmiş olan veba akla gelir (Altaylı, 2020). 
Veba insanlık ve tüm canlılar için anlaşılması en zor olan vakalardan biridir ve eskiçağlardan 
yakınçağlara uzanan süreçteki salgın hastalıkların arasında özel bir yere sahiptir. Çünkü veba 
bu çağların en ölümcül hastalığıydı (Kılıç, 2004). 
Tarih yazarları muhtemelen vebadan bahsederken temel olarak Latincede pestis (=Veba, 
salgın.), pestilentia (=Veba, salgın.), plağa (=Veba), ya da lues (=Enfeksiyon.); Antik Yunanca’da 
λοιμὸς (=Veba), νόσος (=Hastalık), λοιμώδης (=Veba getiren), λοιμοφόρος (=Veba getiren), 
λοιμώσσω (=Veba olmak) gibi belirsiz kelimelere güveniyorlardı. Belirsiz olmasının sebebi, 
Yunancada bu terimler aynı anda birçok hastalığı ifade edebiliyordu. (Jones, 1996). λοιμός 
terimi, etimolojik açıdan incelendiğinde çoğunlukla λῑμός ile ses değişimine uğramış olduğu 
düşünülür. Ayrıca λοιγός terimi ile de kökteş olduğu düşünülür. Yani λοιμός teriminin λίμος (kıtlık) 
ve λοίγος (afet) terimlerinin bir sentezi olduğu ileri sürülür. Ancak bu kesin bir doğruluk 
taşımayan çaresiz bir girişimdir (Beeke, 2010). 
Vebanın üç türü bulunmaktadır.  
Bunlar hıyarcıklı veba (bubonik veba), akciğer vebası (pnömonik veba) ve septisemi’dir. 
 
VEBANIN BELİRTİLERİ VE YAYILMASI 
Veba bugünkü tarifiyle, Yersinia pestis adlı bir bakteri enfeksiyonudur.  
Vebanın yaşam döngüsü, pirelerin enfekte olmuş kemirgen hayvanlar ile beslenmesi sonucu 
başlar. Pirelerin bağırsaklarında üreyen Yersinia pestisi, enfekte canlıları ısıran pirelerin diğer 
canlıları ısırmasıyla bulaşır. Bu pire ısırığı bubonik vebaya yol açar (Karabörk). 
Antik Yunan ve Antik Roma veba salgınlarına genel olarak baktığımızda ortak belirtinin ateş 
olduğunu görüyoruz. Ancak salgının belirtileri, coğrafyaya, zamana göre değişiklik 
göstermektedir. 
Atina vebasının bizlere aktarılan belirtileri şu şekildedir; gözlerde kanlanma, boğazda ve dilde 
kanlanma, solunum düzensizliği, kötü ağız kokusu, göğüs ağrısı, mide ağrısı, safra kanaması, 
istifra, istifra etmeyende hıçkırık nöbetleri, derinin kırmızıya dönmesi, halsizlik, susuzluk (Thuc. 
II. 49-52).  
MÖ 396’da Kartaca ordusunda meydana gelen salgının belirtileri şu şekildedir; boğazda şişlik, 
yanma hissi, sırtta kas ağrıları, uzuvlarda yoğun his, sancılı ishal, deride kabarcıklar, bilinç kaybı 
(Diod. XIV.70-71). 
Galenus’a göre vebanın belirtiler şu şekildedir; deri döküntüsü, deride kabarcıklar, ishal, ateş, 
istifra, öksürük, mide bulantısı, soğuk algınlığı (Littman, 1973). Aziz Cyprianus’a göre Kıbrıs 
Vebası’nın belirtileri şu şekildedir; İshal, ateş, istifra, görüş kaybı, duyu kaybı, uzuvlarda 
çürüme, şiddetli zayıflık ve halsizlik (Cyprian, De Mortalitate, VIII, XIV). MS 359 yılında 
Amida’da meydana gelen salgının belirtiler Marcellinus’a göre şu şekildedir; öksürük ve 
gözlerdeki acı (Amm. XIX. 4. 1, XIX. 4. 2.). Evagrios MS 450-457 yıllarında Phyrigia, Galatia, 
Cappadocia, Cilicia’da meydana gelen veba salgınının belirtilerini şu şekilde açıklamıştır; 
İltihaplanma, görme kaybı, öksürük ve üçüncü günde ölüm meydana gelmiştir (Evagrios, HE, 
II.VI). 
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Sağlık, Antik Yunan ve Roma uygarlıklarında benimsenen hümoral patoloji teorisinin uygun 
dengesine bağlıdır. Herhangi bir rahatsızlık bireyler üzerinde fiziksel ya da zihinsel hastalığa 
yol açabilir. Galenus açıklamasını yapmaya çabalamasına rağmen, salgının nasıl bulaştığını 
anlamış olması pek olası görünmüyor. Onun çağdaşı olan hekimler için de bu durumun çok 
değeri yoktu. Onlar hastalığın semptomlarını tedavi etmekle ve vücut hümorlarının dengesini 
tekrardan uygun hale getirmekle meşgul olup, bu düşünce tarzında gerçek bir ilerleme 
göstermemiştir. 
 
ANTİK YUNAN’DA VEBA SALGINI 
Homeros Döneminde Veba Salgını 
Antik Yunan uygarlığında veba salgınını kronolojik olarak ele alacağımız ilk dönem Homeros 
dönemidir. Antik Yunan şairi Homeros, Iliada adlı eserinde veba salgından bahsetmiştir. Ancak 
bu salgını tarihlendirmek zordur. Iliada ve Odysseia’nın MÖ 8. ya da 7. yüzyılda Ionia’da 
Homeros tarafından yazıldığı düşünülür. Homeros’un doğduğu yeri, tarihi ve hayatı hakkında 
kesin bir şey bilemiyoruz. Homeros, Troia savaşını anlattığı Illiada adlı eserinde, Troia savaşı 
bağlamında tarihi bir salgına atıfta bulunsaydı, o zaman MÖ yaklaşık olarak 1190’a 
tarihlendirilebilirdi.  
Homeros’un eserinde bahsettiği salgının veba olması yüksek bir ihtimaldir ve bu teori Troia 
bölgesinde Apollon’un, Apollon Smintheus yani “farelerin tanrısı” olarak bilinmesi argümanı ile 
desteklenebilir. Yunan tarihçi ve coğrafyacı Strabon (MÖ 63- MS 23)  
“ὁ Σμινθεύς, ἐπειδὴ σμίνθοι οἱ μύες.” (Strab. XIII.1.) şeklinde “Sminthian” nitemine atıfta bulunur. 
Ancak Homeros, Apollo Smintheus’tan ziyade Phoebus Apollon (Hom. Il. I.64; “Φοῖβος 
Ἀπόλλων”). nitemini kullanmıştır ve fareden hiç bahsetmemiştir (Truter, 1988). 
Troia Savaşı esnasında Aka ordusunu kasıp kavuran veba salgını, Homeros’un destanının ilk 
bölümünde ele alınmıştır. Homeros, salgınlara sebep olanın da, çaresinin de tanrılar olduğunu 
söyler. Rahip Khryses, Apollon’u kızının intikamını almak için çağırır. Böylece Apollon, tam 
dokuz gündür oklarını Yunan’ların ortasına fırlatmıştır. Başta katırlar ve köpekler sonra da 
insanlar hayatını kaybetmiştir. Böylece vebadan çok kişi hayatını kaybetmiştir (Hom. Il. I.1-12.; 
Hom. Il. I. 44-53). 
Halikarnassoslu tarihçi Herodotos, (MÖ 484-425) Troia savaşı esnasında Giritlileri vuran veba 
salgınından bahsetmiştir (Hdt., VII.171). 
Atinalı tarihçi Apollodorus (MÖ 180-120 sonrası) Locris’te görülen veba salgınından 
bahsetmiştir (Apollod. II.8.2). Apollodorus Troia Savaşı’ndan yaklaşık olarak seksen yıl sonra 
Peloponnesos’ta meydana gelmiş veba salgınından da bahsetmiştir (Apollod. Epit. E.VI. 20-21). 
MÖ 8. Yüzyılda Veba Salgını 
Khaeronea’lı tarihçi Plutarkhos (MS 46-120), MÖ 734’te meydana gelen tanrısal sebepli bir 
salgından bahsetmiştir (Plut. Amat. narr. II). 
MÖ 6. Yüzyılda Veba Salgını 
Eski Yunan felsefesinin tarihini aktaran kitabıyla tanınan biyografi yazarı Diogenes Laertios, (MS 
180-240) MÖ yaklaşık 6. yüzyılda Atinalı’lara saldıran bir vebadan bahsetmiştir. 
“Atinalılar’a veba saldırdığında, Pythian rahipleri şehri arındırmayı teklif etti…”(Diog. Laert. I.10). 

MÖ 5. Yüzyılda Veba Salgını 
Herodotos, MÖ 493’te Khios’ta meydana gelen salgınından şöyle bahsetmiştir; 
“Bir kentin başına büyük yıkımlar gelmeden önce, genellikle bunu haber veren şeyler olur. 
Khios’un başına gelecekler de önceden belli olmuştu. Delphoi’yle koro olarak gönderdikleri yüz 
gençten yalnız ikisi geri dönebilmişti; geri kalan doksan sekizi, o zaman patlak veren vebaya 
yakalanıp ölmüşlerdi.” (Hdt. VI.27).  
Ayrıca Herodotos eserinde MÖ 479’da Persia’ya dönen Kserkses’in ordusunda meydana gelen 
veba ve dizanteri salgınlarından da bahsetmiştir (Hdt. VIII.115). 
Atina Vebası 
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Atinalı tarihçi ve general olan Thukydides bu dönem için bizim temel kaynağımızdır. 
Thukydides MÖ 460 yılında doğdu. O MÖ 424/423’te strategos seçildi ve Trakya’ya gönderildi. 
O MÖ 431 yılında çalışmaları için notlar almaya başladı. Nesnel ve iyi araştırılmış bir biçimde 
ele aldığı eserinde, Atina vebası anlatımı benzersizdir. Thukydides’in kendisi de salgın 
sürecinde enfekte olmuş ancak iyileşmiştir. Veba salgınına sebep olan olayların anlatımı, 
Sparta’nın Attica’yı tekrar işgal ettiği ve kırsal kesimi harap ettiği, savaşın ikinci yılında Atina’da 
başlar (Truter, 1988).  
Kapadokyalı hekim Aretaeus, (MS 80/81-130/138) salgının sebebi üzerine bir yorum yapmış ve 
bazı insanların zararlı maddelerin Peloponnesoslu’lar tarafından Pire’deki kuyulara atıldığını 
sandıklarını söylemiştir (Aret. SA I.7). 
Thukydides eserinde hastalığın sebebinden ziyade belirtileri ve süreci üzerine detaylı 
açıklamalar yapmıştır (Thuc. II. 49-52). 
Thukydides, veba salgınını Atina ile sınırlı olmadığını söylemiştir. Archidamos hala 
Attica’dayken Perikles Peloponnesos’a deniz üzerinden bir saldırı planladı. Yüz gemilik bir 
donanma ve yanında dört bin Atinalı hoplit ve üç yüz süvari vardı. Ancak ordu içinde veba 
salgını büyük ölçüde yayılmıştı (Thuc. II.56-57). 
Thukydides Atina vebasının Atina halkı üzerindeki psikolojik ve sosyolojik etkisine de 
değinmiştir (Thuc. II. 53). 
Plutarkhos da eserinde salgının psikolojik boyutundan söz etmiştir (Plut. Animine an corp. 4). 
Romalı şair ve filozof Titus Lucretius Carus, (MÖ 95-55) didaktik nitelikli şiirinde Atina vebasının 
sürecini detaylı bir şekilde anlatmıştır (Lucr. VI. 1135-1283). 

Diogenes Laertius, bu dönemde Atinalı filozof Sokrates’in salgından kaçan tek kişi olduğunu 
söylemiştir (Diog. Laert. II.5). 
Pausanias, MÖ 415 yılında Kleonai kentinin sakinleri arasında patlak veren vebadan 
bahsetmiştir (Paus. X.11). 
Artık odak noktası Doğu Akdeniz’den Sicilya’ya taşınıyor. Hem Thukydides (Thuc. VII.47) hem 
de Diodorus Sicilus (Diod. XIII.12) kısa birer paragrafta MÖ 413’te Syrakusae hakimiyeti üzerine 
mücadele ederken, Atina kampını vuran bir veba salgınından bahseder. 
Diodorus Sicilus, MÖ 406 yılında Hannibal Mago’nun Agrigento seferinde ordusuna anıt ve 
mezarları yıkmasını emretmesi sonucu, orduda bir veba salgınının meydana geldiğinden 
bahsetti. Orduda pek çok kişi bu salgından hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında 
Hannibal de vardı (Diod. XIII.86). 
MÖ 4. Yüzyılda Veba Salgını 
MÖ 396’da Kartaca’nın Syrakusae kuşatması sırasında Kartaca ordusunda bir salgın yayıldı.  Bu 
salgının sebebini ve sürecini Diodorus Sicilus anlatmıştır (Diod. XIV.70-71). 
Livius tarafından bahsedilen (Livy. IX. 28) MÖ 313’te Poetelium’daki salgın dışında, MÖ 212 
yılına kadar Sicilya’da patlak veren bir salgın kanıtı yoktur. 
MÖ 300 yılında Levant bölgesinde bir salgın meydana geldi. Salgın MS 60 yılında dünyaya gelen 
Efesli hekim Rufus tarafından ele alınmıştır. Bu muhtemelen bubonik vebanın antik dünyada 
varolduğuna dair ilk kanıttır. Rufus eserinde bubonik vebanın seyrinden bahsetmiştir (Truter, 
1988). 
Yunan Mitolojisinde Veba Salgını 
Apollodorus Herakles’in dokuzuncu görevinden bahsederken, Troia kentinde meydana gelen 
bir salgından bahsetmiştir (Apollod. II.5). Apollodorus, ayrıca Atina’da meydana gelen bir 
salgından da bahsetmiştir (Apollod. III.15). 

Pausanias, Aegialea halkını,(Paus. II.7), Elean halkını (Paus. V.13) ve Calydonluları (Paus. VII.21) 
vuran tanrısal sebepli veba salgınlarından bahsetmiştir. 
Pausanias, Amphion’un Leto ve çocuklarıyla alay edenlerin arasında olduğundan dolayı 
cezalandırıldığından bahsetmiştir (Paus. IX.5). Pausanias, Potniae’de tanrısal sebepli bir 
salgından da bahsetmiştir (Paus. IX.8). 
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Pausanias, Orchomenos’ta meydana gelen salgından ve çaresinden bahsetmiştir (Paus. IX.38). 

Plutarkhos da muhtemelen bu salgından bahsetmiştir; 
“Ve Orchomenos’un kentinde veba pek çok insanı alıp götürdüğünde Tiresias’ın kehaneti tümüyle 
durdu ve bugüne kadar sessiz kaldı.”( Plut. De def. or. 44). 
Plutarkhos, Attika bölgesini vuran bir veba salgınından bahsetmiştir (Plut. Thes. 15.) 
Yunan Tragedyasında Veba Salgını 
Atina Kolonos doğumlu olan tragedya yazarı Sophokles (MÖ 497/496-406/405), birçok 
tragedyasında veba salgınını ele almıştır. (Soph. OT 14. ; Soph. OT 170. ; Soph. OT 300. ; Soph. 
Trach. 1024. ; Soph. Trach. 1076). 
Salamis Adası’nda dünyaya gelen tragedya yazarı Euripides, (MÖ 480-406) eserinde veba 
salgınından bahsetmiştir (Eur. Andr. 1045). 
Antik Yunan’da Salgınların Tedavi Yöntemleri ve Çareleri Üzerine 
Homeros döneminde tanrıların hem salgınınların sebebi hem de çaresi olduğu düşünülürdü. 
Tanrısal kaynaklı olduğu düşünülen salgınların çaresi yine tanrılarda aranırdı. Salgınların 
çoğunlukla tanrıların öfkesinin dindirilmesi ile sona erdiği düşünülürdü. Homeros dönemi 
eserleri bu durumu kanıtlar niteliktedir. 
Salgınların Yunan Devleti ve Toplumu Üzerindeki Etkileri 
Salgınlar tarihin en erken dönemlerinden itibaren insanları etkilemeye başlamış ve bu durum 
aralıksız olarak binlerce yıl devam etmiştir. Toplumları büyük oranda etkileyen hastalıklar, 
salgın boyutuna eriştiğinde afete dönüşebilir. Hastalıklar insanların etkisiyle ortaya çıkarsa 
beşeri afet ancak insanların ihmali ya da herhangi bir etkisi olmadan ortaya çıkarsa doğal afet 
olarak adlandırılır.  
Salgınlar kıtlıkları, kıtlıklar, salgınları, iklimin elverişsizliği ise her ikisini de doğurabilir. 
Böylelikle afetler arasında birbirine bağlı ilişkilerin geliştiğini söyleyebiliriz. 
Veba salgınlarının Yunan devletine hem siyasi, hem askeri hem de sosyal açıdan büyük etkileri 
olmuştur. Plutarkhos vebanın bir hastalıktan öte, iç huzursuzluk yarattığını söylemiştir. 
Büyük salgınlar tarih boyunca orduları ve dolayısıyla toplumları etkisi altına almıştır. Bu sebeple 
askerler sadece savaş ile meşgul olmayıp aynı zamanda hastalıkla da mücadele etmiştir. Salgın 
ve bulaşıcı hastalıklar birçok savaşın neticesinde rol oynamıştır. Atina ve Spartalılar arasında 
meydana gelen Peloponnesos Savaşları esnasında meydana gelen büyük veba salgını, savaşın 
Atinalıların aleyhinde sonuçlanmasında büyük etkisi olmuştur. 
Antik Yunan tarihi içerisinde görülen en büyük veba salgını şüphesiz Atina vebasıdır. Bu süreç 
hakkında en detaylı bilgiyi bize Thukydides vermektedir. 
Salgına tanrıların buyruklarının yerine getirilmemesi, tanrılara saygısızlık, işlenen günahlar, 
savaşlar, antlaşmalara uymama gibi tanrıların öfkesine yol açan durumlar sebep olduğuna 
inanılmış, yine tanrıların öfkesinin dindirilmesi, barış ortamlarının sağlanması, dini görevlerin 
yerine tam getirilmesi ile salgına çare olunacağına inanılmıştır. İnsanlar çareyi tapınaklarda 
tanrılara yalvararak aramıştır. Nispeten insanlar hastalıklı bölgeyi terk etmiştir. Ancak bunu 
yapabilmek için maddi anlamda güçlü olmak gerekirdi. 
Bu dönemlerde tedavi yöntemlerinin çerçevesi dardı. Herhangi bir tıbbi müdahalede 
bulunulamıyordu. Çünkü zaten hastayı tedavi edecek hekimler de salgına yakalanmıştı. İnsanlar 
hastalığı ceza olarak görüp, cezalarını çekeceklerine inanmışlardı. Böylece kitleler salgının 
gölgesinde çaresizce hayatlarını kaybetmişti. 
 
ANTİK ROMA’DA VEBA SALGINI 
Roma Krallık Dönemi 
Plutarkhos bu dönemde Roma ve Laurentum’da tanrısal sebeple meydana gelen bir veba 
salgınını kaleme almıştır. Plutarkhos salgının sebebini tanrının öfkesine bağlamıştır. 
Plutarkhos, Romulus’un barış ortamı sağlaması ve Lustral ayinlerini kutlamasıyla şehrin 
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arındırıldığını ve felaketlerin gözle görülür bir şekilde azaldığını söylemektedir. (Plut. 
Rom. 24). 
Roma’nın ikinci kralı Numa Pompilius’un (MÖ 713-673) krallığının sekizinci yılında 
İtalya’da meydana gelen veba salgını halkın tüm cesaretini kırmıştır (Plut. Num. 13). 
Plutarkhos, Numa’nın hüküm sürdüğü uzun barış döneminde Roma’da kıtlık, veba, kuraklık 
ve felaketlerin yaşanmadığını ve bunların insanların sağduyusuna değil de tanrıça 
Fortuna’nın iyi tutumuna atfedilmesi gerektiğini söylemiştir. (Plut. De Fort. Rom. 9). 
Roma Cumhuriyet Dönemi 
Plutarkhos, Caius Marcius Coriolanus’un general olduğu dönemde Velitrae halkı arasındaki 
veba salgını meydana geldiğini söylemiştir. Bu salgın öne sürülerek şehirlerini Roma’ya teslim 
etmeyi sunmuşlardır. Çünkü salgın sebebiyle çok fazla yurttaşları hayatını kaybetmişti. (Plut. 
Cor. 1). 
MÖ 463 yılında L. Aebutius ve P. Servilius’un konsüllük döneminde veba salgını olduğunu 
Padovalı tarihçi Titus Livius (MÖ 59- MS 17)’tan öğreniyoruz. Mevsim şartları ve taşra halkının ve 
sürülerinin şehre göç etmesi sebebiyle meydana gelen salgının yayılımı hızla artmıştır. Dar ve 
sıkışık alanlarda kalabalık bir şekilde yaşayan insanlar hem uykusuzluktan hem de boğucu 
sıcaktan muzdarip olmuşlardı. Birbirlerine tek temasları bile hastalığın yayılmasına yetmişti 
(Livy. III.6), Bütün tapınaklar çare arayan insanlar ile doldu. Yerlere serilmiş güçsüz kadınlar, 
öfkeli tanrılara vebayı sona erdirmeleri ve af dilemek için yalvarıyorken, saçları tapınakların 
yerlerini süpürüyordu (Livy. III.7). 
Bir diğer salgın MÖ 453 yılında P. Curiatius ve Sextus Quinctilius’un konsüllük döneminde 
olmuştur. Titus Livius bu salgından bahsetmiştir. Bu dönemde Roma’da kıtlık ve veba baş 
göstermiştir (Livy. III.32). 
MÖ 436-435 yıllarında M. Cornelius Maluginensis ve L. Papirius Crassus’un konsüllük 
döneminde meydana gelen veba salgınını yine Titus Livius’tan öğreniyoruz (Livy. IV.21). 
Takip eden yıllarda MÖ 433-432 tarihlerinde Marcus Fabius Vibulanus, Marcus Foslius ve L. 
Sergius Fidenas’ın konsüllük dönemlerinde yine bir veba salgınına rastlamaktayız. Titus 
Livius’un anlatımına göre, Marcus Fabius Vibulanus, Marcus Foslius ve L. Sergius Fidenas’ın 
konsüllük yetkisiyle seçildiği zaman, bir veba salgını meydana geldi. İnsanlar sağlık için 
Apollon’a bir tapınak adadı. Duumvirler, tanrının gazabını yatıştırmak ve vebayı insanlardan 
uzak tutmak için kutsal kitapların istikametini takip etti. Fakat şehirde hem insan hem hayvan 
farketmeksizin çok sayıda ölüm oranı artmaya devam etti. Çiftçilerin de salgından hayatını 
kaybetmesi sebebiyle insanlar kıtlık korkusu yaşadılar (Livy. IV.25). 

MÖ 431 yılında T. Quinqtius Cincinnatus ve Cn. Iulius Mento’nun konsüllük döneminde veba 
salgını olduğunu görüyoruz. Titus Livius, Romalı gençlerin büyük kısmının vebadan hayatını 
kaybettiğini söylemiştir (Livy. IV.26). 
Roma Cumhuriyet Dönemi’nde rastaldığımız bir başka veba salgını MÖ 428 yılında Cornelius 
Cossus’un konsüllük döneminde meydana gelmiştir (Livy. IV. 20). 
Daha sonra MÖ 412-411 yıllarında Q. Fabius Ambustus ve C. Furius Paculus’un konsüllük 
döneminde veba salgını olmuştur (Livy. IV.52). Livius, hastalananların sayısının oldukça yüksek 
olduğunu belirtmiştir. 
MÖ 399 yılında Cn. Genucius Augurinus, L. Attilus Priscus, M. Pomponius Rufus, C. Duillius 
Longus, M. Veturius Crasssus Cicurinus ve Volero Publilius Philo’nun konsül yetki ve 
selahiyetine sahip askeri tribunuslar döneminde veba salgını olduğunu söyleyebiliriz. Titus 
Livius bu salgından ve salgına çare olması için senatonun çabalarından bahsetmiştir. Hem şehre 
hem ülkeye zarar veren bu salgın tanrıların bariz öfkesinden kaynaklanıyordu. Salgından 
kurtulmanın tek yolu tanrıların öfkesini yatıştırmaktan geçiyordu (Livy. V.14). 
MÖ 392 yılında L. Valerius Potitus ve Marcus Manlius’un konsüllük döneminde yine bir veba 
salgını meydana gelmiştir ( Livy. V.31). 
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MÖ 390 yılında Q. Fabius Ambustus, K. Fabius Ambustus, N. Fabius Ambustus, Q.Sulpicius 
Longus, Q. Servilius Fidenas ve P. Cornelius Maluginens’in konsül yetkisine sahip tribunusluk 
döneminde Galyalılar arasında veba salgını meydana gelmiştir. Vebanın ciddiyeti arttığında 
Galyalılar ölülerini gömmeye üşenir olmuşlardı ve böylece onları üst üste rastgele atıp, 
yakıyorlardı (Livy. V.48). 
MÖ 384 yılında Ser. Cornelius Maluginensis, M. Furius Camillus, C. Papirius Crassus, P. Valerius 
Potitus Poplicola, Ser. Sulpicius Rufus, T. Quinctius Cincinnatus Capitolinus’un konsüllük 
yetkisine sahip tribunuslar dönemini anlatan antik kaynaklarda yine bir veba salgınına 
rastlıyoruz. Titus Livius, bu dönemde sebebi bilinmeyen ancak çok sayıda kişinin ölümüne 
neden olan veba salgınından bahsetmiştir (Livy. VI.20). 

On dokuz yıl aradan sonra MÖ 365 yılında L. Genucius ve Q. Servilius’un konsüllük döneminde 
bir veba salgını olmuştur. Titus Livius, bu dönemde büyük bir veba salgınının patlak verdiğini, 
beraberinde de büyük bir endişe ve korku getirdiğini söylemiştir. Bu salgını Titus Livius’un 
yanında bir de Plutarkhos da ele almıştır. Roma’yı ziyaret eden veba salgını, hesaplanamayan 
sayıda sıradan insanın ve yine çok sayıda magistratus’un ölümüne sebep olmuştur (Plut. Cam. 
43). 
Ertesi yıl MÖ 364 yılında C. Sulpicius Peticus ve C. Licinius Stolo’nun konsülüğü döneminde, 
aynı salgın ikinci yılını seyrederken Livius, hastalığın şiddetinin ne insanların tedbirleri ne de 
tanrının yardımı ile yatıştırıldığında, insanların zihinlerinin batıl korkular tarafından ele 
geçirildiğini söylemiştir. Tanrının öfkesini dindirmek için diğer çabalarının arasında sahne 
oyunlarının da kurulduğu söylenir (Livy. VII.2). 
MÖ 363 yılında Cn. Genucius ve L. Aemilius Mamercus’un konsüllük döneminde veba salgınına 
rastlıyoruz. Titus Livius bu dönemde veba salgınına çare olması için dini kefaret yoluyla 
getirilen oyunların faydası olmadığından bahsetmiştir (Livy. VII.3). 
MÖ 347 yılında T. Manlius Torquatus ve C. Plautius’un konsüllük döneminde veba salgını 
olduğunu görüyoruz (Livy. VII.27). 
On altı yıl aradan sonra, MÖ 331 yılında M. Claudius Marcellus ve C. Valerius’un konsüllük 
döneminde de veba salgını görülmüştür (Livy. VIII.18). 
On sekiz yıl aradan sonra MÖ 313 yılında L. Papirius Cursor ve C. Junius Bubulcus Brutus’un 
konsüllük döneminde veba salgını olduğunu görüyoruz. Titus Livius bu dönemde Poetelium’da 
bir salgın yaşandığını ve salgına çare olması amacıyla bir diktatör atandığını söyler (Livy. IX.28). 
On sekiz yıl aradan sonra, MÖ 295 yılında Q. Fabius Maximus Rullianus ve P. Decius Mus’un 
konsüllüğünde veba salgını olduğunu yine Livius’tan öğreniyoruz. Livius, bu dönemde salgın 
hastalığın keyiflerini kaçırdığından ve telaşa düştüklerini, bu sebeple de Sibylla kitaplarına 
danışıldığını anlatır (Livy. X.31). 
MÖ 292 yılında Q. Fabius Maximus Gurges ve D. Iunius Brutus Scaeva’nın konsüllük döneminde 
yine bir veba salgını olduğunu görüyoruz. Bu yıl bir salgın hem şehri hem de kırsal kesimi kasıp 
kavurmuştur. Livius’un anlatımına göre tanrılar tarafından hangi çare ve hangi sonun 
lütfedileceğini öğrenmek için Sibylla kitaplarına danışılmıştır (Livy. X.47). 
Antik kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre altmış üç yıl gibi uzun bir aradan sonra MÖ 229-
228 yıllarında, L. Postumius Albinus ve Cn. Fulvius Centumalus’un konsüllük dönemlerinde yine 
veba salgını olduğunu görüyoruz. Yunan tarihçi Appianus (MS 95-165), Illyria Savaşları 
esnasında Illyrialılar arasında meydana gelen veba salgınından bahsetmiştir. Yerden yükselen 
zehirli dumanlar özellikle Autarienler için ölümcül olan vebaya sebep olmuştur. Onlar veba 
sebebiyle yurtlarından kaçmışlardır (App. Ill. I.4). 
MÖ 224 yılında Q. Fulvius Flaccus ve T. Manlius Torquatus’un konsüllüklerinde veba salgını 
meydana gelmiştir (Polyb. II.31). 
On iki yıl aradan sonra MÖ 212 yılında, Q. Fulvius Flaccus ve Ap. Claudius Pulcher’in konsüllük 
dönemlerinde veba salgını olduğunu görüyoruz. Titus Livius, İkinci Kartaca Savaşı esnasında 
Sicilya’da meydana gelen veba salgını sürecinden bahsetmiştir (Livy. XXV.26). 
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MÖ 208 yılında Marcus Claudius Marcellus ve T. Quinctius Crispinus’un konsüllük döneminde 
veba salgını olduğunu öğreniyoruz. Titus Livius, ağır bir veba salgınının şehre ve ülkeye 
saldırdığından bahsetmiştir. Hatta bu salgının diğer ölümcül hastalıklara göre daha uzun süre 
kendini gösterdiğini söylemiştir.  Bu veba salgınından dolayı şehir boyunca insanlar bütün 
tapınaklarda yalvarmıştır (Livy. XXVII.23). 
Üç yıl aradan sonra MÖ 205 yılında P. Cornelius Scipio (Africanus) ve P. Licinius Crassus Dives’in 
konsüllük dönemlerinde veba salgınına rastlıyoruz (Livy. XXVIII.46). 
On beş yıl sonra, MÖ 190 yılında antik kaynaklarda L. Cornelius Scipio Asiaticus ve C. Laelius’un 
konsüllük döneminde de veba salgınına rastlamaktayız. Livius, kral Antiochus’a karşı başlatılan 
Suriye savaşı esnasında, Phaselis bölgesinde meydana gelen salgından bahsetmiştir (Livy. 
XXXVII.23). 
MÖ 187 yılında M. Aemilius Lepidus ve C. Flaminius’un konsüllük döneminde veba salgınının 
bitmediğini görüyoruz. Livius bu dönemde şehirde ve ülkede büyük bir salgının patlak 
verdiğinden bahsetmiştir; 
“Ciddi bir salgının şehri ve ülkeyi harap etmesinin sonucu olarak kutsal kitapların koruyucuları, üç 
gün özel kurbanlar ve şefaatlerin adanması kararını verdi.” (Livy. XXXVIII.44). 
Altı yıl sonra, MÖ 181 yılında M. Baebius Tamphilus ve P. Cornelius Cethegus’un konsüllük 
döneminde yine bir veba salgınına rastlıyoruz. 
Livius’un anlatımına göre, bu dönemde özellikle pazar kurulan kasabalarda ve ülkenin diğer 
bölgelerinde öyle ciddi bir veba salgını patlak vermiştir ki, Libitina cenazeler için gerekli 
malzeme kaynağını sağlayamamıştır (Livy. XL.19). 
Aynı salgından Romalı tarihçi Iulius Obsequens de (MS 4. ve 5. yy’lar) bahsetmiş ve vebanın 
Libitina’yı ele geçirdiğini söylemiştir (Obsequens 6). 
Ertesi yıl, MÖ 180 yılında A. Postimius Albinus Luscus ve C. Calpurnius Piso’nun konsüllük 
döneminde veba salgını devam etmiştir (Livy. XL.36). 
 
Titus Livius salgının Roma ve İtalya’yı üç yıldır vurduğundan bahsetmiştir (Livy. XL.36. ; Livy. 
XL.37). 
Altı yıl aradan sonra MÖ 174 yılında Sp. Postumius Albinus Paullulus ve Q. Mucius Scaevola’nın 
konsüllüklerinde antik kaynaklarda veba salgınına rastlıyoruz. Livius, bir yıl önce sığırlarda 
görülen vebanın artık bu yıl insanlara saldıran bir hastalığa dönüştüğünü söylemiştir. Titus 
Livius’un açıklamasına göre, veba bulaşan kişinin yedinci gün hayatta kalması çok kolay değildi; 
hayatta kalanlar, genellikle quartan olmak üzere, bir müddet kalıcı bir hastalıktan muzdarip 
oluyordu (Livy. XLI.21). 
Aynı salgından Obsequens de bahsetmiştir ve insanların ve sığırların bu salgından ciddi bir 
şekilde etkilendiğini söylemiştir. Cesetler gömülmeden terkedilmiş bir şekilde serilmişti. 
Çünkü salgın Libitina’yı ele geçirmişti. Obsequens ortalıkta hiçbir akbabanın görülmemesine 
de dikkat çekmiştir (Obsequens 10). 
MÖ 165 yılında Cn. Octavius ve T. Manlius’un konsüllük dönemlerinde de veba salgını olmuştur. 
Obsequens’in anlatımına göre bu dönemde insanlar açlık ve salgından öylesine ızdırap 
çekiyorlardı ki, Sibylla kitaplarına danışmışlardı. Sibylla kitaplarından aldıkları talimatlar zerine 
insanlar dini ayinlerini yapmak için tapınak ve kavşaklarda yerlerini aldı (Obsequens 13). 
On beş yıl aradan sonra MÖ 150 yılında Üçüncü Kartaca Savaşı’nda veba salgını olduğunu 
görüyoruz. Appianus bu savaşta Kartaca ordusunun kuşatılması ve ele geçirilmesi sürecinde 
Kartacalıların ordusunu vuran veba salgınından bahsetmiştir. Appianus bu savaşta Kartaca 
ordusunun kuşatılması ve ele geçirilmesi sürecinde Kartacalıların ordusunu vuran veba 
salgınından bahsetmiştir (App. Pun. X.73). 
MÖ 142 yılında L. Caecilius Metellus ve Q. Fabius Maximus Servilianus’un konsüllük döneminde 
veba salgını olmuştur. Bragalı tarihçi ve teolog olan Orosius’un (MS 385-420) anlatımına göre, 
bu dönemde Roma’da korkunç bir veba salgını görülmüştü. Salgın o kadar büyüktü ki 
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cenazeciler üstesinden gelemedi, yakın zamanda cenazeleri gömmek için hazırlayacak 
cenazeci kalmadı. Büyük malikaneler artık tüm yaşamdan yoksundu ve ölülerle doluydu, içinde 
çok miraslar vardı ancak tek bir varis bulunamadı. Sonunda şehirde yaşamak hatta ona 
yaklaşmak imkansız hale geldi, evlerde ve sokaklarda çürüyen bedenlerden yayılan kokular 
çok korkunçtu (Oros. V.4). 
Aynı salgından Obsequens de bahsetmiştir. Luna halkı arasındaki veba salgını yüzünden 
cesetlerin şehrin neredeyse her yerine uzandığını ancak onları gömecek kimsenin olmadığını 
söylemiştir (Obsequens 22). 
MÖ 133 yılında İspanya’daki savaşta veba salgınına rastlamaktayız (App. Hisp. 15). 
MÖ 126 yılında M. Aemilius Lepidus ve L. Aurelius Orestes’in konsüllük döneminde veba salgını 
olmuştur. Obsequens Lipari adalarında bu dönemde meydana gelen veba salgınından 
bahsetmiştir (Obsequens 29). 
Ertesi yıl MÖ 125 yılında M. Plautius ve M. Fulvius’un konsüllüklerinde veba salgını olduğunu 
antik kaynaklardan öğreniyoruz.  
Livius, MÖ 125’te Cyrene’de büyük bir çekirge istilasından, büyük sayıda ölü böcek 
olduğundan ve beraberinde de veba salgını yaşandığından bahsetmiştir (Livy. Per. 60). 
Obsequens, de aynı şekilde Afrika’da büyük çekirge sürüsü görüldüğünü rüzgarla denize 
fırlatıldıklarında ve dalgalarla savrulduklarında, dayanılmaz kokuları ve ölümcül dışkıları ile 
Cyrene’deki çiftlik hayvanları arasında ciddi bir salgın yarattıklarını ve sekiz yüz bin kişinin 
çürüme ile vefat ettiğinin bildirildiğini söylemiştir (Obsequens 30). 
Orosius ise çekirge vebasından detaylıca bahsetmiştir. Tüm topraklarda çok sayıda çekirgenin 
dolaştığını ve onların yalnızca tüm bitkileri ve köklerinin bir kısmını ve dallarının yumuşak 
sürgünleriyle birlikte ağaçların yapraklarını tüketerek mahsülün tüm umutlarını tamamen 
tüketmediğini aynı zamanda acı kabuğu ve kuru odunu bile kemirdiklerini söylemiştir (Oros. 
V.11). 
İtalya, Como doğumlu yazar ve doğa bilimci Plinius Secundus Maior da bu salgından 
bahsetmiştir ve Cyrenaica bölgesinde ilk önce yumurtalarını ezerek sonra genç olanlarını 
öldürerek ve en son olarak da tamamen büyümüş olanları öldürerek çekirgelere karşı insanları 
yılda üç kez mücadele etmeye zorlayan bir yasa olduğunu söylemiştir (Plin. NH. XI.35). 
Uzun bir aradan sonra yine MÖ 74 yılında L. Licinius Lucullus ve M. Aurelius Cotta’nın konsüllük 
dönemlerinde veba salgını olduğunu görüyoruz. Appianos, Cyzicus’u kuşatan Mithridates 
ordusunun, açlık ve gömülmemiş cesetlerden kaynaklanan veba salgınından muzdarip 
olduklarından bahsetmiştir (App. Mith. XI.76). 
MÖ 43 yılında C. Vibius Pansa Caetronianus ve A. Hirtius’un konsüllük döneminde veba salgını 
olmuştur. Nicaealı tarihçi, senatör ve prokonsül olan Cassius Dio (MS 150- 235), (=Ρωμαϊκά Roma 
Tarihi) adlı eserinde, İtalya’nın neredeyse tamamında korkunç bir veba salgını yayıldığını 
söylemiştir (Cass. Dio XLV.17). 
Roma İmparatorluk Dönemi 
İmparatorluk Dönemi’nin başında, MÖ 23 yılında Augustus döneminde veba salgını meydana 
gelmiştir. Cassius Dio eserinde, bu yılın sağlıksız bir yıl olduğundan bahsetmiştir. Büyük bir 
salgın meydana gelmiş olduğunu ve süreçte pek çok kişinin hayatını kaybetmiş olduğunu 
aktarmıştır (Cass. Dio LIII.33). 
Plinius Augustus’un hayatında pek çok olumsuz şey yaşadığını, bu dönemde Roma’nın salgın ve 
kıtlık ile mücadele ettiğini söylemiştir (Plin. NH. VII.46). 
Amaseialı (Amasyalı) tarihçi ve coğrafyacı Strabon (MÖ 63- MS 21), Hellen dilinde on yedi 
kitaptan oluşan Geographika (=Coğrafya) adlı eserinde İberyalılar’ın sıklıkla fare sürülerinden 
dolayı salgın hastalıklara maruz kaldığına dikkat çeker (Strab. III.4). 
Ertesi yıl MÖ 22 yılında L. Sestius Quirinalis Albinianus’un konsüllüğünde veba salgınının devam 
ettiğini görüyoruz. Bu dönemde salgın tüm İtalya’yı kasıp kavurmuştur. Cassius Dio, bu süreçte 
hiç kimsenin toprağını süremediğinden bahsetmiştir. Böylece Romalılar salgın hastalık ve bunun 
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sonucu olarak ortaya çıkan kıtlık yüzünden dar boğaza düşmüş ve bu sıkıntıların sebebinin, 
konsül olarak Augustus’un olmayışından kaynaklandığını düşünmüşlerdir (Cass. Dio LIV.1) 
İmparator Nero döneminde MS 65 yılında şiddetli bir veba salgınına rastlıyoruz. 
Cezayirli tarihçi ve biyografi yazarı Suetonius (MS 69/75 civarı - 130'dan sonra), sonbahar 
mevsiminde bir salgın çıktığını ve Legister tapınağının kayıtlarına göre vebadan ölenlerin 
sayısının otuz binden az olmadığını söylemiştir (Suet. Ner. XXXIX). Benzer bir açıklamayı da 
Orosius yapmış olup Roma’yı büyük bir veba salgınının ziyaret etmesi sonrasında tanrıça 
Libitina’nın kaydına otuz bin cenaze töreni girildiğini söylemiştir (Oros. VII.7). 
MS 56-117 yılları arasında yaşamış Gallia Narbonensis doğumlu tarihçi ve politikacı Gaius 
Cornelius Tacitus MS 14-68 yılları arasını kapsayan Annales (Yıllıklar) adlı eserinde aynı salgını 
ele almıştır (Tac. Ann. XV.13). 
Antik kaynaklardan imparator Vespasianus döneminde MS 77 yılında veba salgını olduğunu 
öğreniyoruz. Orosius, Roma’da büyük bir veba salgını yaşandığını söylemiştir (Oros. VII.9). 
İki yıl sonra MS 79 yılında imparator Titus döneminde veba salgını meydana geldiğini Cassius 
Dio’dan öğreniyoruz. Cassius Dio, Vezüv Yanardağı’nın patlaması sonucu küllerin Romalı’lara 
zarar vermediğini ancak daha sonra onlara korkunç bir salgın getirdiğini söylemiştir (Cass. Dio 
LXVI.23). 
Suetonius da eserinde aynı salgını kaleme almıştır ve Titus döneminde, Vezüv dağının 
patlaması, üç gün üç gece devam eden Roma yangını ve ayrıca veba salgını gibi korkunç 
felaketler yaşandığından bahsetmiştir (Suet. Tit. VIII. 3). 
İmparator Hadrianus döneminde MS 117-138 yılları arasında veba salgını olmuştur. 
Historia Augusta’da Hadrianus’un dönemi boyunca onun kıtlık, veba, depremler ile mücadele 
ettiği söylenmiştir (Hist. Aug., Aelius Spartianus, “Hadrian”, Historia Augusta, XXI.5). 
Historia Augusta’dan imparator Antoninus Pius döneminde MS 138-161 yılları arasında, bu 
sefer Roma’da değil Arabistan’da bir salgın görüldüğü yazmaktadır (Hist. Aug., Iulus 
Capitolinus “Antoninus Pius” Historia Augusta, IX.4). 
Marcus Aurelius döneminde MS 165-180 yılları arasında şiddetli bir veba salgını olduğunu yine 
antik dönem yazarlarından öğreniyoruz. Marcus Aurelius’un hüküm sürdüğü dönemde meydana 
gelen salgın, antik dönemin talihsizlikleri arasında dikkat çeken bir yere sahiptir. Bazen 
Antoninus vebası bazense Galenus vebası olarak adlandırılarak iki büyük figürle 
ilişkilendirilme ayrıcalığına sahiptir. Bu salgının imparatorluk tarihinde bir dönüm noktası 
olduğu düşünülür (Gilliam, 1961). MS 167 yılındaki doğu salgını, Part Savaşı’ndan dönen 
Verus’un ordusu tarafından batıya taşındı ve Asya Minor, Yunanistan, İtalya, Galya gibi bütün 
batı dünyasına yayıldı. Belki yalnızca Afrika’ya ulaşmadı (Niebuhr, 1849). 
Romalı tarihçi Eutropius’un (MS 4. yy.) anlatımına göre bu dönemde veba şu şekilde gelişti; 
“Marcus’un imparatorluğunda Partlar’a karşı kazanılan zafer sonrasında öyle büyük bir veba 
salgını baş gösterdi ki Roma’da, baştan sona bütün İtalya’da ve eyaletlerde nüfusun büyük bir 
bölümü ve askeri birliklerin neredeyse tamamı bu hastalıktan öldü.” (Eutr. VIII.12). 
Historia Augusta’da salgının yayılma süreci, Babil’deki hastalık yayan bir buharın çıktığı Apollon 
Tapınağı’nda bulunan altın bir kutuyu bir askerin yanlışlıkla kesip açmasıyla ortaya çıktığı 
şeklinde anlatılmıştır (Hist. Aug., Iulus Capitolinus, “Verus”, Historia Augusta, VIII). 
MS 330 tarihinde Antakya’da dünyaya gelen Romalı tarihçi Ammianus Marcellinus vebanın 
kaynağından bahsemiştir. Apollon Comaeus’un heykeli yerinden sökülerek Roma’ya 
götürülmesinin vebanın kaynağı olduğunu söylemiştir (Amm. Marc. XXIII. 24). 
Verus’un ölümü üzerine Marcus Antoninus devletin tek hükümdarı olmuştu. Veba artık birçok 
eyalete yayılmıştı. Orosius’un anlatımına göre süreç İtalya’yı çok olumsuz etkilemişti (Oros. 
VII.15). 
MS 161-167 tarihleri arasında Quadi ve Marcomanni, Roma’ya doğru ilerlemeye başladı. 
Yalnızca MS 169 tarihinde Marcus Aurelius onları geri püskürtmek için saldırmayı göze alabildi. 
Savaş boyunca salgının da etkisi arttı, çok sayıda Romalı ve Germen güçleri hayatını kaybetti. 
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Çok sayıda Germen hiçbir savaş izi olmaksızın hayatını kaybetti. Çünkü salgına kurban 
gitmişlerdi (Truter, 1988). 
Antoninus vebası Galenus ile ilişkisinden dolayı tıp tarihinde önemli bir yer tutar. Galenus, 
hastalığı ilk elden öğrenmişti (Littman, 1973). Marcus Aurelius’un hekimi Galenus, Antoninus 
vebası süresinde yaşıyordu (McNeil, 1988). 
Galenus, veba Roma’ya ulaştığında, yakın zamanda ayrılsa da oradaydı. Galenus MS 168/9’un 
kışında Aquileia’da görevli olan askeri birliklerin arasındaki bir salgın boyunca da bulundu. 
Hastalığın belirtileri ve tedavisi üzerine teminatları hakkında konuştuğundan Galenus, salgın ile 
ilgili hatırı sayılır derecede tecrübeye sahipti. Galenus zaman zaman diğer hastalıkları ve tedavi 
metotlarını çok önemli detaylar ile tanımlamasına rağmen ne yazık ki veba üzerine referansları, 
tam bir açıklama teşebbüsü olmadan, kısa ve dağınıktır. Galenus, hastalığın bir tanımını gelecek 
nesiller tarafından tanınabilsin diye, ne sunmayı -böylece salgın tekrardan patlak vermesi 
durumunda- ne de meslektaşı olmayanlar için yazmayı denedi. O daha çok hastalığın fiziksel 
etkileri ve tedavisi ile ilgileniyordu. Örneğin, vebadan etkilenen genç bir kişinin durumunun 
tartışmasında iç ve dış iltihaplaşmaya yoğunlaşmıştır (Littman, 1973). Galen, veba ile ilişkili 
olmayan çeşitli şişliklerden bahsederken “βουβών” terimini kullanmıştır (Brocks, 1989). 
Historia Augusta’da Antoninus salgınından bahsedilmiştir ve cesetlerin ancak arabalarda ve 
katarlarda taşınabildiği söylenmiştir (Hist. Aug. XIII.5). 
Salgın en az Marcus Aurelius’un MS 180 yılında vefatına ve daha muhtemel bir şekilde 
Commodus’un hüküm sürdüğü dönemin ilk zamanlarına, muhtemelen MS 189’daki bir diğer 
veba salgınına dek sürmüştür (Littman, 1973). Kesin bir şekilde kabul edilir ki Antoninus vebası 
muhtemelen üçüncü yüzyılın ortalarından önce imparatorluk boyunca herhangi bir diğer 
salgından daha fazla ölüme sebep olmuştur (Littman, 1973), neredeyse birçok bölgeyi nüfussuz 
bırakmıştı. Bazı şehirlerde tekrarlayıp, on beş yıldan daha fazla epidemi olarak kalmıştır. Ayrıca 
imparatorluğun düşüşüne belki de diğer faktörlerden daha fazla katkıda bulundu (Parker, 1935).  
İmparator Commodus döneminde MS 189-191 yıllarında, Cassius Dio’nun ifadesiyle, bilinen en 
büyük salgın meydana gelmişti.  Yazara göre bu salgın muhtemelen Antoninus vebasının 
nüksüydü. Bir günde iki bin civarında insan hayatını kaybetmiştir (Cass. Dio, LXXIII.14). 
Suriyeli bir memur olan Herodianus (MS 170-240) MS 180-230 yıllarını kapsayan τῆς μετὰ Μάρκον 
βασιλείας ἱστορία (=History of Empire) eserinde bu dönemde yaşanan veba salgınından 
bahsetmiştir. Öncelikle vebanın Roma’da yayılmasının sebebini, Roma’nın tüm dünyadan 
insanlara ev sahipliği yapması ve böylelikle kalabalıklaşması olduğunu söylemiştir (Hdn. I.12). 
Commodus, hekimlerin tavsiyesi üzerine Laurentum’a yerleşmiştir. Roma’da kalanlar, 
doktorlarının yönlendirmesiyle burun deliklerini ve kulaklarını hoş kokulu yağlarla doldurmuş 
ve devamlı olarak parfüm ve tütsü kullanmışlardır. Hoş kokuların baştan girerek, duyusal 
geçitleri doldurduğunu ve havadaki zehri dışarıda tutacağını, eğer herhangi bir zehir girerse de, 
daha güçlü kokularla etkisiz hale getirileceğini söylemişlerdir. Fakat veba, uzun bir zamandır 
kontrol edilemeden şiddetini arttırmış, birçok insan ve her türden evcil hayvanın hayatına 
sebep olmuştu (Hdn. I.12). 
MS 198-250 tarihleri arasında Roma dünyası salgın açısından rahat görünüyordu. 
MS 249-270 yılları arasında şiddetli bir veba söz konusu olmuştur. Erken bir Hıristiyanlık 
savunucusu olan ve aynı zamanda Hıristiyan kiliselerinde Aziz olarak bilinen Kartacalı Thaschus 
Caecilius Cyprianus (MS 201-258) bu salgının süreci hakkında oldukça detaylı bilgiler vermiştir. 
Bu sebeple de salgın Kıbrıs Vebası olarak bilinir. 
Salgının çıkış noktası ve tarihine gelirsek, bu salgının Etiyopya kökenli olduğu söylenir (Zinsser, 
1935). Hastalığın İskenderiye’de MS 249’da var olduğu kanıtlanmıştır. En geç MS 251’in 
sonlarında Roma’da görülmüştür. Salgın kısa sürede imparatorlukta yayılmış ve gelecek yirmi 
yıl boyunca tekrar ederek etkisini göstermiştir (Harper, 2015). Salgın imparator Claudius 
Gothicus’un ölümüne sebep olduğunda, MS 270’te hala şiddetini sürdürmeye devam etmiştir 
(Smith, 1996-1997). 
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İmparator Galerius Maximianus ve Maximinus’un döneminde MS 304-305 yıllarında veba 
salgınına rastlıyoruz. 
Konstantiniyyeli Aziz Theophanes’ten (MS 758-817) öğrendiğimiz üzere, Galerius ve Maximinus 
dönemlerinde savaş, isyan, kıtlık, veba ve aralıksız kuraklık gibi bir dizi felaket meydana 
gelmiş, yaşayanlar ölüleri gömmek için yetersiz kalmıştır (Theoph. Chronographia, AM 5797). 
İmparator Konstantin (I) döneminde MS 312-313 yıllarında veba salgını olduğunu yine antik 
yazarlardan öğreniyoruz. 
Kilise tarihçiliğinin kurucusu olduğu düşünülen Caesarealı Eusebios (MS 265-339) 
imparatorluğun doğu kısmını vuran çeşitli salgın ve kıtlığın ölümcül kombinasyonunun detaylı 
bir açıklamasını yapmıştır (Eusebios, HE IX. 8). 
Rahip, teolog, inanç savunucusu ve tarihçi olan Dalmaçyalı Jerome Suriye ve Cilicia’da MS 333’te 
sayılamayacak bir güruhun salgın ve kıtlıktan hayatını kaybettiğinden kısaca bahsetmiştir (Jer. 
Chronicon, 233-e). 
MS 346’da Paskalya sonrasında, bütün manastırlardaki kardeşleri ve hatta Pachomios’u salgın 
vurmuştur. Çeşitli Pachomian manastırlarında yüzden fazla rahip hayatını kaybetmiştir 
(Stathakopoulos, 2004). 
Marcellinus MS 359 tarihinde Amida’da da meydana gelen veba salgının sebepleri ve 
sürecinden bahsetmiştir (Amm. XIX.4.1). 
Sonuç olarak aşırı sıcaklık ve kalabalık insan topluluğunun neden olduğu vebanın insanları 
tüketmesinden sonra, ağır gazlar hafif yağmurlar ile onuncu günü takip eden gece yok olmuş ve 
insanlar sağlığına kavuşmuştur (Amm. XIX.4.8). 
Anomoean Kilisesi tarihçisi olan Cappadocialı Philostorgius MS 360 yılında (MS 368-439), 
Amblada’da meydana gelen salgından bahsetmiştir. Bu salgının tarihi Eunomios’un öğretmeni 
Aetios’tan öğrenilir. Philostorgius’un açıklamasına göre aşırı sıcaklık sebebiyle bölgeye veba 
yayılmıştır (Philostr. V.2). 
MS 363 yılında İmpatator Iovianus döneminde veba salgını olmuştur. Philostorgius Pers 
sınırlarında meydana gelen salgından kısaca bahsetmiştir. İmparator Iulianus’ın vefatını 
takriben açlık ve salgın baş göstermişti (Philostr. VIII.1). 
Milanolu piskopos ve teolog olan Ambrosius (MS 340-397) MS 378-379 yıllarında veba 
salgınından bahsetmektedir. 
Ambrosius, Hunlar’ın Alanlar’a, Alanlar’ın Gotlar’a, Gotlar’ın Taifali ve Samaritanlar’a karşı 
savaş durumunun tüm dünyaya dehşet saçtığını söylemiştir. Hatta dünyanın sonunun geldiğini 
düşünmüşlerdi. Ancak felaketler bunlarla da son bulmamıştır (Milan, Ambros. Expositio 
Evangelii Secundum Lucam, X.10) 
MS 383 yılında İmparator M. Maximus döneminde veba salgını olduğunu öğreniyoruz.  
Ambrosius, Makedonya’da Gotlar’ı cezalandırmak amacıyla korkunç bir salgının gönderildiğini 
söylemiştir. Mektubu Makedonya’nın çeşitli piskoposlarına gönderildi (Milan, Ambros. 
Epistulae lib.: 7, epist.: 51, par. : 7, vol. : 82,2 , pag.: 63, linea: 72). 
İmparator Theodosius (I) döneminde MS 384-385 yıllarında veba salgını olduğunu görüyoruz. 
Antakya doğumlu olan Yunan hatip Libanius (MS 314-394), bu dönemde Antakya’da meydana 
gelen salgından bahsetmiştir. Artan ölüm oranları, kötü beslenme ve uygunsuz besin 
tüketiminin salgına sebebiyet verdiğinden bahsetmiştir. Libanius salgının seyri hakkında bazı 
açıklamalar yapmıştır (Lib. Or., I. 233). 
İskenderiyeli şair Claudianus (MS 370-404), İmparator Flavius Honorius döneminde MS 395-396 
/ 396-397 tarihlerinde Peloponnesos’ta Alaric’in ordusunu kırıp geçiren veba salgınından 
bahsetmiştir (Claud. De quarto consulatu Honorii, VII. 321). 
Claudianus, Comes Gildo’nun, imparator Flavius Honorius’a karşı gerçekleştirdiği isyanın 
sırasında MS 397-398 yıllarında Roma’da meydana gelen salgına kısa bir şekilde değinmiştir 
(Claud. De Bello Gildonico 40-42). 
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İncil’e ait imalarla dolu bir pasajda Eutropius’un düşüşü ile bildirimden sonra geçmişte 
meydana gelmiş olabilecek felaketleri geride bırakan olan bir dizi felaket kaydedildi: bir 
kuyruklu yıldızın ortaya çıkışı, yıkıcı savaşlar, barbar istilaları, kıtlık ve veba, vahşi hayvan 
saldırıları, yerkabuğu yarıkları, sel, kuraklık, dolu ve kar. 
Philostorgius ile ilişkili felaketler, yeni Ahit’teki kayıtlar ve hatta daha önceki Helenistik astroloji 
metinleri ile güçlü bir benzerlik taşıyor. MS 399-400 tarihlerinde imparatorluk çapında meydana 
gelen salgından bahsetmiştir (Philostr. XI.7). 
Jerome, MS 406’da Filistin’de bir çekirge sürüsünden bahseder. Çekirgeler doğal olarak 
salgına sebebiyet vermiştir (Jer. Commentarius in Ioelem II. 18/20). 
MS 407-411 yıllarında imparator Constantinus (III) döneminde de veba salgınına rastlıyoruz. 
MS 405, 406 ya da 407 tarihinde sürgündeki Konstantinopolis başpiskoposu John Chrysostomos, 
bir mektupta Papa Innocent’e veba dahil yüzleşmek zorunda kaldığı bazı sorunlar hakkında 
şikayette bulunmuştur. (Schaff, 2007). 
Beyt Lahya doğumlu kilise tarihçisi Sozomenus (MS 400-450), MS 408’de Roma’da meydana 
gelen bir krizin iinde açıklamasını yapar (Sozom. Hist. eccl., IX.6). 
Aynı felaketleri ve salgını Bizans İmparatoru I. Anastasius döneminde Konstantinopolis’te 
yaşamış olan Yunan tarihçi Zosimus’un açıklamıştır (Zos. V.39-40). 
İspanya doğumlu yazar, Aquae Flaviae piskoposu olan Hydatius (MS 400-469), Vizigot istilası 
sonrasında MS 410’da İspanya’da meydana gelen çeşitli felaketleri tanımlar (Burgess, 1993). 
MS 402-450 yıllarında imparator Theodosius döneminde veba salgınına rastlamaktayız. 
Barbarlar Roma eyaletlerini tahrip etmek için hazırlıklar yaptığında İmparator, bu durumu 
tanrıya sevk etti ve içten bir şekilde dua ederek, istediğini çok geçmeden elde etti. Çünkü 
Barbarların başına birçok felaket gelmiş, kralları Rougas şimşek çarpması sonucu hayatını 
kaybetmişti. Bu felaketi daha sonra onun emrindeki pek çok kişiyi kırıp geçiren bir veba takip 
etmişti (Socrates, Hist. Eccl. VII.43). 
MS 425-455 yılları arasında imparator Valentinianus döneminde şiddetli bir veba salgını 
olduğunu görmekteyiz. 
Süryani asketik aziz Symeon’un hayatı MS 444’ta, Antakya okulu teoloğu ve incil yorumcusu olan 
Antakyalı Cyrrhus Theodoret (MS 393-457) tarafından ele alınmıştır. MS 440’larda Antakya 
bölgesi, Telanissos’ta meydana gelen felaketleri Symeon’un önceden tahmin ettiğinden 
bahsetmiştir (Theodoret of Cyrrhus, Historia Religiosa XXVI.19). 
Hydatius, MS 442 yılının Aralık ayında bir kuyruklu yıldızın görüldüğünü ve birkaç ay görünür 
kaldığını, bunun üzerine bu kuyruklu yıldızın tüm dünyaya veba salgını getirdiğini söylemiştir 
(Burgess, 1993). Doğu Roma İmparatorluğu’nun vakanüvisti olan İliryalı Marcellinus Comes, MS 
445’te Konstantinopolis’te meydana gelen salgından bahsetmiştir ve şehirde pek çok insan ve 
hayvanın hastalık sebebiyle can verdiğini söylemiştir (Marcell., Chronicon ad a. 445). 
Marcellinus Comes, Valentinus ve Aetius’un konsüllüğü esnasında MS 446’da 
Konstantinopolis’te büyük bir kıtlık ve onu hızlı bir şekilde takip eden veba salgını meydana 
geldiğini söylemiştir  
Marcellinus Comes, MS 446-447 tarihlerinde meydana gelen Konstantinopolis’teki salgını da 
kaleme almıştır. Veba taşıyan havanın ve açlığın binlerce insan ve hayvanın ölümüne yol açtığını 
söylemiştir (Marcell., Chronicon, ad a. 446). 
İmparator Marcianus döneminde MS 450-457 yıllarında veba salgını olmuştur. Suriyeli tarihçi 
Evagrios (MS 536-590), MS 451-454 tarihlerinde Anadolu ve Levant bölgesinde meydana gelen 
felaketleri özellikle de veba salgınını nedenleri ve süreciyle birlikte ele almıştır.  
“Phrygia, Galatia, Cappadocia ve Cilicia’da bir kuraklık vardı ve sakinleri ileride vebaya yol açan 
sağlıksız besinlere başvurdu. Besinlerin değişmesi hastalığa sebep oldu…” (Evagrios, HE, II.VI). 
MS 471-472 yıllarında imparator Leo (I) döneminde de veba salgını olduğunu görüyoruz. Milanlı 
Patricii Ricimer ile Romalı imparator Anthemius arasında önceden Roma’nın kuşatılması sonucu 
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sürmekte olan bir iç savaş vardı. Bu süreçte Roma’da bir salgın meydana gelmişti. Hastalığa yol 
açan durumları Theophanes açıklamıştır (Theoph. Chronographia, AM 5964). 
O dönemde meydana gelen salgın İtalya doğumlu keşiş, yazar ve tarihçi olan Paulus Diaconus 
(MS 720-799) tarafından da ele alınmıştır ve Roma’nın kıtlık, açlık ve salgından etkilendiğini 
söylemiştir (Paul. Diac., Hist. Rom. XV.4). 
Roma Mitolojisinde Veba Salgını 
Plutarkhos, en saf ışıktan doğan Oromazes ile kasvetli karanlıktan doğan Arimanius’un 
birbirleriyle savaş halinde olduğunu söylemiştir. Oromazes yirmi dört tanrı yaratıp bir 
yumurtanın içine yerleştirmiş ancak onlarla eşit sayıda olarak Areimanius tarafından yaratılan 
diğerleri, yumurtayı delip içine girmiştir. Böylece kötülükler iyilikle birleşmişti. Ancak veba ve 
kıtlığı beraberinde getiren Areimanius’un tümüyle ortadan kaldırılmasına ve yok edilmesine 
karar verilmiştir (Plut. De Is. et Os. XLVII). 
Roma Şiir Sanatında Veba Salgını 
Romalı şair Gaius Valerius Catullus (MÖ 84-54) şiirinde, Cecropia’nın Androgeos katliamını 
veba yüzünden kaldırmak zorunda kaldığından söz etmiştir (Catul. 64). 
İtalya doğumlu şair Publius Vergilius Maro (MÖ 70-19), şiirinde veba salgınının yol açtığı 
olumsuz durumlardan bahsetmiştir; 
 
“…bir veba insanların etlerini ele geçirdi 
ve ölümcül bir veba yılı ağaçlar ve ekinlerin üzerinde  
korkunç bir şekilde soluk verdi.  
Bazıları son nefesini alırken diğerleri zayıf ve bitkin halde yaşamlarını sürdürdüler (Verg. A. III. 
135). 
Vergilius, ilerleyen satırlarda salgına atıfta bulunmaya devam eder ve salgının sebebini Sirius 
yıldızına bağlar; 
“Bulutsuz bir gecede bir kuyruklu yıldızın kan kırmızısı ışını kederli bir ihtişam oluşturduğunda ya 
da kuraklık ve şanssız insanlara veba getirmek için yükselen Sirius parlar ve uğursuz ışığıyla 
gökyüzünü üzer.” (Verg. A. X.260). 
 
Romalı şair Quintus Horatius Flaccus (MÖ 65-8), muhtemelen Phoebus’un felaketleri 
önleyeceğinden bahseder; 
“(Phoebus olabilir?)Onun kolları açlığı, vebayı ve savaşı uzaklaştıracak…”(Hor. Od. I.21). 
 
Romalı şair Publius Ovidius Naso (MÖ 43-17) şiirinde veba salgınının belirtilerini, salgının 
sürecini anlatmıştır. Veba salgınına Iuno’nun öfkesinin sebep olduğunu söylemiştir (Ovid. Met. 
VII.522). 
Romalı şair Marcus Annaneus Lucanus (MS 39-65) şiirinde, vebanın sebebini tanrıların öfkesine 
dayandırmıştır; 
 
“…Hangi vebada, ey tanrılar,  
hangi yıkımda öfkenizi yok edeceksiniz?” (Luc. I.639). 
 
Lucanus, bu satırlarında ise vebanın belirtilerini dramatik bir şekilde açıklamıştır; 
 
“Deri siyah ve sertti ve ateşli veba  
Hayati önemini arttırdı, ve acımasız dişlerle 
Heba olmuş yüzlerinde kemirilmiş, oysa onların gözleri 
yuvalarından fırladı ve kafa 
Yorgunluktan düştü. Böylece hastalık  
Kıtlık meydan verene kadar, daha süratle gelişti  
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Ölüm ve yaşam arasında, hastalık için,  
Kurbanını vurdukça veba, döndü ve  
çadırlardan gelen ölü itişleri yaşayanlarla karıştı.” (Luc. VI.1). 
 
Antik Roma’da Salgınların Tedavi Yöntemleri ve Alınan Önlemler 
MÖ 25’te doğan, MS 14-37 tarihleri arasında Roma’da aktif olan ve Galenus’tan bir yüzyıl önce 
yaşamış olan Romalı hekim Celsus eserinde salgına maruz kalan kişilerin uygulaması gereken 
usullerden şöyle bahsetmiştir; 
“Böyle bir zamanda kişinin yurtdışına çıkması ve deniz yolculuğu yapması iyi olacaktır ancak bu 
yapılamadığında, bir tahtırevan içinde taşınarak, hava ısınmadan önce açık havada dolaşmak 
gerekir. Ayrıca kişi bedensel bir baskı hissettiğinde yorgunluktan, hazımsızlıktan, soğuktan, 
sıcaktan, cinsel münasebetten kaçınmalı ve daha fazlasını yönetmeye devam etmelidir. Böyle bir 
zamanda sabahları erken uyanılmamalı, en azından yemekten ve banyo yaptıktan sonra, çıplak 
ayak yürünmemeli. Ne aç karnına ne de yemekten sonra kusmamalı ve hareket etmemelidir. Eğer 
bağırsakların gevşemeye eğilimi varsa dizginlenmeleri gerekir. Öncesinde yemek yenmişse, banyo 
yapmaktan, terlemekten, gündüz uykusundan kaçınmalıdır; fakat böyle zamanlarda tek öğün 
yemek daha iyidir ve orta kararlı bir öğün ile hazımsızlık önlenebilir. Kişi bir gün su bir gün şarap 
içmelidir. Eğer bu kurallara uyduğu gözlemlenirse, alışmış olduğu beslenmesinin geri kalanında 
mümkün olan en az değişiklik yapılmalıdır. Bunlar her türlü salgında, özellikle de güney rüzgarları 
tarafından getirilen salgında, yapılacak şeylerdir.” (Cels., I.10). 
Romalı doğa tarihi yazarı Gaius Plinius Secundus’a (MS 23-79) göre veba salgını güneyden 
batıya doğru yol alır ve nadiren zıt yönlerde ilerler. Asla kışın ortaya çıkmaz ve en az üç ay sürer. 
Bu süreçte veba yaşlı kişileri nadiren etkiler. 
Antik Roma’da özel olarak veba salgınından ziyade genel olarak salgınlarda uygulanması 
tavsiye edilen birtakım yöntemler vardır. Bizler bu yöntemlerin bir kısmını da Plinius’tan 
öğreniyoruz. Plinius el yapımı şaraplardan bahsetmiştir. Plinius’a göre Palmiye şarabı 
bağırsaklara müshil olarak ve kan tükürme tedavisinde oldukça faydalıdır. Bion adı verilen, 
olgunlaşmamış üzümden yapılan şarap ise salgın zamanlarında ve uzun seyahatler yapan kişiler 
için dikkate değer bir faydası vardır (Plin. NH. XXIII.26). Plinius yanmış defne yapraklarının 
salgının bulaşma etkisine karşı koruyucu görevi olduğunu söyler (Plin. NH, XXIII.80). Aynı 
zamanda myrrhis ya da myrrha denilen bitkinin de salgınlara iyi geldiğinden söz eder. Bitki, 
gövdesi, yaprakları ve çiçekleriyle baldıran ile benzerlik gösterir. Ancak daha küçük ve 
incedir. Damak zevki için de hiçbir şekilde zararlı değildir. Plinius, salgın zamanlarında içecek 
ile alındığını ve çok faydalı olduğundan bahseder (Plin. NH, XXIV.97). Galenus, hastalığın 
gücünü köreltecek çareler düşünmüş ve çaresizliğin sonucu olarak da genç bir insanda vebadan 
kaynaklanan boğaz iltihaplanmasının, taze sağılmış, ballı süt ile iyileştiğini söylemiştir (Gal. 
Meth. Med. V.12). 
Salgınların Roma Devleri ve Toplumu Üzerindeki Etkileri 
Antik Roma veba salgınlarının başlangıcını Roma şehrinin kuruluşu dönemlerine 
tarihlendirebiliriz. Roma’nın krallık döneminden başlayıp, cumhuriyet dönemi boyunca ve hatta 
imparatorluk dönemi süresince sürdüğünü antik kaynaklar ile destekleyebiliriz.  
Antik Roma’yı en çok etkileyen veba salgınlarının başında hiç şüphesiz Galenus vebası gelir. 
İmpatatorluğun kaderini değiştiren bu salgın, salgınların askeri bölgeler ile siyasi tarihin 
bağlantılı olarak şekillendiğine en büyük örneklerden biri olarak gösterilebilir.  
Antik Roma’yı en çok etkileyen bir diğer salgın da adını Kartaca piskoposu St. Cyprian’dan alan 
MS 250’ye tarihlendirilen Kıbrıs Vebası’dır. Salgın Etiyopya’da patlak vermiş olup ertesi yıl 
Roma ve Yunanistan’a ulaşmıştır. Salgın yirmi yıl sürmüştür.  
Antik Roma, dünyanın her yerinden insanlara ev sahipliği yapması sonucu nüfus yoğunluğunun 
fazla olması, coğrafi ve iklimsel faktörleri ya da askeri ve sivil icraatleri sebebi ile salgınların 
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uğraması, beslenmesi ve devletin geniş bir coğrafyası olması sebebiyle de yayılması için 
elverişliydi. 
Antik Yunan salgınlarında olduğu gibi salgınlara tıbbi bir çare bulunamıyordu. Hekimler 
çoğunlukla hümorları dengede tutmak için uğraşmışlardı. Nispeten hastalığın etkilerinin 
dindirilmesi üzerine bitkisel tedaviler uygulanmaya çalışılmıştır. Esas olarak batıl inanışların 
doğrultusunda, salgınlara inanç sistemi temel alınarak çare aranıyordu. Tanrıların öfkesi, 
işlenen günahlar, insanların ödevlerini yerine getirmemesinin salgınlara yol açtığına 
inanılıyordu. Gerek pagan tanrılara saygısızlık gerek Hıristiyanlık kiliselerinin yıkılması, salgın 
gibi felaketlere yol açtığına inanılmıştır. Hıristiyanlık savunucularının, gerçek bir inanan 
olmanın yolunun acı çekmekten geçtiğini düşünmeleri, salgınlara çare aramak yerine bu tür 
afetleri kabullendiklerini göstermiştir. 
 
SONUÇ 
Salgınların biyolojik bir olgu olması sebebiyle çok eskiye dayalı bir geçmişi vardır. 
Hastalıkları meydana getiren ve yayılmasına yol açan mikropların tespit edilmesi ve bunların 
tedavi edilmesine kadar, salgınlar yer yer ve zaman zaman ortaya çıkarak toplulukları büyük 
oranda etkilemiştir. 
Antik dönemde insanlar, başlarına gelen salgın, deprem, kuraklık, kıtlık, sel, savaşlar vb. gibi 
felaketleri tanrıların öfkesi ile bağdaştırmıştır. İnsanlar tanrıların öfkesinin yatışması durumunda 
felaketlerden kurtulacaklarını düşünmüşlerdir. Bu sebeple kutsal ritüelleri takip ederek, 
tanrılara insan ve hayvan kurban vererek, festivaller düzenleyerek, ayinler yaparak ve barış 
içinde yaşayarak tanrıların öfkelerini dindirmeye çalışmışlardır. 
Thukydides’e göre tarih insan doğasının bir sürecidir. Doğası gereği, kitlesel hareketlerden 
oldukça etkilenmiştir. 
Thukydides, tanrısal müdahaleden ziyade fiziksel gerçekliği vurgulamıştır. Atina vebası anlatımı 
bu durumun kanıtıdır.  
Antik dönemde veba salgınları, coğrafi konumların elverişsizliği, iklim şartlarının salgına 
elverişli oluşu, ticaret, savaş, demografik yapı gibi durumlardan beslenmiştir. Ancak tedavi 
anlamında kesin bir uygulamadan bahsedemiyoruz. Bitkisel ve el yapımı tedavi yöntemleri ile 
hasta kişi rahatlatılabiliyordu. Yunan salgınlarında insanlar tanrılara kurbanlar bağışlyıp, onların 
öfkelerini dindirerek salgına çare bulacaklarını düşünüyorlardı, Roma’da ise insanlar 
çaresizlikten dolayı Sibylla kitaplarının rehberliğinde dini ritüelleri takip ediyor, tapınaklarda 
çare arıyordu.  
Sonuç olarak bu çalışmada antik Yunan ve Roma dünyasında salgınların nasıl başladığına ve 
yayıldığına dair genel bir  yaklaşım sunulması amaçlanmıştır. Her ne kadar antik dönem 
salgınlarına dair kanıt eksikliği bilim insanlarını bu konuda çıkarımlar yapmaya zorlasa da 
modern epidemiyolojik eğilimler argümanların genel çerçevesini desteklemektedir. Tarihte 
meydana gelen pek çok sorun şüphesiz bir şekilde günümüzde de tekrarlanır. Antik salgınların 
bir analizi doğrudan bir çözüm sağlamayabilir ancak modern toplumlar enfeksiyona duyarlılığını 
göz önünde bulundurmalıdır. 
 
KISALTMALAR DİZİNİ 
a.g.e   : Adı geçen eser 
Amm. Marc.: Ammianus Marcellinus 
Andr.   : Andromakhe 
Ann.   : Annales 
Ap.   : Appius 
Apollod.  : Apollodorus mythographus 
App.   : Appianus 
Aristoph.  : Aristophanes 
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C.   : Gaius 
Cam.   : Camillus 
Catul.  : Gaius Valerius Catullus 
CCEL   : Christian Classics Ethereal Library 
Cels.   : Aulus Cornelius Celsus 
Claud.  : Claudianus 
Cn.   : Gnaeus 
Cor.   : Caius Marcius Coriolanus 
Cypr.   : Cyprianus 
Çev.   : Çeviren 
D.   : Decimus 
Defect.  : Defectu 
De Fort. Rom. : De fortuna Romanorum 
De Is. et Os. : De Iside et Osiride 
Diog. Laert. : Diogenes Laertius 
Eur. Andr.  : Euripides, Andromache 
Euseb., Hist. eccl.: Eusebios, Historia Ecclesiastica 
Eutr.   : Eutropius 
Ergai kai Hemerai: İşler ve Günler 
Gal.   : Galenus 
Hes. WD:  : Hesiodos, Works and Days (İşler ve Günler) 
Hist. Aug.  : Historia Augusta 
Hist. Rom.  : Historia Romana 
Hor. Od.  : Quintus Horatius Flaccus Odes and Epodes 
Il.   : Iliada 
Ill.   : İlirya Savaşları 
Jer.   : Jerome 
John Chrys.  : John Chrysostomos 
L.   : Lucius 
Livy.   : Titus Livius 
Luc.   : Marcus Annaeus Lucanus 
M.   : Marcus 
Mam.  : Mamercus 
Meth. Med.  : Methodus Medendi 
Milan, Ambros. : Milan, Biblioteca Ambrosiana 
Mith.   : Mithridateios 
MÖ   : Milattan Önce 
MS   : Milattan Sonra 
Nat.   : Naturalis 
Ner.   : Nero 
Num.   : Numa Pompilius 
Obsequens  : Julius Obsequens 
Or.   : Orations 
Oros.   : Paulus Orosius 
OT   : Oidipus Tirannus 
Ovid. Met.  : Publius Ovidius Naso - The Metamorphoses 
P.   : Publius 
Paul. Diac.  : Paulus Diaconus 
Paus.   : Pausanias, Description of Greece 
Polyb.  : Polybius 

102



3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GLOBAL PANDEMICS AND MULTIDISCIPLINARY 
COVID-19 STUDIES 

October 17-18, 2021,ANKARA 
 

 

Plin.   : Plinius 
Plut.   : Plutarkhos 
Pun.   : Punic Wars (Kartaca Savaşları) 
Rom.   : Romulus 
s.    : Sayfa 
Ser.   : Servius 
Socrates,   : Socrates 
Hist. eccl.  : Historia ecclesiastica 
Soph.   : Sophokles 
Sozom.  : Sozomenus 
Sp.   : Spurius 
Strab.   : Strabon 
Suet.   : Suetonius 
T.   : Titus 
Tac. Ann.  : Tacitus, Annales 
Theoph.  : Theophanes 
Thuc.   : Thukydides, Histories 
Ti.   : Tiberius 
Tit.   : Divus Titus 
Trach.  : Trakhisli Kadınlar 
Verg. A.  : Publius Vergilius Maro Aenid 
Q.   : Quintus 
Quaes. Rom. : Quaestiones Romana 
 
KAYNAKLAR 
ANTİK KAYNAKLAR 
Amm. Marc. :(Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum Libri), Roman History, with an English 

Translation by J. C. Rolfe, Vol. 1, The 
Loeb Classical Library, London 1935; with an English Translation by 
J. C. Rolfe, vol. II, The Loeb Classical Library, London 2000; with an 
English Translation by J. C. Rolfe, Vol. III, The Loeb Classical Library, 
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App.  :Hisp. (=Hispaniensis), Pun. (=Punike), kullanılan metin ve çeviri (Appianus, 
Rhomaika), Appian’s Roman History, with an English translation by Horace White, 
Vol. I, The Loeb Classical Library, London, 1972. 

Apollod.  :(Apollodorus, Bibliotheka), The Library, Çev. Sir James George Frazer, 
Cambridge, MA,1921. 

Aret. SA. :(Aretaeus, De causis et signis acutorum morborum (lib. 1), Of the Causes and Signs 
of Acute and Chronic Disease, Çev. Francis Adams, Boston, 1972. 

Aristoph.   :(Aristophanes, Órnithes), Eşekarıları, Kadınlar Savaşı ve  
Diğer Oyunlar – Kuşlar), Çev. A. Erhat, S. Eyüboğlu,  
İstanbul, 2019. 

Arnobius,  :(Adversus Gentes), The seven books of Arnobius Adversus gentes, ed. by Bryce, 
H.; Campbell, H., Edinburgh, 1871. 

Cass. Dio :(Cassius Dio, Rhomaika) Dio's Roman History, with an English translation, ed. by 
Earnest Cary, Herbert Baldwin Foster, William Heinemann, Vol IV, The Loeb 
Classical Library Cambridge, MA: Harvard University Press, 1916.; with an English 
translation, ed. by Earnest Cary, Herbert B. Foster, Vol. VI, Loeb Classical Library, 
Cambridge, MA: Harvard University Press, 1917; with an English translation, ed. by 
Earnest Cary, Herbert B. Foster, Vol. VIII, Loeb Classical Library, Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1916; with an English translation, ed. by Earnest 
Cary, Herbert B. Foster, Vol. IX, Loeb Classical Library, Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1927.  
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Catul.   :(C. Valerius Catullus, Carmina), Sir Richard Francis Burton,  
London, 1894. 

 
Cels.  :(Celsus, De Medicina), Medicina, W. G. Spencer, Cambridge Massachusetts, 1935. 
Chron. Marcell.   :(Marcellinus, Chronicon), The Chronicle of Marcellinus: A Translation and 

Commentary, Çev. Brian Croke; Theodor Mommsen, Sydney, 1995. 
Cyprian. :(Saint Cyprianus, De Mortalitate), Church Of Fathers, vol. 36, Hermigild Dressler, 

OFM.; Richard Talaska; Robert P. Russell, O.S.A.; Robert Sider; Thomas P. Halton; 
Sister M. Josephine Brennan, I.H.M., Washington, 1981. 

Claud. Cons. Hon. :(Claudius Cludianus,  Panegyricus de quarto consulatu  
Honorii Augusti),  Pierre Fargues,  Loeb Classical Library,  Cambridge, MA, 1936. 

Claud. :(Claudius Cludianus, De Bello Gildonico), The War against Gildonico, M. 
Platnauer, Cambridge MA, 1922 

Diod. Sic. :(Diodorus Siculus, Bibliotheke Historike), Diodorus of Sicily, with an English 
translation by C. H. Oldfather, Vol. 5,  Loeb Classical Library, Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1950; with an English translation by C. H. Oldfather, Vol. 
6,  Loeb Classical Library, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1954. 

Diog. Laert.  :(Diogenes Laertius, Vitae Philosophorum) Lives of Eminent Philosophers, Çev. R. 
D.  Hicks, Cambridge, MA, 1972. 

Eur. Andr.,    :(Euripides, Andromakhe), Çev. Ari Çokona, İstanbul, 2019. 
Euseb. Hist. Eccl. :(Eusebius, Historia Ecclesiastica), Ecclesiastical History, Vol. 2, Books 6-10, Çev. 

John Oulton, Cambridge, MA, 1932. 
Eutr. :(Eutropius, Breviarium Historiae Romanae), Kısa Roma Tarihi, Çev. Çiğdem 

Menzilcioğlu, İstanbul, 2017. 
Evagrios, HE :(Evagrios, Historia Ecclesiastica), A History of the Church in Six Books, from A.D. 

431 A.D. 594 by Evagrius, London, 1846. 
Gal. Meth. Med. :(Galenus, Methodus Medendi), Method of Medicine, Vol. 1,  Ian Johnston, G. H. R. 

Horsley, Loeb Classical Library, Cambridge, MA, 2011. 
Gal. Nat. Fac. :(Galenus, Περὶ φυσικῶν δυνάάμεων), On the Natural Faculties, Çev. A. J. Brocks, 

Cambridge, 1989. 
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Hdn.    :(Herodianus, τῆς μετὰ Μάρκον βασιλείας ἱστορία), History  

of the Roman Empire, Çev. C. H. Whittaker, Loeb Classical Library, Cambridge, 
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Hdt. :(Herodotos, Historiae), Tarih, Çev. Müntekim Ökmen, İstanbul, 2019. 
Hes. WD.   :(Hesiodos, Ergai kai Hemerai), İşler ve Günler, Çev. Azra 

    Erhat, Sabahattin Eyüboğlu, İstanbul, 2018. 
Hist. Aug.  :(Historia Augusta), Roma İmparatorları, Çev. Samet Özgüler, İstanbul, 2020. 
Hom. Il. :(Homeros, Iliada), İlyada, Çev. A.Erhat- A.Kadir, İstanbul, 2018. 
Hor. :(Q. Horatius Flaccus (Horace), Carmina), The Odes and Carmen Saeculare of 

Horace,  John Conington, London, 1882. 
Hydatius, Chron. :(Hydatius, Chronicon),The Chronicle of Hydatius and the Consularia, 

Constantinopolitana: Two Contemporary Accounts of the Final Years of the Roman 
Empire, An English translation by Richard W. Burgess, Oxford, 1993. 

Jer. Hieron. :(Saint Jerome, Hieronymus), Commentaries on the twelve prophets, Thomas P. 
Scheck, Downers Grove, 2016. 

Jer. :(Saint Jerome, The Principal Works of St. Jerome), ed. Philip Schaff, New York, 
1892. 

John. Chrys.  :(John Chrysostomos, Epistula II ad Innocentium), Nicene and Post-Nicene Fathers 
of The Christian Church, vol.: IX, ed. Philip Schaff, New York, 1889. 

Lib. Or. :(Libanius, Oratio), Selected Orations, Vol. 1, Çev. A. F. Norman,  Loeb Classical 
Library, Cambridge M.A, 1969. 

Livy. :(Titus Livius, Ab Urbe Condita), Livy, with an English translation by B. O. Foster, 
Vol. 2, Loeb Classical Library, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1922; 
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ABSTRACT 
The aim of this study is to examine the degree of risk and prognostic significance of neutrophil-
to-lymphocyte ratio (NLR) levels on severity and mortality of COVID-19 disease. The severity of 
a patient is judged by being hospitalized (inpatients, severe) or not (outpatients, not severe).  
More than 2300 COVID-19 patients were followed up in Amasya State Hospital between March 
1- September 1, 2021 and diagnosis was confirmed by retrospectively screened laboratory test. 
Of these, 73% were outpatients and 27% were inpatients. There were less than 2% ofoutpatients, 
as compared to 18% of the inpatients, who later deceased.  Demographic data, blood test 
results, comorbidities, as well as their hospital stay length, of the patients were recorded from 
the file records. SPSS (version 25.0) and R (version 3.5.1) statistical programs were used to 
analyze the data obtained from Amasya State Hospital.  The mean age of all patients was 46.9 +/- 
21.9, with that of outpatients to be 41.8 +/- 20.8 and that of inpatients 60.4 +/- 18.8. The NLR in 
inpatients (8.39 +/-10.8) is significantly higher than that in outpatients (3.14 +/- 2.69): t-test p-
value= 3E-30 and 95% confidence interval for the difference is (4.39-6.11).  The p-value from 
Wilcoxon rank sum test is 1.5E-87 On the other hand, the NLR in survived patients (3.79 +/- 3.37) 
is significantly lower than the deceased patients (16.18 +/- 19.02): t-test p-value = 9E-13, and 
95% confidence interval for the difference is (9.27-15.52). And the Wilcoxon rank sum test is 
1.2E-44. The continuous NLR level can be converted to a low/high binary variable.The NLR cut-
off value that best separates inpatients from outpatients was chosen at 3.7, the value the minimize 
the distance between the ROC curve and the upper-left corner, with sensitivity of 0.69 and 
specificity of 0.75. The confusion matrix resulted from this threshold has odds-ratio of 6.6 and 
Fisher's test p-value of 6.8E-82. The chance for a NLR-high patient to be hospitalized is 3.8 times 
that for a NLR-low patient. Similarly, the NLR cut-off value that best separates survived and 
deceased COVID-19 patients was found to be 5.2. At this threshold value, the sensitivity is 0.77 
and specificity is 0.79. The resulting confusion matrix at this threshold has Fisher's test p-value 
of 6.7E-42 and odds-ratio of 11.99. The mortality rate in NLR-high group is close to 10 times that 
of NLR-low group. we use the NLR threshold of 5.2, the mean/median stay time for high-NLR 
group is 13.5/10 versus those for low-NLR group of 9.95/8. The t-test/Wicoxon p-values for 
testing difference between two sets of stay time are 2E-6/1.4E-11. Based on all these findings, 
we can state that NLR is a good biomarker for predicting severity and mortality of a COVID-19 
patient. High-NLR group, whether it is defined by NLR > 3.7 or NLR > 5.2 or some similar values, 
is a higher risk group. Obtaining NLR level at the time of admission is of great help to support 
hospital management. 
Keywords: NLR, COVID-19, Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio 
 
INTRODUCTION 
Clinically, most of the COVID-19 cases (80%) are either asymptomatic or have a mild clinical 
course. Approximately only 13.8% of the cases need to be followed up in the hospital and 6.1% 
in the intensive care units [1, 2]. COVID-19 patients cover a wide spectrum, and various clinical 
and laboratory parameters have been used to determine individual patient’s disease severity 
or possible course of cytokine storm.  It is an ongoing and active research topic. Among the 
biochemical parameters that have been studied to determine the clinical severity of COVID-19 
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disease, there are C-reactive protein (CRP), ferritin, lactate dehydrogenase (LDH), neutrophils 
(NEU) [3, 4], lymphocyte (LYM) [5, 6], neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) [7, 8], lymphocyte- 
CRP ratio (LCR) [7], and platelet-lymphocyte ratio (PLR) [9]. 
The biological basis behind using NLR is that the inflammatory process can accelerate the 
apoptosis of lymphocytes while stimulating the synthesis of neutrophils; this irregular response 
of the immune system and immunological abnormality can lead to situations that result in death.  
In recent years, it has been shown   that the ratio of neutrophil and platelet count to lymphocyte 
count (NLR and PLR) can be an indicator         of systemic inflammation and is associated with 
prognosis in many cardiovascular diseases, malignancies and chronic inflammatory diseases. 
NLR value depends on increased neutrophil count and/or decreased lymphocyte count. The 
increase in the neutrophil count has developed due to inflammation, and the decreased 
lymphocyte count may be due to lymphocyte sequestration in the lung, immune-induced 
lymphocyte destruction, thymus and bone marrow suppression, or apoptosis. In studies 
conducted before the COVID-19 pandemic, it was observed that lymphocyte count was 
associated with the severity of the disease in SARS-CoV infection in which lymphopenia played 
a role [10]. It has also been shown that lymphopenia is associated with a poor prognosis in MERS-
CoV infection [11]. These biochemical parameters have been studied for different diseases in 
the literature [12, 13]. We previous studied NLR by a scatter plot [14], where the LYM is the x-
axis and NEU is the y-axis. For COVID-19 patients, the deceased patients are clustered around 
the upper-left corner with high NEU and low LYM values [14], showing the discriminating power 
of NLR. For practical use of NLR for prognostic purpose, a cutoff value is needed in order to make 
NLR-high or NLR-low call [15]. In this work, we characterize the NLR values in out- and in-
patients, as well as deceased patient population.  We will use both traditional “ROC” methods 
(with three different versions), and a new rule-extraction from random forest method, to 
determine the optimal cutoff values for separating out- and in-patients, and for separating 
survived and deceased in-patients. 
 
MATERIALS AND METHOD 
Data: 2341 COVID-19 patients were followed up in Amasya State Hospital between March 1- 
September 1, 2021, and diagnosis was confirmed by retrospectively screened laboratory test. 
Demographic data, blood test results, comorbidities, as well as their hospital stay length, of the 
patients were recorded from the file records. 
Standard statistical analysis: SPSS (version 25.0) and R (version 3.5.1) statistical programs were 
used in the analysis. 
Single-variable determination of cutoff value of a continuous variable: When an independent 
continuous variable is binarized, samples in high and low group with two outcome values can 
be counted to form a 2-by-2 confusion matrix. The four matrix elements are true-negative(TN), 
false-negative(FN), false-positive (FP), and true-positive(TP). The actual negative count 
N=TN+FP, and actual positive count P=TP+FN. The sensitivity (SEN) is defined by TP/P, and 
specificity (SPE) is defined as TN/N. The cutoff can be determined by at least three 
optimizations:  (1) minimizing Fisher’s test p-value from the confusion matrix; (2) minimizing (1 
− SEN )2 + (1 − SPE)2; (3) maximizing (SEN + SPE)/2. The last one is identical to that determined 
by the Youden index (SEN + SPE − 2) [16]. SIRUS program:  SIRUS, standing for “Stable and 
Interpretable RUle Set” [17], is a brand new program for rule extraction from random forest [18], 
a machine learning technique. Because the program is new, we will provide extra introductory 
material. First of all, why not use a simple sensitivity/specificity based method to determine the 
cutoff of a continuous variable? We still use single-variable based cutoff determination methods, 
however, if a cutoff value is conditional on other variables (e.g. age), it is necessary to stratify 
other relevant variables and run the single-variable cutoff determination in each stratum. If there 
are more than one relevant variables for disease severity, it would be not practical to stratify the 
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samples into homogeneous subsets. Machine learning methods provide a way to extract 
complex input-output relationship when there are a large number of independent variables.  
However, most of the machine learning methods are so called “black-box” because these only 
carry out a classification or prediction task without revealing how the task is accomplished. 
SIRUS and other similar rule-extraction methods aim at obtaining interpretable rules from 
machine learning methods such as random forest. Because the decision tree splitting in random 
forest is analogous to a splitting of a continuous variable into a binary high/low variable by a 
cutoff, rules extracted from SIRUS can be compared to those from single-variable-based 
methods. 
 
RESULTS 
Summary statistics: Of the 2341 patients, we have out- or in-patient information for 2329 of them.  
Among them, 1702 (73%) are outpatients, 627 (27%) are inpatients. Among 629 patients, 111 
(17.7%) died. There are also 32 outpatients (1.9%) who died at home. Since we use the 
outpatient label to infer mild disease, we will exclude these 32 patients from the outpatient 
group. The mean (± standard deviation(sd)) of age for the outpatient group is 41.1 ± 20.6, that 
for inpatient group is 60.4 ± 18.8, and the age for the deceased-inpatient group is 74.4 ± 13.5. 
For NLR, because its log-transformed value roughly follow a normal distribution, we use 
geometric mean: 2.38 for outpatients (one sd, in log scale, interval (1.14-4.97)), 5.51 for 
inpatients (one sd interval (2.17-13.97)) , and 13.65 for deceased inpatients (one sd interval 
(4.78-39.98)). The difference of NLR between out- and in-patient groups is significant: t-test on 
log-transformed value p-value=7.6E-76, and non-parametric Wilcoxon test p-value = 2.7E-88. 
The difference between surviving inpatients and deceased inpatients is also significant: t-test 
on log-transformed level p-value = 3E-19, and non-parametric Wilcoxon test p-value =4.4E-32. 
These provide a foundation for using NLR to predict both COVID-19 disease severity and 
mortality. Single-variable determination of cutoff point for NLR for severity and mortality: Fig.1 
shows the threshold determination of NLR by three different methods (columns 1-3) for in- vs. 
out-patients classification (upper plots) and for predicting surviving vs. deceased patients 
(bottom plots). It can be seen that the three methods may lead to somewhat different cutoff 
values: for disease severity, NLR cutoff =5.2, 3.7, and 3.7 by the Fisher’s test p-value, (1 − SEN )2 
+ (1 − SPE)2, and (SEN+SPE)/2.  For mortality, the three NLR cutoffs determined are: 9.2, 6.6, 
and 7.4. Random-forest based rules for NLR for severity and mortality: For predicting inpatients 
(or severity), the best SIRUS rules use NLR only:  “NLR <  4.49 then outpatient” (confusion matrix 
Fisher test p-value=8.9E-86, odds-ratio (OR)=7.2), and “NLR < 6.21 then outpatients” (p-
value=3.5E-82, OR=8.5).  A close third  best  rule is  “age <  60  and  NLR <  6.21 then  outpatient”  
(p-value=4E-76, OR=6.2).  For predicting mortality, this rule “age ≥ 67 and NLR ≥ 9.25 then 
deceased” achieves a confusion matrix  Fisher p-value = 6.7E-66 and OR=60.5. This can be 
compared to another SIRUS-obtained rule by NLR alone:   “NLR  ≥ 9.25  then  deceased”,  with  
Fisher  p-value=  8.1E-67  and  OR=43.8.    
 
DISCUSSION and CONCLUSION 
Many studies in the literature confirm the difference of NLR in groups with different prognosis. 
A meta- analysis conducted on 828 patients shows patients with high NLR, CRP and low LCR, 
reflecting an increased inflammatory process, have poor prognosis [7]. In [8], NLR was found to 
be an independent risk factor for in- hospital mortality. In [19], clinically severe COVID-19 cases 
had higher NEU and lower LYM counts compared to mild cases, thus NLR was also higher. 
Similar conclusion was reached in 155 COVID-19 patients in [20], in 191 cases in [21], 63 cases 
(32 were severe) in [22]. Our data added one more evidence for the predictive value of NLR for 
both COVID-19 disease severity and in-hospital mortality.  
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In the so-called ROC determination of cutoff of a continuous variable, the (1 − SEN )2 + (1 − SPE)2 
would   
be minimized. In this way, a NLR cutoff of 3.7 for severity and cutoff of 6.6 for mortality might be 
obtained from our data. However, both the multi-variable rule extraction as well as confusion 
matrix p-value based method would lead to a higher cutoff: 4.49, 5.2, 6.21 for severity, and 9.2, 
9.25 for mortality. We recommend the use of several methods to obtain a range of potential cutoff 
values. Obtaining NLR level at the time of admission is of great help to support hospital 
management. 
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ÖZET 
2019 yılının Aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve bütün dünyayı etkileyen Sars-Cov-2 virüs 
salgınının, Türkiye’de ilk vakanın 11 Mart 2020’de görülmesi ve aynı tarihte Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından pandemi ilan edilmesiyle; salgının küresel olarak tüm ülkelerin sağlık, ulaşım, ekonomi, 
ticaret, turizm ve hizmet sektörleri ile eğitim kurumlarının işleyişini derinden etkilediği görülmüştür. Bu 
süreçte yükseköğretimden ilköğretim düzeyine kadar tüm öğrencilerin bu durumdan etkilendiği 
görülmüştür. Bununla beraber neredeyse ülkenin her yerinde öğrencileri salgına yakalanma riskinden 
korumak ve virüsün ailelere bulaşma ihtimallerini azaltmak için yüz yüze yapılan eğitim ve öğretime ara 
verilmeye başlanmıştır. Eğitim ve öğretimin devamlılığını sağlayabilmek, okuldan kopuşu önlemek ve 
uzun süreli öğrenmeye dair kayıpları önleyebilmek için de uzaktan eğitim uygulamalarına geçilmiştir. 
Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde yaşanan bu zorunlu dönüşüm, online olarak eğitimin devam ettirilmesi 
durumunda nasıl bir etkinin oluşacağı ile ilgili yeterli tartışmaların yapılamamasından dolayı salgına kısa 
vadede en iyi çözüm olarak görülen online eğitim, beraberinde birçok sorun da getirmiştir. Bu bağlamda 
bu çalışmada COVID-19 salgınının etkilerinin Türkiye’deki ilköğretim okullarındaki eğitime 
yansımalarının değerlendirilmesi ve bu süreçte yöneticilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin 
maruz kaldığı durumların açıklanması ve uzaktan eğitim sürecinin olumlu ve olumsuz etkilerinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. İncelenen çalışmaların sonucunda Covid-19 salgını süresince, online eğitime 
erişim ve öğrencilerin öğrenme durumlarının desteklenmesi gibi hususlarda çeşitli sıkıntıların yaşandığı 
görülmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin öğrenme kayıplarının azaltılmasına yönelik olarak bazı 
önerilerde de bulunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Covid-19 Salgını, Online Eğitim, İlköğretim 
 
ABSTRACT 
With the Sars-Cov-2 virus epidemic, which started in Wuhan, China in December 2019 and affected the 
whole world, the first case in Turkey was seen on March 11, 2020, and the World Health Organization 
declared a pandemic on the same date; It has been observed that the epidemic has deeply affected the 
functioning of health, transportation, economy, trade, tourism and service sectors and educational 
institutions of all countries globally. In this process, it was seen that all students from higher education to 
primary education level were affected by this situation. However, face-to-face education and training 
have been suspended almost all over the country in order to protect students from the risk of catching an 
epidemic and to reduce the possibility of the virus being transmitted to families. In order to ensure the 
continuity of education and training, to prevent disconnection from school and to prevent loss of long-
term learning, distance education applications have been started. This compulsory transformation in 
education and training activities, online education, which is seen as the best solution to the epidemic in 
the short term, has brought many problems with it because of the lack of sufficient discussions about the 
effect of continuing education online. In this context, in this study, it is aimed to evaluate the reflections 
of the effects of the COVID-19 epidemic on education in primary schools in Turkey, to explain the 
situations that administrators, teachers, students and parents are exposed to in this process, and to 
examine the positive and negative effects of the distance education process. As a result of the studies 
examined, it is seen that there are various problems in terms of accessing online education and 
supporting the learning status of students during the Covid-19 epidemic. In this direction, some 
suggestions have been made to reduce the learning losses of the students. 
Keywords: Covid-19 Epidemic, Online Education, Primary Education 
 
GİRİŞ 
Çin’in Vuhan kentinde başlayıp hızla küresel bir soruna dönüşen yeni tip koronavirüs (Covid-19), 
insanların günlük hayatlarını büyük oranda değiştirmiştir. İlk olarak yerel bir sağlık problemi olan Covid-
19 salgını hızlı bulaşıcılık ve artan hareketlilik gibi faktörlerden dolayı kısa bir zamanda küresel/evrensel 
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bir salgına dönüşmüştür (WHO, 2020). Covid-19’un Çin’in haricinde de yayılmaya başladığı ilk 
zamanlarda devletler, salgından kaçmak ve korunmak için çeşitli önlemler almaya başlamışlardır. 
İçerisinde bulunulan durumun küresel/evrensel bir salgın olarak kabul edilmesinin ardından, alınan 
tedbirler, günlük hayatı değiştirecek/etkileyecek şekilde artırılmıştır. Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü, 
Covid-19’un küresel/evrensel bir salgın olduğunu belirtmiş ve ülkelere kişilerarası etkileşimi 
sınırlayarak, salgına karşı alınması gereken önlemleri en yüksek seviyeye çıkarmaları konusunda 
tavsiyelerde bulunmuştur (WHO, 2020). Bu doğrultuda Covid-19’un yayılmasına mani olmak için alınan 
uluslararası tedbirler ve yürürlüğe konulan uygulamalar arasında sokağa çıkma kısıtlamaları ile 
şehirlerarası ve ülkelerarası seyahat kısıtlamaları öne çıkmıştır (OECD, 2020a; WHO, 2020). Birçok 
ülkede bulunan sokağa çıkma kısıtlamaları başta iş dünyası ve eğitim öğretim faaliyetleri olmak üzere 
hala birçok alanı oldukça fazla bir şekilde etkilemeye devam etmektedir (OECD, 2020a, 2020b).  
Eğitim ve öğretim alanı, başta öğrenci ve öğretmenler olmak üzere birçok ülkede vatandaşların önemli 
bir kısmına hizmet vermektedir. Covid-19 salgını sürecinde okullarda öğretmen ve öğrenci arasındaki 
etkileşime dayalı olarak yürütülen eğitim hizmetlerinin, salgın süreci boyunca nasıl sürdürülmesi 
gerektiği, ülkelerin önemli bir sorunu haline gelmiştir (Daniel, 2020). Sonuç olarak salgının dirençli bir 
şekilde ilerlemesi ile birçok ülkede öğrencileri salgına yakalanma riskinden uzak tutmak ve onların 
virüsü ailelerine bulaştırma olasılıklarını düşürmek için okullardaki yüz yüze eğitimin sonlandırılmasına 
karar verilmiştir (ETF, 2018; OECD, 2020a, 2020b). Eğitim ve öğretim faaliyetlerin uzaktan yapılmaya 
başlandığı tarihten günümüze geleneksel eğitimden uzak kalan öğrencilerin sayısı 1,6 milyarı geçmiştir. 
Bu veriler, dünyadaki öğrenci nüfusunun %91’ine karşılık gelmektedir (Özer ve Suna, 2020; UNESCO, 
2020a). Covid-19 salgını tarihte ilk kez bu büyüklükte bir öğrenci grubunun aynı anda okul dışında 
bulunmasına neden olmakla birlikte salgın sürecinin ne kadar devam edeceğini öngörmek de mümkün 
olmamaktadır (Micks ve Mcllwaine, 2020).  
Salgın sürecinde okulların açık olduğu Almanya, İngiltere, Hollanda gibi ülkelerde, hastalığa yakalanan 
çocukların virüsü evlerindeki bir yetişkinden ya da restoran, parti, taziye, düğün gibi diğer kalabalık 
ortamlardan aldığı, bu ülkelerdeki ilkokul sınıf mevcutlarının 25-30 öğrenciden oluştuğu, Şubat 2021’e 
kadar maske takılmadığı bilinmektedir (Bülbül ve Hacımustafaoğlu, 2020). 
Okul kapatma yaklaşımının, salgının yayılmasının önlenmesinde salgına bağlı ölüm oranlarını %2 ile %4 
arasında azalttığı görülmektedir (Viner et al., 2020). Bu bağlamda okullardaki yüz yüze eğitimlere ara 
verilmesi kararının, bütün dünyada salgından kaynaklı ölüm oranlarının azalmasına katkı sağladığı 
görülmektedir. Fakat okulların kapanması ülkeler için önemli sıkıntılara da sebep olmaktadır. Birçok 
ülke, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin tarih boyunca karşılaştığı en büyük sorunlardan birine hazırlıksız 
yakalanmış ve çok kısa süre içinde online eğitime geçiş kararı almak zorunda kalmıştır (Daniel, 2020). 
Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde yaşanan bu zorunlu dönüşüm, kısa bir zaman diliminde uyum sağlanması 
gereken salgın şartlarında en iyi çözüm olarak görülmüştür. Ancak eğitim ve öğretim süreçlerinin uzaktan 
eğitim ile devam ettirilmesi, birçok problemi de beraberinde getirmiştir (Shapiro, 2020; Daniel, 2020; 
Morgan, 2020). 
Bu bilgiler ışığında, bu çalışmanın amacı COVID-19 salgınının etkilerinin Türkiye’deki ilköğretim 
okullarındaki eğitime yansımalarının değerlendirilmesi ve bu süreçte yöneticilerin, öğretmenlerin, 
öğrencilerin/velilerin maruz kaldığı durumların açıklanması ve uzaktan eğitim sürecinin olumlu ve 
olumsuz etkilerinin incelenmesidir.  
İLKÖĞRETİMDE ONLİNE EĞİTİM SÜRECİ  
Covid-19 salgını boyunca öğrenme ortamlarında ve teknoloji dünyasında gerçekleşen değişimler, eğitim 
öğretim süreç ve uygulamalarında kaçınılması mümkün olmayan değişikliklere neden olmuştur. Eğitim 
sürecinde öğrencilerin geri/eksik kalmadan sağlıklı bir biçimde evde eğitim görmeleri için ülkemizde 
devlete bağlı kurumlar ile tüm özel eğitim kurumları uzaktan eğitim yoluna gitmişlerdir (Bailey, 2020). 16 
Mart tarihinde yüz yüze eğitim sürecine ara verilmesiyle başlayan uzaktan eğitim süreci, öğretmenlerin 
öğrencilerle olan etkileşimlerini, iletişimlerini ve öğretmenlerin derslerini yapma şekillerini de 
farklılaştırmıştır.  Meydana gelen değişimler öğrencileri ve öğretmenleri etkilediği gibi velileri ve eğitim 
yöneticilerini de etkilemiştir (Kırmızıgül, 2020). 
ONLİNE EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRETMENLER 
Özellikle bu süreçte öğrenci ve velilerin yanı sıra öğretmenler de dijitalleşen eğitime ayak uydurma 
uğraşı içerisine girmişlerdir. Uzaktan eğitim süreciyle birlikte, öğretmenler Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 
üzerinden öğrencileri ile ders içeriklerini paylaşma ve EBA aracılığıyla ödevlendirmeler yapma 
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faaliyetlerinde bulunmuşlardır (Kırmızıgül, 2020). Bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 
13 Nisan 2020 tarihinde, öğretmen ve öğrenciler için EBA aracılığıyla online sınıf ve canlı ders 
uygulamalarına da başlanmıştır (https://www.setav.org). 
Bu süreçte çevrimiçi uygulamaların ve platformların kullanımı konusunda zorluk çeken öğretmenlerin 
oranı düşük olsa da öğretmenlerin de bir kısmının evlerinden internete bağlanmada ve bu bağlantıyı 
sağlayacak bilgisayar donanımına sahip olmada ekonomik güçlükler yaşadıkları bilinmektedir. Çocuk 
sahibi olan, çalışan eşi/ arkadaşı ile yaşayan ya da büyük aile üyesi olan öğretmenler de veliler gibi 
teknoloji paylaşımında benzer sıkıntılar yaşamışlardır. Ayrıca kolay ve 7/24 erişilebilirlik öğretmenlere; 
velilerle daha çok görüşmek zorunda kalmak ve velilere yaşanan pandemiden kaynaklanan sıkıntılara 
rehberlik etmek gibi ek görev ve sorumluluklar da yüklenmiştir (Telli ve Altun, 2020). 
ONLİNE EĞİTİM SÜRECİNDE YÖNETİCİLER  
Okul yöneticilerinin çoğunluğunun öğretmenler, öğrenciler ve velilerle iletişim eksikliğinden 
kaynaklanan sorunlar yaşadıkları bilinmekte ve okuldaki idari personelin talepleri ve fikirleri dikkate 
alındığında, hem öğrenci hem de öğretmenlerin online eğitim sistemi ile ilgili bilgi eksikliğine bağlı 
sorunlarının olduğu görülmektedir.  
Yapılan çalışmalarda yöneticilerin yazılı iletişime geçmeleri nedeniyle iletişim kopuklukları yaşadıkları 
görülmektedir, Buna bağlı olarak da geri dönütlerde sorunlar yaşandığı, bilgileri öğretmenlere 
ulaştırmada sıkıntılarla karşılaştıkları, yüz yüze iletişim olmadığı için bilgi aktarımında kopuklukların 
olduğu, internet erişim problemleriyle karşı karşıya kaldıkları, EBA’ya giriş yoğunluğu nedeniyle 
sorunlar yaşadıkları, teknoloji kullanımında ve teknik sorunlarla baş etmek zorunda kaldıkları sonucuna 
ulaşılmaktadır (Külekçi Akyavuz ve Çakın, 2020). 
ONLİNE EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRENCİLER 
Okullarda sağlanan yüz yüze eğitim ortamları, online eğitimle sağlanamayacak olumlu eğitim kazanımları 
sağlanmaktadır. İmkanları iyi olan ailelerde bile, öğretmen otoritesinin azlığı çocukların derse 
odaklanması hususunda problemlere yol açabildiği gibi uzun süre ekran karşısında kalmak da 
çocuklarda bazı başka sağlık problemlerine sebep olabilmektedir. Bunun yanında maddi açıdan eksik 
olan çocukların, online eğitime ulaşmalarında daha çok zorluk çektikleri bilinmektedir (Bülbül ve 
Hacımustafaoğlu, 2020). Bu durumda bilgisayar ve internet imkânına sahip olamayan öğrencilerde eğitim 
açısından geri kalmaların görüldüğü bilinmektedir. Aynı zamanda anaokulları ve ilkokullar için uzaktan 
eğitimlerin yeterince etkili olamadığı belirtilmektedir (Öztürk ve ark., 2020). 
Uzun süre okuldan uzak kalan özellikle ilkokul çağındaki çocuklarda, okuldan soğuma ve adaptasyon 
bozukluklarının gelişebildiği görülmektedir. Bunun yanında yaşamlarını çocuklarının okullarına göre 
planlamak durumunda kalan çalışan anne ve babaların, okula gitmeyen ve evde online eğitim almak 
zorunda olan çocukları nedeniyle ek zorluklar yaşadıkları görülmekte ve bu zorluklar sonucunda, sosyal, 
psikolojik sorunlar ve işgücü sorunları ortaya çıkabilmektedir (Bülbül ve Hacımustafaoğlu, 2020). 
ONLİNE EĞİTİM SÜRECİNDE VELİLER 
Online eğitime geçiş sadece öğrencilerin ve öğretmenlerin değil aynı zamanda velilerin de hayatını 
önemli ölçüde etkilemiş, karantina uygulamaları nedeniyle çocuklarıyla evlerine kapanmak zorunda 
kalan veliler, bu sürece kadar eğitim sistemine bu kadar yakın bulunmamışlardır. COVİD-19 salgını 
nedeniyle evden çalışmak zorunda olan ebeveynler çocukları ile ortak internet kullanmak zorunda 
kalmışlar, ayrıca bilgisayarlarını ve mobil cihazlarını da online eğitimlerde kullanabilmeleri için 
çocukları ile paylaşmak durumunda kalmışlardır. Bu süreçte veliler bir yandan uzaktan çalışma ile kendi 
var olan işlerini yapmaya çalışırken diğer yandan oluşan yeni şartlara kaynak sağlamak için ekonomik 
sıkıntılarla yüz yüze gelmişlerdir (Yılmaz ve ark., 2020; Seale, 2020).  
Pandemi öncesi dönemde, gün içinde işine giden veli, çocuğunu genellikle akşam işten döndüğünde 
görmekteydi, pandemi döneminde ise aynı ev içinde tüm günü birlikte geçirmek zorunda kalan, evde 
online olarak işini yapmaya çalışırken, aynı ortak yaşam alanının aynı zamanda çocuğu için online okula 
dönüşmesine tanık olan veli, hareketsiz kalan çocuğunun atamadığı enerjisinin yükünü de taşımak 
zorunda kalmış, bu durumdan psikolojik olarak olumsuz etkilenmiştir (Daniel, 2020). Bu saptamalardan 
yola çıkılarak tüm ülkelerde psikolojik ve pedagojik destek hatları oluşturulmuş ve ailelere 7/24 destek 
verilmiştir (Cedefop, 2020). Ülkemizde ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Koronavirüs 
Travmasına Karşı Psikososyal Destek Rehberleri’ isimli iki ayrı kılavuz ailelere destek olmak için 
hazırlanmıştır (www.meb.gov.tr). 
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ONLİNE EĞİTİMİN OLUMLU VE OLUMSUZ ETKİLERİ 
Sağlam ve eksiksiz bir şekilde yapılandırılmış online eğitim, hem öğrencilere hem de öğretmenlere 
birçok açıdan fırsat sağlayabilecek özelliklere sahiptir (ETF, 2018); 
 Online eğitim, farklı sebeplerle geleneksel eğitim süreçlerine dahil olamayan öğrencilerin

eğitime katılmalarına imkân sağlamaktadır (Evans ve Shortall, 2011; Ginsburg ve ark., 2000;
Schardt ve ark., 2002).

 Engellerden dolayı geleneksel eğitime dahil olamayan, yaşanılan yer ile okul arasındaki mesafe
farkları sebebiyle okula gidemeyen, eğitim ücretlerinden dolayı eğitimini sürdüremeyen
öğrencilerin eğitime katılması için online eğitimin önemli fırsatlar sunduğu ifade edilmektedir
(Hassenburg, 2009; UNESCO, 2002).

 Online eğitim, öğrencinin kendi öğrenme hızına uygun şekilde adapte olmasına ve eğitim sürecini
yapılandırabilmesine olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda topluluk içinde kendini iyi ifade
edemeyen öğrenciler açısından da uygun ortam sunmaktadır (Hassenburg, 2009; UNESCO, 2002;
Özer ve Suna, 2020).

Sunduğu olumlu imkânların yanında online eğitim, öğrencilerin okulda sahip olduğu sosyal çevreyi 
ortadan kaldırmakta ve bu nedenle bazı önemli sınırlılıklar da oluşmaktadır; 
 Öğrenmenin “sosyo bilişsel ve etkileşimli bir süreç” şeklinde tanımlandığı görülmekte (Vygotsky,

1978) ve içerilen sosyal boyutun online eğitim sistemleriyle sınırlandığı bilinmektedir
(Hassenburg, 2009). Sosyal çevrenin sınırlanmasıyla, eğitimde öğrencilerin diğer öğrencilerin
sordukları sorular vasıtasıyla ya da akran eğitimi yoluyla etkili öğrenme yollarını kullanamadıkları
bilinmektedir (Cowan, 1995; Bolton ve Unwin, 1996). Bu olumsuzluk, online eğitim sürecinde
öğrencilerin kendi aralarında bulunan etkileşimi ile oluşan motivasyonel faktörlerden ve
rekabetten uzakta kalmalarına sebep olmakta ve eğitim ile ilgili motivasyonlarının azalmasına yol
açmaktadır (Knebel, 2001; Özer ve Suna, 2020).

 Geleneksel eğitimde öğretme eylemi ve öğrenme tepkisi aynı ortam içerisinde ve bir arada
gerçekleşirken online eğitim süreci bu iki öğeyi birbirinden ayırmaktadır (Hassenburg, 2009).
Buna bağlı olarak da öğrencilerin izole olmuş gibi hissetme, öğretmenlerden gerekli desteği
görmeme durumları artmaktadır (Stevenson ve ark., 1996).

 Online eğitimde, öğrencilerin eğitim süreçlerine bireysel olarak katılmaları ve kişisel çaba, uğraş
ve performansları önem taşımaktadır. Bu, birlikte hareket etmeye dayalı öğrenme süreçlerinin
online eğitimde yeterli olmamasına sebep olmaktadır (Duffy et al., 2002).

 Pandemi öncesi eğitim ve öğretim süreçlerinde öğretmenleriyle daha kolay bir şekilde iletişime
ve etkileşime geçebilen öğrencilerin, online eğitim sürecinde bu etkileşimi devam ettiremediği
bilinmekte, online dersler dışında da iletişimin e-posta ve dijital yollar aracılığıyla yapılması
sebebiyle öğretmen ve öğrenci arasındaki etkileşimin kısıtlandığı ve öğrencilerin kaygı
düzeylerinin arttığı belirtilmektedir (Kearns, 2012; Özer ve Suna, 2020).

 Hem öğretmen hem de öğrencinin online eğitim sürecinde birbirlerinden ayrı yerlerde bulunması
öğretmenin değerlendirme süreci ile ilgili kontrolünü de zorlaştırmaktadır (Levine, 2005; Özer ve
Suna, 2020).

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Sonuç olarak, kanıta dayalı veriler incelendiğinde, bütün dünya çapında okulların açılmasının Covid-19 
salgının artışı ile direkt veya majör bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Okulların yüz yüze eğitime 
geçmesi ile özellikle düşük sosyo-ekonomik düzeyde olan, çeşitli konulardaki imkânsızlıklar nedeniyle 
yeterli bir online eğitim süreci geçiremeyen öğrencilerin akademik açıdan desteklenmesi önem 
taşımaktadır. Pandemi sonrasında online eğitime erişim ve yararlanma açısından dezavantajlı duruma 
düşen öğrenciler için telafi eğitimlerinin başlatılması gereklidir. 
Bu doğrultuda öneriler; 
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 Covid-19 salgını sürecinde, velilere çocukları ile daha fazla etkileşim ve iletişimde bulunmaları 
ve çocuklarının bu süreci en az zararla atlatmalarına yardımcı olmaları hususunda gerekli olan 
her şeyin yapılması önerilmektedir.  

 Öğretmelerin de bu süreçte yeterli olmadıkları durumların da olduğu göz önünde bulundurularak; 
onların eksik hissettikleri konularda, teknolojik pedagojik alan bilgilerinde hizmet içi eğitimlerle 
desteklenmeleri gerektiği düşünülmektedir.  

 Üniversitelerde öğretmen adaylarına dijitalleşen dünyanın gerektirdiği beceriler konusunda 
eğitimlerin verilmesi sağlanmalıdır. 
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ÖZET 
COVID-19 salgını Ocak 2020'nin sonlarında hızla yayılmaya başlamış ve tüm dünyayı küresel 
düzeyde alarm durumuna getirmiştir. Süreç ilerledikçe insanlar pandemiden hem fiziksel hem 
de ruhsal olarak etkilenmiştir. Sürecin ani, beklenmedik ve hızlı gidişatı olması yanı sıra olağan 
dışı ölüm koşulları nedeni ile kendine has özellikleri ve zorlukları bulunmaktadır. Sevilen birinin 
ölümünün neden olduğu dramatik kargaşa, genellikle rahatsız edici duygu ve düşünceleri 
tetikler. Özlem ve üzüntüye ek olarak, çoğu insan kaygı, suçluluk veya öfke hisseder. Yaslı 
insanlar ölümü protesto etme eğilimindedir ve sevdiklerinin ölmediği alternatif senaryolar hayal 
etmeye doğal bir eğilim gösterirler.  
Yakınını kaybedenlerin çoğu, hayatta kalanlar için suçluluk duygusu hissetmekle beraber 
duygusal olarak yoğun yaşadığı acıyı tetikleyen durumlardan kaçınmaya çalışırlar. Cenazeler, 
kültürel ve dini yas sistemlerinin temel bir bileşenidir: yaslılara sosyal ve psikolojik destek 
sunulmasını kolaylaştırır ve merhum için sevgi ve saygı iletme fırsatı sunar. Pandemi nedeniyle 
uygulanan kısıtlamalar, cenaze ritüellerini değiştirmekte ve salgın süresince sevdiklerini 
kaybeden aile üyeleri için yükü artırmaktadır. Bir kaybın gerçekliğini anlamak her koşulda 
zordur. Yas tutanlar ve onları destekleyen çevresi, değişen cenaze ritüellerine ayak uydurmak 
için yeni yollar bulmaya çalışmaktadır. 
Araştırma, niteliksel araştırma yöntemlerinden “fenomenolojik yöntem” kullanılarak, Şubat-
Mayıs 2021 tarihleri arasında, ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenen aile yakınları (n=19) ile 
yürütülmüştür. Görüşmeler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak, bireysel olarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada amaç, tüm dünyayı etkisine alan ve pek çok kayıplara neden 
olan COVID-19 sebebiyle ölen yaşlı bireylerin birinci derece yakınlarının kayıp ve yas 
deneyimlerini belirlemektir. Araştırmadan elde edilen verilerin, yas deneyimleyen bireylerin 
yaşadıkları zorluklara yönelik farkındalığı arttıracağı ve belirlenen sorun alanlarına ilişkin 
çözüm önerileri geliştirilebileceği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: COVID-19 ile ilişkili ölümler, kayıp, karmaşık yas, travmatik yas, uzamış 
yas 

ABSTRACT 
COVID-19 pandemic began to spread like wildfire at the end of January 2020 and made the 
whole world give the alarm globally. As the pandemic continues, it affected people both 
physically and mentally. The process has its own characteristics and difficulties due to the 
sudden, unexpected and rapid course of death, as well as unusual death conditions. The 
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dramatic turmoil caused by the death of a loved one often triggers disturbing thoughts and 
feelings. In addition to longing and sadness, most people feel anxiety, guilt, or anger. Bereaved 
people tend to protest death and have a natural tendency to imagine alternative scenarios in 
which their loved ones didn’t die. While most bereaved people feel guilty about their survivors, 
they try to avoid situations that trigger emotionally intense pain. Funerals are an essential 
component of cultural and religious mourning systems: they facilitate the provision of social and 
psychological support to the bereaved and provide an opportunity to convey love and respect 
to the deceased. Restrictions imposed due to the pandemic are changing funeral rituals and 
increasing the burden for family members who lost loved ones during the epidemic. 
Understanding the reality of a loss is difficult under any circumstance. The mourners and their 
supporters try to find new ways to adapt to changing funeral rituals. 
The research was carried out between February and May 2021, using the "phenomenological 
method", one of the qualitative research methods, with family relatives (n=19) determined by 
criterion sampling method. The interviews were conducted individually, using the semi-
structured interview technique. The aim of this research is to determine the loss and mourning 
experiences of first-degree relatives of elderly individuals who died due to COVID-19, which 
affected the whole world and caused many losses. It is thought that the data obtained from the 
research will increase the awareness of the difficulties experienced by the individuals who 
experience grief and that solutions can be developed for the identified problem areas. 
Keywords: COVID-19 related deaths, loss, complex grief, traumatic grief, prolonged grief 

GİRİŞ 
Covid-19 pandemisi Dünya Sağlık Örgütü tarafından uluslararası halk sağlığı acil durumu olarak ilan 
edilmiştir. Özellikle 65 yaş ve üzeri hastalarda mortalite oranlarının arttığı bu salgın için yaşlı hastalarda 
immün sistemin zayıflığı ve eşlik eden hastalıklar riski arttırmaktadır. Yaşamın her döneminde bireyler, 
kaybın ardından normal yas süreci ile yüz yüze kalmaktadır. Kayıp sonrası geçen süreç 6 aydan fazlaysa 
ve bu durum kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyorsa bu yas süreci komplike/karmaşık yasa 
dönüşmektedir. Covid-19 pandemisinde ölümlerin beklenmedik ve travmatik oluşu kişilerin 
komplike/karmaşık yas yaşamasına sebep olmaktadır. Bu araştırmada Covid-19 nedeniyle vefat eden 
+65 yaş bireylerin birinci derece yakınlarının sevdiklerini kaybetmelerinden dolayı yaşadıkları yas
sürecindeki deneyimler ele alınmaktadır. Covid-19 Pandemisiyle ilgili yapılan araştırmalara
bakıldığında genellikle sağlık alanında çalışmalar olduğu ve psiko-sosyal çalışmaların yetersiz olduğu
görülmüştür. Yas ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde komplike/karmaşık yas süreci yaşayan
bireylerin bu süreci nasıl daha kolay atlatacaklarına, süreçle başa çıkabilmek için nerelere
başvuracaklarına ve kimlerden destek alacaklarına ilişkin herhangi bir bulgu gözlemlenmemiştir. Daha
önce yaşanan Pandemilerle beraber dünya genelinde gerçekleşen kayıplarla ortaya çıkan yas sürecine
dair gerekli önlemlerin alınmamış olduğu belirlenmiştir. İçinde bulunduğumuz bu süreçte yaşanan
kayıplar sonrasındaki yas sürecinin de normal yas olarak yaşanmasına engel olmuştur. Yerel
yönetimlerde yetersiz olan psiko desteğin kapsamı genişletilerek içerisine yas süreciyle ilgili
düzenlemelerin yapılması gerektiği görülmektedir.

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 
COVID-19'da ölüm genellikle ani ve beklenmediktir. Pandemi nedeniyle uygulanan 
kısıtlamalar, ölüm deneyimini değiştirmektedir. Sağlık hizmetleri sistemleri hastaları ziyaret 
etme konusunda katı sınırlamalar getirmiştir. Bu zor koşullar, bu salgın sırasında sevdiklerini 
kaybeden aile üyeleri için yükü artırmaktadır. Bir kaybın gerçekliğini anlamak her koşulda 
zordur. Yas tutanlar ve onların destekleyici topluluğu, cenaze ritüellerini gözlemlemek için yeni 
yollar bulmaya çalışmaktadır (Goveas & Shear, 2020). Bu araştırmada amaç, tüm dünyayı 
etkisine alan ve pek çok kayıplara neden olan COVID-19 sebebiyle ölen yaşlı bireylerin birinci 
derece yakınlarının kayıp ve yas deneyimlerini belirlemektir. Araştırma, niteliksel araştırma 
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yöntemlerinden “fenomenolojik yöntem” kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma, Şubat-
Mayıs 2021 tarihleri arasında, ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenen aile yakınları (n=19) ile 
online olarak yürütülmüştür. Bu çalışmada ölçütler araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. 
Araştırmaya dahil edilme kriterleri, soruları anlama ve fikirlerini ifade edebilecek yeterlilikte 
olma; +65 yaş olup Covid-19 nedeniyle ölen kişilerin birinci dereceden yakını olma ve +18 yaş 
birey olmak olarak belirlenmiştir. Bu kriterlere uyan bireylere, sosyal çevre aracılığı ile 
toplumdan ulaşılmıştır. Görüşmeler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak, bireysel 
olarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında Sosyo-demografik bilgiler için 
araştırmacıların hazırladığı (yaş, meslek, medeni durum, çocuk sayısı, eğitim durumu, ölen 
kişinin tanı alma zamanı, tanı aldıktan sonra ölüme kadar geçen zaman, tedavi olduğu yer) bir 
form kullanılmıştır. Covid-19 nedeniyle ölen +65 yaş bireylerin birinci dereceden yakınlarının 
yas deneyimlerine ilişkin koşulları belirlemek için ise yine araştırmacılar tarafından hazırlanan 
yarı yapılandırılmış̧ görüşme formu kullanılmıştır. Bu formda birinci dereceden yakınının; 
covid-19 tanısı almadan önceki ilişkisi, ölüm haberini ilk aldığındaki duygu ve düşünceleri, dini 
ritüelleri yerine getiremeyince hissettikleri ve bu süreçte başa çıkma yöntemlerine ait sorular 
sorulmuştur. Veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Elde edilen temalar doğrudan 
alıntılarla desteklenerek sonrasında yorumlanmıştır. 

Bulgular 
Araştırmaya katılan kişilerin yaş ortalamasının 49,52 olduğu bulundu. Katılımcıların %52.6’sı 
kadınların oluşturduğunu ve görüşme süresinin ortalama olarak 23,36 olduğu sonucuna 
varılmıştır. Ayrıca vefat eden kişinin Covid-19 tanısı aldıktan sonra ölüme kadar geçen sürenin 
17,26 gün olduğu görülmüştür.  

  Tablo.1. 
Özellikler n              % 
Yaş 34-55 13            68.5 

65-70 6            36.5 
Medeni Durum Evli 15             78.9 

Bekar 4             21.1 
Eğitim Durumu Okuma-yazma 

bilmeyen 
1              5.4 

          İlkokul 9              47.3 
          Ortaokul 2              10.5 
           Lise 5              26.3 
          Üniversite 2              10.5 

Gelir Durumu             İyi 2              10.5 
           Orta 7              36.9 

           Kötü 10              52.6 
Çocuk Sayısı 0-5 18              94.7 

6-10 1 5.3 

Tablo.1. de görüldüğü üzere araştırmaya katılan kişilerin eğitim durumları incelendiğinde büyük 
bir çoğunluğunun düşük eğitim düzeyine sahip olduğu (ilkokul) dikkat çekmektedir. 
Katılımcıların gelir düzeyine bakıldığındaysa düşük gelir düzeyine sahip oldukları görülmüştür. 
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       Tablo.2. 
Özellikler n              % 
Vefat Eden  
Bireyin Yaşı 

65-74              7            36.8 
75-84              7            36.8 
+85              5            26.4 

Ölen Kişinin  
Yakınlık Derecesi 

Anne              8              42.2 
Baba              9            47.3 
Eş              2            10.5 

Covid-19 Haslığını 
Geçirme Durumu 

Evet              8            42.2 
Hayır             11            57.8 

Ölümün 
Beklenme Durumu 

Beklenen             13            68.5 

Beklenmeyen 
             6            31.5 

Cenaze Törenine 
Katılma Durumu 

          Evet             13            68.5 
          Hayır             6            31.5 

Ölen Kişinin  
Tedavi Yeri 

          Ev             1            5.3 
          Hastane            18            94.7 

Covid-19’un Aileden 
Başka Birine  
Bulaşma Durumu 

         Evet            15           78.9 

         Hayır            4           21.1 

Tablo.2.’ye göre, Covid-19 nedeniyle vefat eden bireylerin genellikle tedavilerinin hastane 
ortamında gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun vefat eden 
yakınının ölümünü beklediği kanısına varılmıştır.  
Temalar  
Covid -19 nedeniyle ölen yaşlı bireylerin ardından: Kayıp ve yas deneyimleri kapsamında dört 
tema belirlenmiştir. Bu temalar: 1- Ölüm Olgusu (Ölüm sonrası deneyimlerine ilişkin ifadeler), 
2-Dini Ritüeller (olağan bir ölüm sonrası yapabilecekleri ve COVID-19 nedeniyle
gerçekleştiremedikleri ile ilgili ifadeler), 3- Sosyal Destek Eksikliği (online gerçekleşen
taziyeler nedeniyle yeterli destek alamadıkları ile ilgili ifadeler), 4- Damgalanma / Korku
(Çevre tarafından ailenin tümünün COVID-19 taşıma ihtimalinin sürekli hatırlatılması ve
kendilerinin hastalığı çevreye bulaştırma korkusu ilgili ifadeler).
Ölüm Olgusu
Bu tema Covid-19 nedeniyle yakınını kaybeden kişilerin ölüme dair duygu ve düşünceler ile
ilgili başa çıkma yolları arama, yakınının ölümünü inkâr etme, başka yakınlarını da kaybetme
korkusuyla yüzleşmesi ile ilişkilidir.

‘Beden ölüyor ama ruhlar ölmüyor ki. Onlar bizi gördükleri için ben saygı 
duyuyorum o konuda.’ (Katılımcı 16) 

‘Ani bir şoka uğradım, o an çok fazla sarsıldım babamı kaybettiğime bir süre 
inanamadım ve bunun üzüntüsünü hala da atlattım diyemem size.’ (Katılımcı 19) 

‘Şok olduk valla beklemiyorduk ayakta gitti hastaneye, tedavi olacak gelecek diye 
düşündük. Oğlum aradı sonra dedi anne babam vefat etti, gelinim yanımdaydı ben 
kötü olmuşum kolonya sürmüş bana kendime getirmeye çalışmış ama ben hala 
kendime gelmemişim çok zor çok inanamıyorum.’ (Katılımcı 6)    
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‘Ölüm hakkında şu an çok korkularım oluyor yani bende covid-19 olurum diye 
düşüncelerim de oluyor, hani o acıyı çektik diye hep korku içindeyiz yani.’ 
(Katılımcı 11) 

‘Ölüm hayatın bir parçası olduğu için kabullendik.’ (Katılımcı 5) 

‘Çaresizlik. Teslimiyet. Tamamen teslimiyet. Allahtan geldik Allaha gideceğiz yani 
onunla ilgili şeyimiz olmadığı için, maneviyat… Türk toplumu olarak, İslam olarak, 
Müslüman olarak onu bildiğimiz için, takdiri ilahi dedik sadece.’ (Katılımcı 14) 

‘İnsan yıkılıyor inanamıyorsun.’ (Katılımcı 3) 

‘Hala boşluktayız, sanki annem bir yere misafirliğe gitti de geri dönecekmiş gibi 
çünkü evden yürüyerek gitti, konuşarak gitti yoğun bakıma alınacağını öğrenince 
helalleşti bizimle hani normal bir şekilde hani ama sabah hastaneden aradılar 
entübe ettiklerini söylediler, uyutuyoruz dediler ilk başta iki gün sonra da 
uyanmıyor dediler öyle işte.’ (Katılımcı 7) 

‘Daha bir acı hissediyorum çünkü hala bir gelecek ümidi var gelmedikçe de daha 
bir acı oluyor hocam. Geceleri falan daha sıkıntılar olmaya başlıyor rüyamda falan, 
hep çalışıyoruz sürekli çalışıyoruz.’ (Katılımcı 18) 

Araştırmamıza katılan kişiler yakınlarının ölüm haberini aldıkları andaki tepkilerinin ‘şok 
oldum’, ‘beklemiyorduk’, ‘sarsıldım’ şeklinde olduğunu ifade etmişlerdir. Daha sonra birçoğu 
yakınının ölümünü kabullenip yaşamlarını bu gerçekle birlikte devam etmek zorunda 
kaldıklarını belirtmişlerdir. Çeşitli çalışmalarda ölümün sosyal olarak yapılandırılmış bir 
düşünce olduğu, ölüm ve ölmeye ilişkin tutumların, ölüm düşüncelerinin ve ölüm korkusunun 
dinsel ve kültürel inançlardan ve uygulamalardan etkilendiği belirtilmektedir. Bu nedenle 
ölümün anlamı ve ölümle yaşam arasındaki ilişki kültürel olarak bağıntılıdır. Bireylerin yaşamı 
ölmek için anladığı ya da sadece yaşadıkları için öldükleri olarak ölümün ne anlama geldiği 
kültürel tanımın bir sorunudur (Burcu ve Akalın,2008).  
İnsanların kaybedilen kişiye karşı dramatik davranışları, övme eylemi ile insanlar en merkezi, 
en merhamet merkezli ve en içten duygularıyla inançlarını açığa vururlar. Bu aynı zamanda hem 
cenazeye iştirak eden hem de yakınını kaybedenler için hayatını yeniden güvenli kılma eylemi 
ve imkânı da sağlar. Bu yönüyle ölüm acısı yas sürecinde bireysel olmaktan çıkarak nesnel bir 
toplumsal gerçekliğe dönüşür. Bu durumu bir yönüyle ölüm ilanlarında görmek de mümkündür. 
Pandemi döneminde tamamen bu imkânlar elden gitmiyor ve pek çok araçla insanlar acıları 
paylaşabiliyorlarsa da yüz yüze ve insanın samimi duygularının tercümanı olabilecek daha pek 
çok jest, mimik ve sembollerden yoksun olarak yaşanan bu sürecin gündelik yaşamın güvenini 
tam olarak tesis etme potansiyeli düşük görünmektedir (Yağlı,2020).  
Dini Ritüeller 
Bu tema Covid-19 nedeniyle yakınını kaybeden kişilerin yas sürecinde yaşadıkları yalnızlık 
hissini, defin sonrası normalde yapılan ama pandemi sebebiyle yasak olan çeşitli mevlit okutma, 
yemek dağıtma, Kur’an-ı Kerim okutma gibi normları eksik gerçekleştirmiş olmanın verdiği 
üzüntü ile ilişkilidir. 

‘Üzüldüm kızım, ölüm herkese herkes bir gün ölecek ama olmadı böyle aldılar 
hastaneden gömdüler. Namaz kıldıramadık, taziyeye kimse gelemedi yapayalnız 
böyle aldılar ve gömdüler kocamı yani çok zor kimse böyle hakketmez ama böyle 
nasip oldu ne yapalım.’ (Katılımcı 6)    
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‘Biz katılmadık bizde kadınlar gitmez cenazeye hani kardeşim katıldı sadece 
normalde bizde cenaze zamanı çadır kurulur ama jandarma izin vermedi kimse 
gelmesin sadece ev halkı dedi bizde o şekilde yaptık hani.’ (Katılımcı 9)     

‘Dini ritüelleri yerine getiremeyince burukluk hissettim hani zaten annemin en 
korktuğu şey yoğun bakımdı, covid-19’dan ölmekti, ölümden korkmuyorum sadece 
kimse cenazeme gelmeyecek gibi düşünceleri vardı ve zaten öyle de oldu.’ 
(Katılımcı 7) 

‘Hakkı ile defnedemedik beni çok üzdü.’ (Katılımcı 2) 

‘Kendimi eksik hissettim yani yerine getiremediğimiz için.’ (Katılımcı 15) 

‘Tabi onun çok büyük bir ezikliğini hissettik. 5 kardeşiz. Kardeşlerimle hep bir 
aradaydık. Hemen orada bulunduk gereğini yaptık ondan sonra atıyorum, yemek 
verilmesi gerekirdi, toplanılıp (akraba, eş, dost toplanıp) hani geleneksel bizim 
Türk toplumunun ananevi alışkanlıkları, Türk toplumunun bir araya gelip hemen 
Kuran’lar okunur, hayırlar yapılır, onunla ilgili şeyler yapılamadı. Onların ezikliği 
ve eksikliği oldu.’ (Katılımcı 14) 

‘Çok kötü hissettik babamı yıkayamadık, ona dokunamadık, biz gömemedik, bu 
yüzden onun burukluğu var. Diğer şeyleri yerine getirebildik.’ (Katılımcı 19) 

‘Biz ilk 2 akşam falan ışıkları yaktık kardeşlerim, ablam var, benim ailem hepimiz 
birlikte durduk. Vefattan sonra aşağı yukarı bir hafta falan birlikte kaldık onun 
haricinde dini görev olarak yapabildiğimiz kadar yaptık hayır diyorlar bizim 
oralarda bir şey dağıtıyorlar ölen kişinin ardından.’ (Katılımcı 18) 

‘Bir tek keşke dokunabilseydim. Son bir kez sarılsaydım. Keşke kapıyı açsalardı 
bana diyorum. Doya doya öpseydim diyorum. Bilmiyorum bu çok farklı bir şey.’ 
(Katılımcı 13) 

‘Manevi açıdan insanın inancı sağlam olacak, Allah’la kul arasındaki manevi ilişki 
sağlam olacak. Ben din görevlisi olduğum için konuya biraz manevi açıdan 
yaklaşırım. Duasını yapacak, tevekkül edecek inancını yitirmeyecek yaratanıyla.’ 
(Katılımcı 1) 

‘En yakın arkadaşlarım telefonla arayarak yanımda olmaya çalıştılar ama yanımda 
çok olamadılar haklı olarak çünkü babamı da Covid nedeniyle kaybettiğim için 
insanlarda bir çekingenlik tedirginlik mutlaka var. Sadece görüntülü olarak veya 
arayarak o şekilde acımızı paylaşmaya çalıştılar. Tabi sarılma durumu olsa 
yanımda olsalar daha farklı olurdu ama annene bile sarılamıyorsun ki biz de 
dikkatli bir şekilde görevimizi yaptık yani.’ (Katılımcı 16) 

Covid-19 salgın hastalık sürecinde yapılan cenaze törenlerinde bulaş riski açısından sınırlı 
sayıda kişinin katılması, defin sonrası yapılan dini ritüellerin (mevlit okutmak, hayır ve hasenatta 
bulunmak gibi) eksik yapılması yada aile arasında yapılması yas sürecinde verilen sosyal 
desteğin azalmasına sebep olmuştur. Literatürde yapılan güncel çalışmalarda Covid-19 
nedeniyle vefat eden bireylerin hastalık bulaştıracağı düşüncesiyle toplum tarafından 
damgalandıklarını ortaya koymaktadır. Bireyler toplum tarafından damgalanmamak için 
yakınlarının ölüm nedenini gizlemekte yada diğer bireylerle ilişki kurmaktan kaçınmaktadırlar. 
Buda yas sürecinin uzamasına sebep olmaktadır. Bireyler kayıplarıyla vedalaşamamanın 
üzüntüsüyle kendilerini çaresiz hissetmenin yanında acılarını aile yakınlarıyla (eş ve 
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çocuklarıyla) paylaşarak süreçle başa çıkmaktadırlar. Katılımcıların çoğunun maneviyata önem 
verdiklerini bireylerin bu süreçte yakınlarına tutunması gerektiğini, Covid-19 yas sürecini 
yaşayan kişilerin de birbirine destek vermesi gerektiğini belirtmektedirler. 
Salgın nedeniyle hayatını kaybeden bireylerin henüz tedavi süreçlerinde, durumları çok 
ağırlaşsa bile yakınlarıyla görüşmeleri mümkün olmamaktadır. Zaten aynı evde yaşayan veya 
temas durumunda olan kişiler de sağlık durumlarına göre ev veya hastanede karantinaya 
alınmaktadır. Bu durum ise, yakınlarının ölmek üzere olan bireyle vedalaşamamalarına neden 
olmaktadır. Vedalaşma, bir cenaze töreni veya mezardan çok önce başlamaktadır çünkü 
insanlar sevdiklerinin son anlarında, son saatlerinde ve son günlerinde yanında olmayı 
arzulamaktadır. Salgın nedeniyle sevdiklerini kaybeden bireyler, karantinada oldukları süreçte 
dışarıya çıkamadıkları gibi en yakınlarının cenaze törenine de katılamamaktadırlar. Cenaze 
planlamasına ve uğurlama merasimine katılamama bireylere yas sürecinde ek bir stres ve keder 
getirebilmektedir (Yağlı,2020). Dini inanç açısından literatür incelendiğinde ise sıklıkla dini ve 
manevi inançların kayıp sonrası karmaşık yas süreci açısından koruyucu bir rol oynadığı 
görülmektedir. Araştırmacılar inanç sisteminin kayıp yaşantısına anlam verme noktasına 
yardımcı olduğunu, böylelikle kayıp sonrası süreçte uyumu kolaylaştırdığını ortaya 
koymuşlardır (Cesur,2017). Uzamış yas bozukluğu tanı kategorisi yas tepkisinin yaygın olması, 
uzun bir sürenin olması, bireyin içinde bulunduğu kültürünün ve toplumun aşırı beklentili dinsel 
ve toplumsal ritüellerin olması ve toplumsal bozulma meydana getirmesiyle belirlidir (Çolak ve 
Hocaoğlu, 2021). 
Sosyal Destek Eksikliği 
Bu tema Covid-19 nedeniyle yakınını kaybeden kişilerin yas sürecinde taziyelerin 
yasaklanmasından dolayı psikososyal açıdan destek alıp almadıklarıyla ilgilidir. Yakınını 
kaybeden kişilerin birçoğunda bu süreçte yakın arkadaş ve akrabadan online/telefonla destek 
aldıkları, fakat sarılma eksikliği yaşadıkları dikkat çekmektedir. Geri kalan kişilerin ise 
damgalanma yaşadıkları görülmektedir. 

‘Babamın ailedeki rolü bize sevgisi büyüktü yani kendisi de bize bağlıydı babam 
öyle öfkeli bir baba değildi.’ (Katılımcı 9)   

‘Annem dediğim gibi bende yaşıyordu yatalak olduğu için ama yatalak olmadan 
önce kendi evinde yani bütün kardeşlerimin, torunlarının yani benim çocuklarımın 
yeğenlerimin toplanma merkezimiz diyebilirim aslında. Bütün aileyi birbirine 
bağlayan tek insan oydu yani babamda vefat ettiği için uzun zaman önce bir tek 
annem vardı.’ (Katılımcı 10)   

‘Tabi ki birbirimize bağlıydık aile bağlarımız kuvvetli. Bizleri bir arada tutan biriydi 
babam.’ (Katılımcı 16) 

‘Vefat ettikten sonra evin yükü, çiftçilik işlerini ben üstlendim. Bahçelerle uğraştım 
hem eşimin acısını unuttum.’ (Katılımcı 2) 

‘Genel olarak babam arkadaş gibiydi öyle bir baba oğul ilişkisinden ziyade. Bir iş 
yaparken falan, onun da eli yatkındır her işe benim de aynı. İş yaparken falan 
arkadaş gibi çalışırdık, muhabbetlerimizde olsun. Yapıcıydı her zaman için öyle 
kırıp dağıtan birisi değildi.’ (Katılımcı 18) 

‘Aileyi bir arada tutandı.’ (Katılımcı 17) 

‘Psikiyatriden destek aldım. Psikologdan destek aldım. İlacını kullanıyorum 
psikiyatrinin. Panikatak oldu bende aniden.’ (Katılımcı 13) 
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‘Eve gelen giden olamadı herkes çekindiği için bizde Covid süreci geçirdik 
duyanlar telefonla arayıp destek oldular. Fiziki açıdan bir temas olmadı bu süreçte 
de anca bu olurdu.’ (Katılımcı 1) 

‘Bu süreçte kurallara uyarak çevremdekiler ellerinden gelen desteği gösterdiler.’ 
(Katılımcı 5) 

‘Annem covid-19 tanısını aldıktan sonra yakın çevremiz, akrabalarımızdan kimse 
gelmemeye başladı yani bulaşıcı olduğu için eskisi gibi gidip gelmeler durdu 
herkes kendini geri çekti, korktu.’ (Katılımcı 11) 

‘Tanıyı aldığında zaten hastaneye yatırılmıştı ama mesela sürekli bize çaya kahveye 
gelen komşularımız sanki vebalıymışız gibi bakmaya başladı bize her ne kadar 
testimiz negatif çıksa da. Hani cenazeden sonra başsağlığı dilemeye gelenleri bile 
bahçede ağırladık eve kimseyi almadık ki kimse zaten eve girmek istemiyordu 
korkuyordu herkes doğal olarak.’ (Katılımcı 10)   

‘Herkes üzüldü kızım herkes aradı ama bir şey yapamıyor ki kimse, herkesin eli 
kolu bağlı. Kimse gelemedi zaten pandemi de kimseyle görüşmüyorduk, devlet 
dedi kimse birbirine gitmeyecek o yüzden yasaklardan, korkudan kimse gelmedi 
gitmedi telefonla konuştuk.’ (Katılımcı 6)     

‘Arkadaşlar, aile, çevremiz herkesle temassız kaldık, herkes arayıp geçmiş olsun 
dediler, gelip gitme olmadı herkesle uzaktık.’ (Katılımcı 19) 

‘Çevremiz moral verdi destek oldular sağ olsunlar.’ (Katılımcı 15) 

‘Zaten amcamların elleri babamın eliyle aynı kardeşlerin elleri aynı. Çok istedim 
sarılmak, öpmek o cenazede mesela amcamın yanına gitmedim yeni covidden 
çıktık eşine bir şey olur kendine bir şey olur diye.’ (Katılımcı 4) 

‘Çok özledik, çok üzüldük ama haliyle eve gelmek istemediler. Bende covid süreci 
geçirdiğim için uğramadılar kızım. Bende okuyup üfledim eşimin acısını geçirdim 
gitti öyle kızım.’ (Katılımcı 2) 

‘Herkes üzülüyor yani tabi teyzemler olsun, akrabalar olsun. Annem öldükten sonra 
kimseyle fazla görüşmüyorum. Kimseyi aramıyorum onlar ararsa onlarla 
görüşüyorum. Kız kardeşimle görüşüyorum. Diğer akrabalarımla gidip 
gelmiyorum eskisi gibi değiliz. Şuan zaten pandemiden dolayı kimseye yakın 
değilim. Ben bu yüzden kabuğuma çekildim. Başında büyük olması daha iyi oluyor 
akrabalık ilişkileri daha kuvvetli oluyor. Büyüğün olmadıkça akrabalık ilişkileri 
azalıyor. Böyle hastalık olunca da kimse birbirine gidip gelmiyor. İnsan başına 
gelince bazı şeyleri anlıyor. Senin gibi bizim gibi bizden daha kötü durumda 
olanlarda oluyor başından geçince anlıyor. Başından geçmeyince anlamıyor.’ 
(Katılımcı 3) 

‘Annem covid-19 tanısı aldıktan sonra yakın çevrem ve akrabalarımla 
görüşmelerimiz kesildi, kimse birbirine gidip gelmedi hani iyileştikten sonra bile 
böyle devam etti halen gidip gelen yok üç ay oldu vefatından bu yana ama gidip 
gelen yok.’ (Katılımcı 7)  

Covid-19 nedeniyle taziye ziyaretlerinin yapılamaması, taziye ziyaretlerinin yerini taziye 
çağrılarının alması kişilerin çevrelerinden yeterli desteği almamasına sebep olmuştur. 
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Literatürde yapılan çalışmalarda kaybedilen kişinin yakınlık derecesi, ölüm şekli, kayıp yaşayan 
kişinin kişilik özellikleri, ruhsal rahatsızlığının olup olmaması, manevi ve dini inançları ve 
kültürün yas sürecini etkileyen önemli değişkenler olduğu ortaya koyulmuştur. Birçok kültürün 
yas süreci boyunca destek ve güven sağlayan belirli ritüelleri ya da gelenekleri olduğu 
bilinmektedir. Kaybın ardından yapılan kültürel ritüeller ve uygulanan gelenekler yasın 
normalleştirilmesine olanak sağlayabilir (Özel ve Özkan, 2020). Bulaş riski açısından bireylerin 
ritüelleri yerine getirememesi ve çevresinden yeterli sosyal desteği alamaması yas sürecini 
karmaşık bir hale getirebilmektedir. Bireyler yakınlarıyla bu süreci atlatmaya çalışırken salgın 
sebebiyle fiziki temas eksikliği (sarılma) yaşamaktadır. Katılımcıların çoğunun ölen yakınının 
ailedeki rolü için ‘aileyi bir arada tutandı’, ‘yapıcıydı’, ‘bize bağlıydı’ şeklinde vurgu yaparak 
yakınıyla kaybından önceki ilişkilerinden bahsetmiştir. Bunlara ek olarak kaybın yaşanmasıyla 
ölen yakınının rollerini üstlenme durumunda kaldıklarını belirtmiştir. Yas sürecini daha kolay 
atlatmak için daha çok çalıştıklarını, geride kalan yakınlarına tutunduklarını ve psikolojik 
danışmanlık desteği aldıklarını ifade etmiştir. Tüm bunların temelinde yas sürecinde dini 
inançların etkisinin büyük olduğu gözlenmiştir. Yapılan çalışmalarda karmaşık/patolojik/uzamış 
yasın kişinin bir yakınını ani, beklenmedik ve vahşet içeren şekilde ölümü sonrasında ölen 
kişiyle ilgili kalıcı uğraş (arama, özleme, hasret çekme) içinde olması. Vedalaşamamış olmak, 
kayıp öncesi yas tepkileri, ölüme hazırlanmamış olmak, suçluluk hissi karmaşık yas gelişimi için 
öncüdür (Savaş,2020). Çalışmamızda da bu durum gözlenmektedir. Katılımcıların çoğu ölen 
yakınıyla vedalaşamamanın etkisiyle ölen yakınının geleceği ve ölmediği düşüncelerine 
hakimdir. COVID-19 pandemisinde kayıpların en fazla yaşandığı grup olan 65 yaş ve üzeri 
kişilerin ölümüyle toplumların bu yaş ile edinmiş oldukları toplumsal belleklerinde bir yitim 
yaşanacağı, yaşanan bugün ile yaşanmış geçmiş arasındaki bağlantının bu yüzden zayıflayacağı, 
hatta kopabileceği düşünülebilir (Üstün ve Özçiftçi,2020).  Kayıp yaşayan kişinin demografik 
özellikleri incelendiğinde, birçok psikolojik bozuklukta olduğu gibi kadın olmanın, düşük gelir 
ve düşük eğitim seviyesinin yas sürecinin karmaşık hale gelmesinde risk faktörü olduğu 
görülmüştür. Literatür incelendiğinde Prigerson ve arkadaşları (2002) eş kaybının da karmaşık 
yas için risk oluşturduğunu yaptıkları çalışma sonucunda göstermişlerdir. Bunun yanı sıra 
çalışmalar, uzun yıllar süren evliliklerin ve eşler arası ilişkilerin karmaşık yas açısından 
belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır (Cesur,2017). 
Damgalanma/Korku 
Bu tema Covid-19 nedeniyle yakınını kaybeden kişilerin, bu hastalıkla alakalı yaşadıkları duygu 
ve düşüncelerle, hastalığa karşı verdikleri tepkilerle alakalıdır. Yakınların çoğunun taşıyıcı olup 
başkalarını da hasta edebilme ihtimali doğrultusunda kaygı yaşadığı dikkat çekmektedir. 

‘İlk aklıma gelen şey bundan sonra yani her canlı ölümü tadacak zaten biz, o veya 
bu. Tabi en zoruda bizim için evlat acısı olacak en korktuğum şey bu benim şuanda, 
korku olarak. Bir de çocuğum rahatsız olduğu için sürekli bir tedirginlik var yani 
evlat acısını herhâlde kaldıramam gibi geliyor.’ (Katılımcı 18) 

‘Cenaze ortamında insanların, mutlaka ki hep birlikte olması, insanları rahatlatır 
ama böyle bir covid olayından olduğu için şahsen istemedim. Gelmelerini 
istemedim çünkü insanlara onun da bir vebali olacak, insanları şey yapmak 
istemedim yani’ (Katılımcı 14) 

‘Bende covid-19’dan vefat edecek miyim, sevdiğim başka kişilerde covid-19’dan 
ölecek mi? Düşünceleri beni korkuttu.’ (Katılımcı 11) 

‘Tabi ki çocuklarımın da annesiz kalması, çok acı bir duyguymuş bunu hissetmiş 
oldum maalesef.’ (Katılımcı 10) 
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‘Ölüm korkutmadı işin açıkçası. Ölüm dediğim gibi her an hazırlıklıyız her şey 
varda, etrafımdaki yakınlarımın bu tip bir hastalığa yakalanması, onların acılarını 
görmek, çekmek korkuttu.’ (Katılımcı 14) 

‘Tekrar koronaya yakalanırız gibi bir korkumuz oldu.’ (Katılımcı 17) 

‘Birinde de olur mu acaba? Kalabalıkta birine bulaştırdık mı? Bizde var mı? yani 
milletin vebaline girmek istemedik. Zaten hepimiz mesafeliydik. Doya doya 
ağlayamadık. Sarılamadık birbirimize. Herkes bir kenarda. Uzak bir şekilde. 
Sürekli kolonya, dezenfektan, maske bu şekilde. Hepimiz ayrı yerlerdeydik. 
Birazda babam covid olduğu için o da taburcu olmuştu 1 hafta da o hastanede yattı. 
Babamda rahatsızlıklar vardı. o üzülmesin diye hepimiz içimizde ağladık. Doya 
doya ağlayamadık yani bu içimde kaldı.’ (Katılımcı 13) 

‘Ölüm. Başka bir şey yok. Burada da çok duyuluyor. Normal geliyor ölümlerde.’ 
(Katılımcı 12) 

‘Ailemden başka birine daha bir şey olmasına korkuyorum, yani hala korkuyorum.’ 
(Katılımcı 6)   

   ‘Koronadan bende ölecek miyim, ailemden, sevdiklerimden ya başkalarını da 
kaybedersem korkusu oluştu.’ (Katılımcı 19) 

‘Onun boşluğu korkuttu. Baba ailenin direğidir bir otoritedir baba onun boşluğu 
tabi ki her zaman için doldurulamayacak bir boşluktur.’ (Katılımcı 1) 

‘O durumdan sonra illaki annemin vefat etmesi beni korkutuyor çok zor bir yakınını 
sevdiğin bir kişinin olmaması.’ (Katılımcı 4) 

‘Bir daha yakınımı kaybetmek.’ (Katılımcı 15) 
Pandemide yakınını kaybeden ve Covid-19 geçiren bireylerin hastalığı bulaştırma korkusuyla 
beraber çevreden gördükleri dışlanmanın etkisiyle kendilerini izole ettikleri gözlemlenmiştir. 
Ebeveynlerinden birini kaybeden bireylerin hayatta olan ebeveynini kaybetme endişesini 
taşıdığı, çocuğu olan bireylerin ise en çok evladını kaybetme kaygısı yaşadıkları görülmüştür. 
Tezimizi destekleyici olarak literatür çalışmalarında salgına yakalanan bireylerin 
damgalanmaları sonucu ortaya çıkabilecek duygu ve deneyimlerin ise şunlar olabileceği 
belirtilmiştir. Toplumun dışlayıcı tutumuyla kişi giderek kendisini yalnız hissederek ve 
çevresinden uzaklaşarak içine kapanabilir. Kaygı belirtileri, sosyal içe çekilme, karamsarlık, 
umutsuzluk, yetersizlik, çaresizlik, suçluluk gibi düşünceler ruhsal hastalıkları tetikleyebilir. 
Damgalanma yaşayanların büyük bir kısmı bu önyargılı, basmakalıp düşünceleri kendileri de 
benimseyebilir. Karamsarlık, ümitsizlik, güçsüzlük gibi duyguların yanı sıra bunu hak ettiğini 
düşünerek suçluluk ve utanma, gelecekle ilgili kaygılar ve korkular, kendisine veya 
çevresindekilere yoğun öfke ve zarar verme isteği hissedebilir. İnsanlar ayrımcılığa maruz 
kalmaktan sakınmak için, hastalığı inkâr edebilir ya da gizleyebilir (Yağlı,2020). 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu çalışma sonucunda Covid-19 nedeniyle vefat eden +65 yaş bireylerin 1.derece yakınları; 
ölümün ani beklenmedik şekilde gerçekleştiğinden dolayı ölümü kabullenmekte zorluk 
çektiklerini, üzerinden zaman geçmesine rağmen vedalaşamamanın etkisiyle ölen bireyin 
geleceğini düşündüklerini, dini ritüelleri yerine getiremediklerinden (cenazelerin Iİslami 
geleneklere uygun olmayan tabutlarla defnedilmesi vb.) dolayı maneviyat konusunda yetersiz 
olduklarını, çaresizlik, suçluluk ve eksiklik duygusu yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bu durumun 
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pandemi tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalar nedeniyle yasın karmaşık yasa 
dönüşmesine sebep olduğu görülmüştür. Pandemi sürecinde yeni normaller doğrultusunda 
gerçekleştirilen taziyelerin telefonla veya online bir şekilde yapılmasından ve fiziki temasın 
eksik oluşundan (sarılma ihtiyacı hissetme) dolayı çevreden gelen desteği tam olarak 
hissedemeyip kendilerini yalnız hissettiklerini ve yakınlarını Covid-19’dan kaybettikten sonra 
geride kalan yakınlarına da Covid-19’un bulaşmasından korktuklarını özellikle de kendi 
çocuklarını Covid-19’dan kaybetme ihtimalinden dolayı kaygı yaşadıklarını dile getirmişlerdir. 
Covid-19 nedeniyle +65 yaş ve üzeri yakınını kaybeden bireylerin yas sürecini daha kolay 
atlatabilmeleri için her ildeki yerel yönetimlerce yas farkındalığı ve seferberliği yaratmak 
açısından ilgili uzmanlar (psikologlar, gerontologlar, sosyal hizmet uzmanları vb.) tarafından 
ücretsiz psikososyal destek verilmesi sağlanmalıdır. Bireyin sosyal izolasyonunu önlemek 
amacıyla toplumda farkındalık oluşturulup halkın bilinçlendirilmesi konusunda da yas süreci ve 
Covid-19 hakkında gerekli eğitimler, bilgilendirmeler yapılmalı ve böylelikle toplumun olası bir 
ölüm anında psikososyal açıdan az da olsa kendini hazırlaması sağlanmalıdır. Kişilerin yas 
deneyimiyle nasıl başa çıktıkları hakkındaki görüşlerine disiplinlerarası çalışmalarla aktif 
katkılar sunularak bu deneyimlerin sonuçları ilgili kurumlara rapor edilmelidir. 
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ÖZET 
Çin’in Vuhan kentinde 2019’un sonunda ortaya çıkan Yeni Koronavirüs-19 (COVID-19) salgını 
kısa sürede tüm dünyayı etkileyerek, küresel bir pandemiye dönüşmüştür. Bunun sonucunda 
birçok ülke kapanmış, uluslararası makroekonomik ve finansal sistemler bundan olumsuz 
etkilenmiştir. Dünyayı etkisi altına alan küresel pandemi kısa sürede Türkiye’ye de sıçramış, ilk 
vaka Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart günü açıklanmıştır. COVID-19’a bağlı ilk ölüm ise 15 
Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiştir. Nihayetinde 1 Nisan 2020'de COVID-19 salgını tüm ülkeye 
yayılmıştır. Pandeminin etkisi altında ülkenin makroekonomik yapısı ciddi hasar görmüş, 
bankacılık sektörü de bundan önemli ölçüde etkilenmiştir. Bu araştırmada küresel pandemi 
döneminde Türk Bankacılık sektörünün sistemik risk davranışlarının nasıl değiştiği 
incelenmiştir. Sistemik risk, bir firmada meydana gelen bir iflasın, firmanın içinde bulunduğu 
sektöre veya bütün ekonomiye yayılması riskine denir.  Sistemik risk kavramı özellikle 2008-
2009 Küresel finans krizi sonrasında politik ve akademik tartışmaların merkezine oturmuştur. 
Nitekim, Son finans krizinde ABD kökenli Lehman Brothers’in batması diğer finansal kurumların 
çöküşünü tetiklemiş, finansal kriz ABD dahil olmak üzere çok sayıda gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülke piyasasını etkilemiştir. Araştırma kapsamında, COVID-19’un seçili bankaların sistemik risk 
eğilimlerini arttırıp arttırmadığı durum analizi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmada sistemik 
risk değişkenlerini temsilen Brownlees ve Engle (2017) tarafından önerilen SRISK ve LRMES 
endeksleri kullanılmıştır. Bu iki endeks literatürde çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 
Araştırma sonuçları, Türk bankalarının sistemik risklerinin pandemi öncesi dönemde düşüş 
trendine girdiğini, pandemi ile birlikte ise arttığını göstermiştir. Bu bulgu, Türk bankacılık 
sektörünün, pandemiyle birlikte ortaya çıkan belirsizliklere güçlü bir tepki verdiğini göstermesi 
bakımından önemlidir. Özellikle, pandeminin seyri boyunca yaşanan ulusal ve uluslararası 
gelişmelere bağlı olarak bankaların sistemik risk endeksleri artış ve düşüş yönünde değişim 
göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: COVID-19 Salgını, Sistemik Riskler, Türk Bankacılık Sektörü. 

 
ABSTRACT 
The New Coronavirus-19 (COVID-19) outbreak in Vuhan, China, at the end of 2019, quickly 
affected the entire world and became a global pandemic. As a result, many countries have 
closed and international macroeconomic and financial systems have been adversely affected. 
The global pandemic affecting the world quickly spread to Turkey, and the first case was 
announced by the Ministry of Health on March 11. The first covid-19-related death occurred on 
March 15, 2020. Eventually, on April 1, 2020, the COVID-19 pandemic spread throughout the 
country. Under the influence of the pandemic, the macroeconomic structure of the country was 
severely damaged and the banking sector was significantly affected. In this research, it was 
examined how the systemic risk behaviors of the Turkish Banking sector changed during the 
global pandemic. Systemic risk is the risk that a bankruptcy occurring in a company will spread 
to the sector in which the company is located or to the entire economy. The concept of systemic 
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risk has been at the center of political and academic debate, especially in the aftermath of the 
2008-2009 global financial crisis. Indeed, the collapse of U.S.-based Lehman Brothers in the last 
financial crisis triggered the collapse of other financial institutions, and the financial crisis 
affected several developed and developing markets, including the United States. Within the 
scope of the study, it was examined using situation analysis of whether COVID-19 increased 
systemic risk trends of selected banks. SRISK and LRMES indices recommended by Brownlees 
and Engle (2017) were used to represent systemic risk variables in the study. These two indices 
are widely used in the literature. The results of the research showed that the systemic risks of 
Turkish banks entered a downward trend in the pre-pandemic period and increased with the 
pandemic. This finding is important in that it shows that the Turkish banking sector has reacted 
strongly to the uncertainties that have arisen with the pandemic. In particular, due to the national 
and international developments during the course of the pandemic, the systemic risk indices of 
banks have changed in the direction of increase and decrease. 
Keywords: COVID-19 Pandemic, Systemic Risks, Turkish Banking Sector. 
 
GİRİŞ 
Çin’in Vuhan kentinde 2019’un sonunda ortaya çıkan Yeni Koronavirüs-19 (COVID-19) salgını 
kısa sürede tüm dünyayı etkileyerek, küresel bir pandemiye dönüşmüştür. Bunun sonucunda 
birçok ülke kapanmış, uluslararası makroekonomik ve finansal sistemler bundan olumsuz 
etkilenmiştir. Dünyayı etkisi altına alan küresel pandemi kısa sürede Türkiye’ye de sıçramış, ilk 
vaka Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart günü açıklanmıştır. COVID-19’a bağlı ilk ölüm ise 15 
Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiştir. Nihayetinde 1 Nisan 2020'de COVID-19 salgını tüm ülkeye 
yayılmıştır. Pandeminin etkisi altında ülkenin makroekonomik yapısı ciddi hasar görmüş, 
bankacılık sektörü de bundan önemli ölçüde etkilenmiştir. Bu araştırmada küresel pandemi 
döneminde Türk Bankacılık sektörünün sistemik risk endeksinin nasıl değiştiği incelenmiştir. 
Sistemik risk, bir firmada meydana gelen bir iflasın, firmanın içinde bulunduğu sektöre veya 
bütün ekonomiye yayılması riskine denir.  Sistemik risk kavramı özellikle 2008-2009 Küresel 
finans krizi sonrasında politik ve akademik tartışmaların merkezine oturmuştur. Nitekim, Son 
finans krizinde ABD kökenli Lehman Brothers’in batması diğer finansal kurumların çöküşünü 
tetiklemiş, finansal kriz ABD dahil olmak üzere çok sayıda gelişmiş ve gelişmekte olan ülke 
piyasasını etkilemiştir. Araştırma kapsamında, COVID-19’un seçili bankaların sistemik risk 
eğilimlerini arttırıp arttırmadığı durum analizi kullanılarak incelenmiştir. 
Araştırma dört bölümden oluşmuştur. Birinci bölüm giriş bölümüdür. İkinci bölümde daha 
literatürde yapılmış ampirik araştırmalar verilmiştir. Üçüncü bölümde araştırmanın veri seti ve 
kullanılan ekonometrik yöntem açıklanmış, son bölümde ise ekonometrik analizlerin 
uygulanması sonucunda elde edilen bulgular verilmiştir. 

 
LİTERATÜR TARAMASI 
Pandeminin etkileri ve sistemik riskler arasındaki ilişkiye dönük literatür, pandemi dönemi göz 
önünde bulundurulduğunda son derece sınırlı olduğu görülmektedir.  Lan vd. (2020), 2019-2020 
döneminde Çin’de finansal sektörün sistemik risk eğilimleri ve COVID-19 pandemisi ilişkisini 
incelemiştir. Araştırmacılar, COVID-19 pandemisinin patlak vermesinden sonra, finansal 
sektörün sistemik riskinin önemli ölçüde arttığını göstermiştir. İkincisi, COVID-19 pandemisinin 
menkul kıymetler sektörünün sistemik riski üzerindeki etkisinin bankacılık ve sigorta 
sektörlerininkinden daha büyük olduğu ortaya konulmuştur. Rizwan vd. (2020), Çin ve seçili 
gelişmiş ülkelerde COVID-19 pandemisinin bankacılık sektörünün sistemik risklerine etkisini 
incelemiştir. Araştırmacılar, başlangıçta ülkeler arasında sistemik risklerin önemli bir artış 
gösterdiğini, Nisan 2020'de ise bir miktar iyileşme gösteren Çin dışında durgunluk yaşandığını 
tespit etmiştir. Jha ve Goel (2021), Hindistan finansal piyasalarının sistemik riskinin COVID-19 
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pandemisinden nasıl etkilendiğini incelemiştir. Araştırmacılar, 2019-20 öncesi ve Covid 2020-
21 öncesi için NIFTY 50'nin finansal firmalarının MES'lerini ampirik olarak ölçmüş ve pandemi 
dönemi boyunca sistemik riskin arttığını göstermiştir. Miklaszewska vd. (2021), 2016-2020 
döneminde Orta, Doğu ve Kuzey Avrupa'daki AB Üyesi ülkeler için COVID-19 pandemisinin 
bankacılık sektörü risklerine etkisini incelemiştir. Araştırma, COVID-19 salgınının analiz edilen 
bölgedeki bankalar üzerindeki ilk etkisinin heterojen olduğu ve salgının dijitalleşmenin 
zorluklarını yoğunlaştırdığını ve bankaları iş modellerinin dijital dönüşümlerini hızlandırmaya 
zorladığı hipotezi üzerine kurulmuş ve çalışmanın bulguları, bu hipotezi doğrulamıştır. 
Araştırmacılar, çalışmaya katılan bankaların çoğunluğunun açıkça ifade edilmiş ve uygulanan 
bir dijitalleşme stratejisi ile kendilerini dijitalleşme lideri olarak gördüğünü tespit etmiştir. 
Shahzad vd. (2021), 2018-2020 döneminde ABD turizm sektörü için sistemik risk ve COVID-19 
pandemi ilişkisini incelemiştir. Sonuçlar, Covıd-19 pandemisi sırasında risk bulaşma düzeyinin 
önemli ölçüde arttığını göstermiş, küçük turizm firmalarının Covid-19 salgını sırasında sistemsel 
olarak daha önemli hale geldiğini, kötü risk bulaşıcılığı seviyesinin ABD'li turizm firmalarının 
stok performansını olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir. 
 
YÖNTEM VE VERİ SETİ 
Bu araştırma COVID-19 pandemisinin Türk Bankacılık Sektöründeki sistemik risk eğilimleri 
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaçla seçilmiş Türk bankalarının 31.01.2018-15.10.2021 
arasındaki dönemi karşılaştırmalı olarak durum analizleri yapılarak incelenmiştir. Araştırmada 
Türk bankalarını temsilen Akbank, Vakıfbank, Finansbank, Halkbank, Garanti Bankası, İşbank, 
Şekerbank, Türkiye Katılım ve Türkiye Sınai Bankaları kullanılmıştır. Sistemik riski temsil eden 
çeşitli göstergeler literatürde kullanılmıştır. Adrian ve Brunnermeier (2011) Koşullu Riske Maruz 
Değer (CoVaR), Acharya vd. (2010) sistemik beklenen kayıp (SES), Brownlees ve Engle (2012, 
2017), sistemik risk (SRISK) ile beklenen marjinal kayıp (MES) endeksleri sistemik risklerin 
standart araçları arasında gösterilebilir. Bu araştırmada sistemik riski temsilen Brownlees ve 
Engle (2017) tarafından geliştirilen SRISK (ABD Doları) ve uzun dönemli marjinal beklenen kayıp 
(LRMES) endeksleri kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan SRISK ve LRMES endeks verileri New 
York Üniversitesi tarafından sunulan V-Lab veri tabanından sağlanmıştır.  SRISK aşağıdaki 
şekilde hesaplanmaktadır (https://vlab.stern.nyu.edu/docs/srisk/MES,  Erişim:05.10.2021): 

SRISK=k.DEBT-(1-k).EQUITY.(1-LRMES) (1) 
Buradaki; 
k, sermaye gereksinimi, 
LRMES, uzun dönemli marjinal beklenen kayıp1, 
EQUITY, firmaların mevcut piyasa değeri, 
DEBT, varlıkların defter değeri-özkaynakların defter değerini göstermektedir. 

 
BULGULAR 
Araştırmada Türk Bankacılık Sektörünü temsil eden 10 adet bankanın COVID-19 öncesi ve 
COVID-19 pandemi dönemindeki sistemik risk eğilimlerinin nasıl bir değişim gösterdiği 
31.12.2018-15.10.2021 dönemi için grafikler üzerinden durum analizi yapılarak incelenmiştir. 
Tablo 1’de tanımlayıcı istatistikler verilmiştir. Araştırmanında kullanılan örneklemin gözlem 
sayısı 460’dır (N=460). SRISK değişkenin ortalama değeri 261.231 ABD Doları iken, maksimum 
değeri 4803,3, minimum değeri -22740,8 Dolardır. LRMES’in ortalama değeri 42,083, maksimum 
değeri 83.98 ve minimum değeri 9.12’dir. 

 

                                                            
1 Burada 1-exp (log (1-d) * beta) olarak hesaplanır; “d”, piyasa endeksi düşüşü için altı aylık kriz eşiğini göstermektedir. 
Varsayılan değer i %40’dır. Buradaki beta değeri firmanın beta katsayısını temsil etmektedir 
(https://vlab.stern.nyu.edu/docs/srisk/MES, Erişim Tarihi: 05.010.2021). 
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Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistikler 
 SRISK (ABD Doları) LRMES 

N Geçerli Veri 460 460 
Kayıp Veri 0 0 

Ortalama 261,231 42,0837 
Ortanca 813,100 42,7150 
Std. Sapma 3743,0617 10,93147 
Minimum -22740,8 9,12 
Maximum 4803,3 83,98 
Yüzdelik 25 -99,350 35,3750 

50 813,100 42,7150 
75 2463,675 48,0150 

Şekil 1’de ise araştırma döneminde SRISK ve LRMES endekslerinin değişim grafikleri 
verilmiştir. 
 
 

 
 

    
Şekil 1. Türk Bankacılık Sektörünün SRISK ve LRMES Değişimleri (31.01.2018-15.10.2021) 

 
Şekil 2’de ise Akbank’ın COVID-19 salgını öncesindeki iki yıllık dönem için sistemik risk 
eğilimlerinin değişim grafiği verilmiştir. Akbank’ın sistemik risk eğilimlerini temsil eden SRISK 
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endeksi 2018’in üçüncü ayından sonra yükselmeye başlamış, aynı yılın sekizinci ayında zirve 
yapmıştır. Bu dönemden sonra ise bankanın sistemik eğilimleri düşme eğilimi sergilemiştir. 

 

 
Şekil 2. Akbank’ın Sistemik Risk Eğilimlerinin COVID-19 Pandemisi Öncesi Değişimi 

 
Şekil 3’de Akbank’ın COVID-19 salgının patlak vermesinden sonraki dönemde sistemik risk 
eğilimi değişimleri verilmiştir. Pandeminin ortaya çıkmasından itibaren Akbank’ın sistemik risk 
eğilimleri artmıştır. 2020 yılının altıncı ayında düşen sistemik risk eğilimi, izleyen ay sonrası 
tekrar yükselişe geçmiştir. 

 
Şekil 3. Akbank’ın Sistemik Risk Eğilimlerinin COVID-19 Pandemi Dönemindeki Değişimi 

 
Şekil 4’de Yapı Kredi bankasının COVID-19 salgını öncesindeki iki yıllık dönemde sistemik risk 
eğilimlerinin değişimi verilmiştir. Akbank’ın sistemik risk eğilimlerine benzer biçimde 2018’in 
sekizinci ayında zirve yapan risk eğilimleri, bu tarihten sonra düşüşe geçmiştir. Özellikle, 
2019’un sonuna doğru bankanın sistemik risk endeksi önemli bir düşüş kaydederek, Şubat 
2018’deki seviyesine yaklaşmıştır. 
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Şekil 4. Yapı Kredi Bankası’nın Sistemik Risk Eğilimlerinin COVID-19 Pandemisi Öncesi 

Değişimi 
 
Şekil 5’de Yapı Kredi Bankası’nın COVID-19 salgının patlak vermesinden sonraki dönemde 
sistemik risk eğilimi değişimleri verilmiştir. Pandeminin ortaya çıkmasından itibaren Yapı 
Kredi’nin sistemik risk eğilimi pandeminin patlak vermesinden itibaren tekrar artmaya 
başlamış, Temmuz 2020’de zirve yapmıştır. İzleyen aylarda azalma eğilimi gösteren risk 
endeksi, 2021’in başından itibaren tekrar artışa geçmiştir. 
 

 
Şekil 5.  Yapı Kredi Bankası Sistemik Risk Eğilimlerinin COVID-19 Pandemi Dönemindeki 

Değişimi 
 
Şekil 6’da Halkbank’ın bankasının COVID-19 salgını öncesi iki yıllık dönemde sistemik risk 
eğilimlerinin değişimi verilmiştir. Halkbank’ın sistemik risk eğilimi 2018’in Şubat ayında artışa 
geçmiş, önceki iki özel bankanın sistemik risk eğilimlerine benzer biçimde sekizinci ay olan 
Ağustos sonunda zirve yapmıştır. Bu dönemden sonra düşüş eğilimine giren risk eğilimi 2019’un 
sonunda, 2018’in başlangıcından daha yüksek bir seviyede dönemi kapatmıştır. 
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Şekil 6. Halkbank’ın Sistemik Risk Eğilimlerinin COVID-19 Pandemisi Öncesi Değişimi 

 
Şekil 7’de Halkbank’ın COVID-19 salgının patlak vermesinden sonraki dönemde sistemik risk 
eğilimi değişimleri verilmiştir. Halkbank’ın sistemik risk endeksi pandeminin patlamasından 
sonra artışa geçmiş, ancak Mart 2020’den sonra düşüşe geçmiştir. Bununla birlikte, Haziran 
sonrası tekrar artışa geçerek, Mart 2021’de zirve yapmıştır. 
 

 
Şekil 7. Halkbank’ın Sistemik Risk Eğilimlerinin COVID-19 Pandemi Dönemindeki Değişimi 

 
Şekil 8’de Vakıfbank’ın COVID-19 salgını öncesi iki yıllık dönemde sistemik risk eğilimlerinin 
değişimi verilmiştir. Şubat 2018’de dip yapan bankanın sistemik risk eğilimi bu tarihten sonra 
tekrar yükselişe geçerek ağustos sonunda zirve yapmıştır. Bu tarihten sonra ise 2019’un sonuna 
dek düşüş trendine girmiştir. 
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Şekil 8. Vakıfbank’ın Sistemik Risk Eğilimlerinin COVID-19 Pandemisi Öncesi Değişimi 

 
Şekil 9’da Vakıfbank’ın COVID-19 salgının patlak vermesinden sonraki dönemde sistemik risk 
eğilimi değişimleri verilmiştir. Pandeminin patlak vermesiyle birlikte bankanın sistemik risk 
eğilimi artmış, Nisan 2020’den sonra düşüşe geçmiştir. Ancak, haziran ayı sonrası tekrar 
yükselişe geçen sistemik risk eğilimi Şubat 2021’in sonunda zirve yapmıştır. 
 

 
Şekil 9. Vakıfbank’ın Sistemik Risk Eğilimlerinin COVID-19 Pandemi Dönemindeki Değişimi 

 
Şekil 10’da İşbank’ın COVID-19 salgını önceki iki yıllık dönemdeki sistemik risk eğilimlerinin 
değişimi verilmiştir. Mart 2018’de dip yapan sistemik risk endeksi, bu tarihten sonra artışa 
geçerek Ağustos 2018’de zirve yapmıştır. Ancak, bankanın sistemik risk eğilimi sonraki 
dönemlerde düşüş trendine girmiştir. 
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Şekil 10. İşbank’ın Sistemik Risk Eğilimlerinin COVID-19 Pandemisi Öncesi Değişimi 

 
Şekil 11’de İşbank’ın COVID-19 salgının patlak vermesinden sonraki dönemde sistemik risk 
eğilimi değişimleri verilmiştir. Pandeminin ortaya çıkmasıyla artışa geçen sistemik risk endeksi 
Mayıs 2020 sonrası kısa süreli bir düşüş yaşasa da tekrar artış eğilimine girerek, Mart 2021’de 
zirve yapmıştır. 
 

 
Şekil 11. İşbank’ın Sistemik Risk Eğilimlerinin COVID-19 Pandemi Dönemindeki Değişimi 

 
Şekil 12’de Garanti Bankası’nın COVID-19 salgını öncesi iki yıllık dönemdeki sistemik risk 
eğilimlerinin değişimi verilmiştir. Mart 2018’de dip yapan sistemik risk endeksi bu tarihten 
sonra tekrar artışa geçerek, ağustos sonunda zirve yapmış ve 2019’un sonuna kadar düşmüştür.  
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Şekil 12. Garanti Bankası’nın Sistemik Risk Eğilimlerinin COVID-19 Pandemisi Öncesi Değişimi 
 
Şekil 13’de Garanti Bankası’nın COVID-19 salgının patlak vermesinden sonraki dönemde 
sistemik risk eğilimi değişimleri verilmiştir. Pandeminin ortaya çıkmasından sonra Garanti 
Bankası’nın sistemik risk endeksi ciddi bir artış göstermiştir. Mayıs 2020’de düşüşe geçen 
sistemik risk eğilimi, haziran ayından sonra tekrar artışa geçerek, Mart 2021’in sonunda zirve 
yapmıştır. Bu dönem sonrasında bankasının sistemik risk eğilimi düşüş trendine girmiştir. 
 

 
Şekil 13. Garanti Bankası’nın Sistemik Risk Eğilimlerinin COVID-19 Pandemisi Öncesi Değişimi 
 
Şekil 14’de Şekerbank’ın COVID-19 salgını öncesi iki yıllık dönemdeki sistemik risk 
eğilimlerinin değişimi verilmiştir. 2018’in başında en düşük seviyesini gören sistemik risk 
endeksi, Ağustos 2018 sonunda zirve yaparak tekrar düşüşe geçmiştir. 2019’un sonuna 
gelindiğinde ise 2018’in başındaki seviyesine yaklaşmıştır. 
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Şekil 14. Şekerbank’ın Sistemik Risk Eğilimlerinin COVID-19 Pandemisi Öncesi Değişimi 

 
Şeker 15’de COVID-19 salgının patlak vermesinden sonraki dönemde sistemik risk eğilimi 
değişimleri verilmiştir.  Pandeminin ortaya çıkmasına sistemik riskini arttırarak tepki veren 
bankanın risk eğilimleri Haziran 2020’nin sonunda dip yaptıktan sonra tekrar artışa geçmiş, 
Ağustos 2020’nin sonunda tekrar düşüşe geçerek, Kasım 2020’de dip yapmıştır. Ancak, 2021’in 
Şubat ayı ile birlikte tekrar artışa geçmiştir. 
 

 
Şekil 15. Şekerbank’ın Sistemik Risk Eğilimlerinin COVID-19 Pandemi Dönemindeki Değişimi 

 
Şekil 16’da QNB Finansbank’ın COVID-19 salgını öncesi iki yıllık dönemdeki sistemik risk 
eğilimlerinin değişimi verilmiştir. Finansbank’ın sistemik risk eğilimi Türkiye’de kurulmuş bir 
diğer yabancı sermayeli banka olan Garanti Bankası’nın sistemik risk eğilimine benzer biçimde 
diğer bankalar ile karşılaştırıldığında daha düşüktür. Ağustos 2018’de zirve yapan sistemik risk 
endeksi, 2019’un sonuna gelindiğinde 2018’deki başlangıç seviyesinin bile altına inmiştir. 
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Şekil 16. Finansbank’ın Sistemik Risk Eğilimlerinin COVID-19 Pandemisi Öncesi Değişimi 

 
Şekil 17’de QNB Finansbank’ın COVID-19 salgının patlak vermesinden sonraki dönemde 
sistemik risk eğilimi değişimleri verilmiştir. Pandemi döneminde bankanın sistemik risk eğilimi 
pandemi önceki döneme kıyasla yüksek olsa da genel olarak negatif düzeyde seyretmiştir. 
Ağustos 2020’nin sonunda dip yapan risk endeksi bu tarihten sonra artışa geçmiş, Temmuz 
2021’de zirve yapmıştır. 
 

 
Şekil 17. Akbank’ın Sistemik Risk Eğilimlerinin COVID-19 Pandemisi Öncesi Değişimi 

 
Şekil 18’de Türkiye Sınai Bankası’nın COVID-19 salgını öncesi iki yıllık dönemdeki sistemik risk 
eğilimlerinin değişimi verilmiştir. Özel sermayeli bir kalkınma bankası olan Türkiye Sınai 
Bankası’nın Mart 2018’de dip yapan sistemik risk endeksi, diğer özel ve kamu bankalarına 
benzer bir biçimde sistemik risk eğilimi ağustos sonunda zirve yapmış, 2019’un sonuna dek ise 
düşüş trendine girmiştir. 
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Şekil 18. Türkiye Sınai Bankası’nın Sistemik Risk Eğilimlerinin COVID-19 Pandemisi Öncesi 

Değişimi 
 
Şekil 19’da Türkiye Sınai Bankası’nın COVID-19 salgının patlak vermesinden sonraki dönemde 
sistemik risk eğilimi değişimleri verilmiştir. Pandeminin patlak vermesiyle negatif düzeydeki 
sistemik risk endeksi artışa geçmiş, Haziran 2020’de tekrar dip yaptıktan sonra tekrar artmıştır. 
Bankanın sistemik risk endeksi 2020’nin sonunda dip yaptıktan sonra, pandemi dönemi boyunca 
artışını sürdürmüştür. 
 

 
Şekil 19. Türkiye Sınai Bankası’nın Sistemik Risk Eğilimlerinin COVID-19 Pandemi 

Dönemindeki Değişimi 
 
Şekil 20’de Türkiye Kalkınma Bankası’nın COVID-19 salgını öncesi iki yıllık dönemdeki sistemik 
risk eğilimlerinin değişimi verilmiştir. Kamu sermayeli bir kalkınma bankası olan Türkiye 
Kalkınma Bankası’nın sistemik risk endeksi bu iki yıllık dönemde genel itibariyle negatif 
düzeydedir. Ağustos 2018’in sonunda zirve yapan risk endeksi, 2019’un sonuna doğru dip 
yapmıştır. 
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Şekil 20. Türkiye Kalkınma Bankası’nın Sistemik Risk Eğilimlerinin COVID-19 Pandemisi 

Öncesi Değişimi 
 
Şekil 21’de Türkiye Kalkınma Bankası’nın COVID-19 salgının patlak vermesinden sonraki 
dönemde sistemik risk eğilimi değişimleri verilmiştir. Pandeminin ortaya çıkmasıyla bankanın 
sistemik risk endeksi artışa geçse de iki yıllık dönem boyunca negatif düzeylerde seyretmiştir. 
Kasım 2020’de dip yapan risk endeksi 2021 itibariyle tekrar artışa geçmiştir. 

 

 
Şekil 21. Türkiye Kalkınma Bankası’nın Sistemik Risk Eğilimlerinin COVID-19 Pandemi 

Dönemindeki Değişimi 
 
SONUÇ 
Türk finans sistemi içerisinde bankacılık sektörü çok merkezi bir öneme sahiptir. Bu nedenle, 
bankacılık sektöründe meydana gelen risklerin ve olumsuzlukların çok kısa sürede bütün 
sektöre ve ekonomiye yayılması kaçınılmazdır. Bu risklerin başında ise sistemik riskler 
gelmektedir. Sistemik risk eğiliminin artması, 2008 Finans Krizi’nde görüldüğü gibi, bütün bir 
ekonomiyi nihayetinde krize sürükleyebilmektedir. Bu araştırmada Türk bankacılık sektörünün 
sistemik risk eğilimlerinin COVID-19 pandemisinden ne ölçüde etkilendiği incelenmiştir. Bu 
amaçla seçili dokuz bankanın pandemi öncesi ve sırasındaki sistemik risk endeksleri 
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Buna göre, tüm bankaların sistemik risk endeksleri pandemi 
öncesi dönem için Ağustos 2018’de zirve yaptıktan sonra düşüş trendi göstermiştir. Ancak, 
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pandeminin patlak vermesiyle birlikte bankaların sistemik risk endeksleri artmıştır. Bu durum, 
Türk bankacılık sektörünün, pandemiyle birlikte ortaya çıkan belirsizliklere güçlü bir tepki 
verdiğini göstermesi bakımından önemlidir. Özellikle, pandeminin seyri boyunca yaşanan 
ulusal ve uluslararası gelişmelere bağlı olarak bankaların sistemik risk endeksleri artış ve düşüş 
yönünde değişim göstermiştir. Ancak, pandeminin tüm dönemi göz önünde bulundurulduğunda, 
bankaların sistemik risk eğilimlerinin pandemi önceki döneme kıyasla daha yüksek olduğu 
gösterilmiştir. Araştırma sonuçları, yabancı sermayeli QNB Finansbank ve Garanti Bankası’nın 
sistemik risklere karşı yerel sermayeli bankalara kıyasla daha güçlü olduğunu da ortaya 
koymuştur. 
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ABSTRACT 
When the first case of Covid-19 disease, caused by the new corona virus (SARS-CoV-2), has 
been diagnosed in our country on 11st March, 2020, this disease was declared to be a pandemic 
by the World Health Organization (WHO). Certain hygiene practices have been designated to 
be put into practice for service areas comprising of various industries and healthcare 
professionals, personal hygiene being in the first place against this virus with first patient being 
diagnosed in our country. In this study, it is aimed to analyze the standardization practices 
carried out in our country during Covid-19 pandemic. Turkey’s Ministry of Health has drawn up 
various guides for practices oriented at personal, environmental and service hygiene deemed 
required to be followed during Covid-19 pandemic. In order for the hygiene practices to be 
effective in public areas, Safe Production Certification program and guides have been drawn up 
against Covid-19 by Turkish Standards Institute (TSE) based on the characteristics of various 
industries, number of employees, business structures and operational activities. Within the 
framework of these guides, methods of protection from and control on Covid-19 pandemic, 
along with hand hygiene, social distance rules, respiratory masks, organizational training, waste 
management, rules to be followed din social and public areas, hygiene principles and good 
practice examples have been identified. It is a must for the industries to perform a risk 
assessment based on their field(s) of activities, thus identifying specific hygiene practices for 
areas with high risk of infection. Given that personal hygiene comes first within the scope of 
hygiene practices, the employees should be provided with informative trainings on SARS-CoV-
2 virus and the hygiene practices to be followed against the diseases this virus leads to. The 
process on hygiene practices of the industries comprises of providing the employees with 
personal hygiene and personal protective equipment, carrying out the hygiene and sanitation 
practices, establishing the monitoring and controlling systems, informing the guests, as well as 
performing the inventory control and planning processes within these practices. In order to 
ensure the guests/employees act in compliance with the requirements of hygiene practices of 
the industries, various communication channels should be used through 
posters/brochures/signboards/graffitis/signs. Moreover, the practices should be documented, 
while also keeping the record of the same for ensuring the traceability. Audits should be 
conducted in order to enhance these practices. 
Keywords: Covid-19, Hygiene, Health 
 
ÖZET 
Yeni koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu Covid-19 hastalığı, ülkemizde ilk vakası 11 
Mart 2020 tarihinde görüldüğünde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak kabul 
edilmiştir. Ülkemizde belirlenen ilk vaka ile bu virüse karşı kişisel hijyen başta olmak üzere 
sağlık çalışanlarına ve farklı sektörleri kapsayacak şekilde hizmet alanlarına yönelik hijyen 
uygulamaları belirlenmiş ve bu uygulamalar yürütülmeye başlanmıştır. Bu çalışmada, Covid-19 
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pandemisi sırasında ülkemizde yürütülen standardizasyon uygulamalarının değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Covid-19 salgınında uyulması gereken kişisel, ortam ve hizmet hijyenine yönelik 
uygulamalar için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından rehberler oluşturulmuştur. Toplu yaşam 
alanları içerisinde hijyen uygulamalarının etkili olabilmesi için farklı sektörlerin özelliklerine, 
çalışan sayısına, işletme yapısına, operasyonel faaliyetlerine göre Türk Standardları 
Enstitüsü’nce (TSE) Covid-19 güvenli üretim belgelendirme programı kılavuzları hazırlanmıştır. 
Bu kılavuzlar çerçevesinde, Covid-19 hastalığına karşı korunma ve kontrol yöntemleri, el 
hijyeni, fiziki mesafe kuralları ve solunum maskesi, kurumsal eğitim, atık yönetimi, sosyal ve 
ortak kullanım alanlarında uygulanması gereken kurallar, temizlik ilkeleri ve iyi uygulama 
örnekleri belirlenmiştir. Sektörlerin çalışma alanlarına göre risk değerlendirmelerini yapmalı 
ve enfeksiyon riski yüksek alanlar için özel hijyen uygulamalarını belirlemelidir. Hijyen 
uygulamalarının yürütülmesinde öncelikle kişisel hijyen önemli olduğu için sektör çalışanlarına 
yönelik SARS-CoV-2 virüsüne ve oluşturduğu hastalığa karşı hijyen uygulamaları hakkında 
bilgilendirme eğitimleri verilmelidir. Sektörlerin hijyen uygulamaları süreci içerisinde; 
çalışanlarının kişisel hijyeni ve kişisel koruyucu ekipmanlarının sağlanması, temizlik ve hijyen 
uygulamalarının yürütülmesi, takip ve kontrol sistemlerinin kurulması, misafirlerinin 
bilgilendirilmesi, hijyen uygulamalarında stok kontrolü ve planlanmasının yapılması 
gelmektedir. Sektörlerin hijyen uygulamalarına çalışanlarının/misafirlerinin uyum göstermesi 
için afiş/broşür/tabela/duvar yazıları/işaretleri ile farklı iletişim kanallarını kullanmalıdır. 
Ayrıca uygulamalarını dokümante etmeli, izlenebilirliği için uygulamalarını kayıt altına 
almalıdır. Bu uygulamalarının iyileştirebilmesi için denetimler gerçekleştirilmelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Hijyen, Sağlık 
 
INTRODUCTION 
New corona virus disease (Covid-19) has come into the picture in Wuhan-China in December 
2019, with such respiration symptoms as fever, coughing, shortness of breath (1). In our country, 
the first case was diagnosed on 11th March 2020, on which date it was declared as a pandemic 
by WHO. The contamination of Covid-19 virus has been observed to increase through breathing 
by the contaminated person or contacting with the contaminated surfaces. In order to prevent 
the spreading of the contamination, implementation of hygiene and sanitation practices have 
gained major importance. Certain guides have been drawn up by Turkey’s Ministry of Health 
for the practices oriented at personal, environmental and service hygiene that are deemed to 
be followed during Covid-19 pandemic (2). There are various studies currently being carried 
out on the hygiene practices in order to wipe the Covid-19 pandemic off the face of the earth (3-
5). In order for the hygiene practices to be effective in public areas, Safe Production Certification 
program and guides have been drawn up against Covid-19 by Turkish Standards Institute (TSE) 
based on the characteristics of various industries, number of employees, business structures 
and operational activities. In this study, it is aimed to analyze the standardization activities 
carried out in our country during Covid-19 pandemic. 
 
THE STANDARDIZATION ACTIVITIES IN OUR COUNTRY DURING COVID-19 
PANDEMIC 
A management system standard has been established for such public areas as schools, 
hospitals, malls, airports in our country by TSE oriented at the hygiene and sanitation practices 
(6). Within the scope of safe production certification program & guides against Covid-19 for 
industrial enterprises and service industry during Covid-19 pandemic, “Covid-19 Hygiene and 
Infection-Prevention & Control Guide” has been drawn up (7). Through the cooperation of 
Higher Education Council and TSE, “Guide on Developing Healthy and Clean Environments in 
Higher Education Institutions Within the Scope Of Global Pandemic” has been drawn up for 
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universities (8). With TSE’s safe campus certification program, it is aimed to create safe campus 
environments through the hygiene practices in order for ensuring the safety of students, 
academicians and administrative workers during the academic year of the universities. Also, 
through the cooperation of Turkey’s Minister of National Education and TSE, “Guide on the 
Development of Hygiene Conditions, Infection Prevention and Control in Education Institutions” 
has been published (9). Additionally, a certification program, named as “Okulum Temiz” (My 
School’s Clean) is carried out by the Ministry of National Education for public schools, and by 
TSE for private schools. Upon the authorization granted by Turkey’s Ministry of Culture and 
Tourism to TSE, the facilities are subjected to certification process within the scope of “Safe 
Tourism Certification Program”. A documentation for ventilation systems, having a strong place 
within the scope of preventing Covid-19 pandemic, has also been drawn up (10). 
Within the framework of these guides, the infection characteristics of Covid-19, along with the 
methods on protection from and control of Covid-19 pandemic, hand hygiene, social distance 
rules and respiratory masks, organizational trainings, waste management, rules to be followed 
in social and public areas, sanitation principles and good practice examples have been 
identified. The general structure of these guides can be seen in Figure 1. Thanks to these guides, 
cost-effective, practical and efficient precautions have been taken in a manner covering up each 
and every industry. In this framework, a total of 5653 organizations have been awarded with the 
certificate within safe production (1372), safe services (1801), my school’s clean (1841), safe 
campus (47) and safe tourism (592). 
 

 
 

Figure 1. General Structure of the Guides drawn up by TSE within the scope of Covid-19 
Pandemic 
 
A risk assessment process is to be carried out, while identifying specific hygiene practices for 
areas with high-risk of infection. Given that personal hygiene comes first within the scope of 
hygiene practices, the employees should be provided with informative trainings on SARS-CoV-
2 virus and the hygiene practices to be followed against the diseases this virus leads to. The 
importance of the continuity of such trainings has been underlined in various studies carried out 
on hygiene practices during Covid-19 pandemic (11, 12). These trainings are provided by TSE, 
as well. Moreover, the process on hygiene practices of the industries comprises of providing 
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the employees with personal hygiene and personal protective equipment, carrying out the 
hygiene and sanitation practices, establishing the monitoring and controlling systems, 
informing the guests, as well as performing the inventory control and planning processes within 
these practices. In order to ensure the guests/employees act in compliance with the 
requirements of hygiene practices of the industries, various communication channels should be 
used through posters/ brochures/ signboards/ graffitis/ signs. Moreover, the practices should 
be documented, while also keeping the record of the same for ensuring the traceability, and 
audits should be conducted in order to enhance these practices. 
 
CONCLUSION 
In today’s world, the hygiene practices in public areas have gained major importance with the 
breakout of Covid-19 pandemic, in particular. The relevant studies should continue within the 
framework of the guide documents drawn up for proper fulfillment of hygiene practices in these 
public areas and through the cooperation of related organizations & institutions in our country. 
Additionally, it is a must to keep providing hygiene trainings to employees from various 
industries during Covid-19 pandemic. 
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ABSTRACT 
The success of companies, regardless of their industry, depends on their ability to effectively 
manage their cash flow. Good cash management guarantees the company’s liquidity, which 
allows it to honor its financial commitments to third parties (suppliers, employees, funders, etc.) 
and to free up excess cash to finance its development projects. 
That said, it should be emphasized that these cash flows are only the consequence of the physical 
and information flows that are exchanged within a supply chain. Thus, it is clear that good control 
of cash flow is conditioned by control of physical and information flows. 
However, it is obvious that, in the context of the COVID - 19 pandemic, companies had suffered 
from a great disruption of physical and information flows. The panic and uncertainty of 
consumers caused by the pandemic, has led to a large fluctuation in demand and sales with 
periods of historical peaks and periods of declines, thus causing this disruption of physical 
flows. This situation, which largely affects the FMCG (fast moving consumable goods) sector, 
brings us back to two phenomena characterizing supply chains, namely the Bullwhip Effect (Jay 
W. Forrester, 1961) and the Cash-Flow Bullwhip (Tangsucheeva & Prabhu, 2013). 
The objective of this article is to examine the phenomenon of CFB and its implications on the 
financial health of Moroccan companies, specifically those of the fast consumer goods 
companies (FCGC), during major crises such as that of COVID 19. The results of the survey that 
we conducted, shows that SMEs and very small businesses are the companies that suffered the 
most from the consequences of CFB, through the increase in working capital requirements and 
the deterioration of cash flow.  
Keywords: COVID -19; Pandemic Crisis; Cash Flow; BWE; CFB; Internal Control. 
 
INTRODUCTION  
The success of companies, regardless of their industry, depends on their ability to effectively 
manage their cash flow. Good cash management guarantees the company’s liquidity, which 
allows it to honor its financial commitments to third parties (suppliers, employees, funders, etc.) 
and to free up excess cash to finance its development projects. 
That said, it should be emphasized that these cash flows are only the consequence of the physical 
and information flows that are exchanged within a supply chain. In fact, every sale transaction is 
preceded by an information flow (order, forecast, etc.) and manifests itself in a physical flow 
(delivery of goods) which triggers a financial flow (payment). Thus, it is clear that good control 
of cash flow is conditioned by control of physical and information flows. 
However, it is obvious that, in the context of the COVID - 19 pandemic, companies are suffering 
from a great disruption of physical and information flows. The panic and uncertainty of 
consumers caused by the pandemic, has led to a large fluctuation in demand and sales with 
periods of historical peaks and periods of declines, thus causing this disruption of physical 
flows. This situation, which largely affects the FMCG (fast moving consumable goods) sector, 
brings us back to two phenomena characterizing supply chains, namely the Bullwhip Effect (Jay 
W. Forrester, 1961) and the Cash-Flow Bullwhip (Tangsucheeva & Prabhu, 2013). 
Problem statement 
The panic buying and hoarding caused by the COVID - 19 crises, has caused several stockouts 
at stores. Faced with this disruption in customer demand, and to avoid stockouts and the 
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resulting shortfall, retailers have increased their replenishment orders and inventory. This 
inventory amplification has moved up the supply chain, to distributors who increased their 
inventory levels and order quantities to serve retailers, and to manufacturers who produced 
more to respond to unexpected peaks in demand. 
The consequence of this situation is the creation of a bullwhip effect throughout the supply chain, 
resulting in an oscillation of physical flows, making the flow times of stocks uncontrollable, and 
also causing instability at the financial flows level. This instability of financial flows, called Cash-
flow Bullwhip (Tangsucheeva & Prabhu, 2013), risks to severely penalize the liquidity of these 
companies, to impact their profitability, or even jeopardize their existence.  
This research work aims to collect, and analyze evidences from the Moroccan Fast Moving 
Consumer Goods, in order to understand at which extent the COVID 19 pandemic had 
generated a CFB, and impacted the Moroccan Companies. 
Research objectives 
The objective of this research work is first of all to understand the specificities of Cash-flow 
bullwhip in the context of major crises similar to that of COVID – 19, and to identify its financial 
impacts on the Moroccan FMCG companies.  
 
THEORETICAL BASIS 
Supply chains and Bullwhip Effect 
A supply chain is an extensive network of partners who contribute to the production and 
implementation of products intended for a market. This chain can be seen as a value creation 
chain made up of suppliers, storage and/or transshipment points, processing and storage sites, 
distributors, and customers. 
To satisfy the end customer, these players exchange information flows, physical flows, and 
financial flows with each other. This set of flows must be managed in a synchronized and 
coordinated manner, so that the supply chain achieves optimal performance. Such performance 
is often associated with making the right product available to the customer, at the right time, in 
the right place, in the right quantity, and at minimal cost (Fri et al., 2019). 
Several researchers have been interested in the analysis of supply chain flows. In this regard, a 
phenomenon was first introduced in 1961 by Jay Forrester, concerning what the scientific 
community calls the bullwhip effect. The bullwhip effect refers to the fact that the variability of 
demand increases as we move away from the end consumer up the supply chain. The bullwhip 
effect was explored in a supply chain analysis of infant diapers at Procter & Gamble. The 
observation was that, when there was a slight fluctuation in sales at retail stores, diaper 
consumption was very stable. However, by examining the derived demand transmitted to the 
intermediate channel, a great variability in the quantities ordered was found. This variability has 
increased relative to P & G’s material orders from their suppliers. Figure 1 illustrates this 
phenomenon. 
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Research on this phenomenon has focused on the existence of BWE and its implications for the 
physical part of supply chain flows. Thus, using the beer distribution game, Sterman pointed out 
the existence of BWE (Sterman, 1989). Subsequently, and by studying the BWE, Burbidge 
concluded that the increase in demand in the supply chain is due to delays in the transmission 
of information and stocks (Burbidge, 1989). Afterwards, Lee et al. identified the causes of this 
phenomenon, namely (Lee et al., 1997): 

• Frequency of updating the demand forecasts 
• Additional lead times and safety stocks added to the forecasts by each actor in the chain 
• Batch orders aiming to optimize the fixed launch costs at an individual level (economies 

of scale); indeed, instead of generating replenishment orders based on demand, 
planners wait until an economical order quantity, a lot size determined by MRP order 
policy, or periodic review to take place 

• Price fluctuations and promotions pushing supply chain players to place orders that are 
disproportionate to the actual demand of the end customer, which increasingly amplifies 
the distortion of demand 

In addition, some research has shown the negative impact of the bullwhip effect on the overall 
performance of the supply chain: high stocks, poor customer service, disruption in production 
schedules, delivery delays, high costs, etc.(Lee et al., 1997). 
Bullwhip Effect and financial impacts: From Bullwhip Effect to Cash Flow Bullwhip 
Another group of researchers focused on the impacts of BWE on the financial flows, at the level 
of the supply chain (Tangsucheeva & Prabhu, 2013). Indeed, the amplification of stocks caused 
by the BWE extends the time needed to transform them into sales, and consequently the time to 
transform them into cash. This leads to cash flow problems, referred to as cash flow bullwhip 
(CFB) (Tangsucheeva & Prabhu, 2013). 
To better understand the impact of CFB on a company cash flow, it is first necessary to analyze 
the concept of the operating working capital requirement (WCR). Operational WCR can be 
defined as the amount of money required for a company to finance its operating activity. This 
need is the result of the gap that exists between the dates of cash inflows and outflows. The 
operational WCR is related to the following operating activities of company: purchase, 
transformation, and sale (Faucher & Bazet, 2010; Horngren & Oliver, 2012). 
Thus, at time “t”, the operational WCR is the result of the difference between the cash resources 
and uses available to the company. Cash resources, known as “Current operating liabilities”, 
correspond to the debts granted by suppliers during a purchase transaction. Cash uses, known 
as “Current operating assets”, correspond to the receivables due to deferred payments granted 
by the company to its customers and to stocks held by the company. 
Thus, the operational WCR is obtained according to the following formula: 

 liabiliesCurrent  - assetsCurrent     WCRlOperationa =  (1) 
Figure 2 illustrates the relationship among the current operating assets, the current operating 
liabilities, and the operational working capital. 
 

 

Figure 1: Bullwhip Effect in supply chains 
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Figure 2. Relationship among current assets, current liabilities, and WCR. 
 
The importance of the operational WCR resides in the fact that partly determines the level of the 
operational cash flow of the company. Indeed, the operating cash flow results from the 
difference between cash flow and the variation of the working capital. Besides, the self-financing 
capacity is the result of the company’s actual income and expenses. Figure 3 expresses the 
relationship among the operating cash flow, the self-financing capacity, and the variation in 
working capital, according to the cash flow statement approach. 

 
Figure 3. Relationship among self-financing capacity operational cash flow, and WCR. 
Thus, the higher is the operational WCR of a company, the less operating cash flow it will 
generate. 
Given the importance of the operational WCR in generating cash flow, another operational WCR 
approach, called a normative approach, is used to better understand the elements that are at its 
origin. This approach makes it possible to express each of the operational WCR items 
(inventory, accounts receivables, and accounts payables) in a flow time (FT), measured by the 
ratio of the average amount of the item, to the annual flow that generated it, multiplied by 360 to 
obtain a duration expressed in days: 

360 
Flow
Item  FT ×






=  (2) 

The coefficient of structure (CS), measured by the report of the annual flow that generated the 
item, on the turnover excluding the tax, is calculated as: 

 
Turnover

Flow  CS 





=  (3) 

Thus, the different flow times related to the operating cycle of the company form what is called 
the cash conversion cycle (CCC). The CCC can be defined as the number of days it takes for a 
business to recover $1 from its operating activity. The CCC is the sum of the inventory flow time, 
the receivables flow time, and the payables flow time, and it can be summarized by the following 
formula: 
  







 ×−






 ×+








×= 360

Purchases
Payables Accounts 360

Turnover
sReceivable Accounts 360

CostsInventory 
Inventory Average  CCC  (4) 

The impact of CFB on a company cash flow is explained by the variability it causes in CCC 
components, namely the inventory flow times and the accounts receivable times. Thus, the more 
the flow times oscillate and lengthens, the longer the company will take to collect money, which 
will negatively impact its cash flow. This situation means that companies affected by the CFB are 
held hostage by their inability to finance their activity, even though they are profitable. This will 
push them to seek other sources of external financing, the cost of which will impact their 
profitability. 
Thus, it is obvious that companies need to deploy control mechanisms of the CFB to guaranty 
the continuity of their activities and their sustainability. 
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The numerical example in Table illustrates how the bullwhip effect can lengthen the cash 
conversion cycle due to inventory increase. 

Table 1. Numerical example 

- We consider the following 
elements at the end of the first 
month “M1” for a company: 

• An average inventory of $900,000 for an 
inventory cost of $6,000,000 that represents a 
flow time of:  

• An average accounts receivables of $1,500,000 
for an annual turnover of $12,000,000 that 
represents a flow time of: 

• An average accounts payables of $500,000 for an 
inventory cost of $6,000,000 that represents a 
flow time of: 

• This leads to a cash conversion cycle of: 

900000 360  54days
6000 00

 
0

 × = 
 

 

1500000 360  45days
120 0000

 
0

 × = 
 

 

500000 360  30days
6000 00

 
0

 × = 
 

 

60days  54days  30days 69days    + − =  

- Due to the phenomenon of 
bullwhip effect, we suppose 
that the average inventory of 
this company has grown to 
$1,100,000 in the following 
month “M1”. We assume that 
the rest of elements have not 
changed. 

• The new amount of inventory is of $1,100,000 for 
an inventory cost of $6,000,000. This represents 
a flow time of: 

• An average accounts receivables of $1,500,000 
for an annual turnover of $12,000,000 that 
represents a flow time of: 

• An average accounts payables of $500,000 for an 
inventory cost of $6,000,000 that represents a 
flow time of: 

• This leads to a cash conversion cycle of: 

110000 360  66days
6000 00

 
0

 × = 
 

 

1500000 360  45days
120 0000

 
0

 × = 
 

 

500000 360  30days
6000 00

 
0

 × = 
 

 

60days  54days  30days 81days    + − =  

 
Thus, the additional inventory that was observed has led to an increase in the cash conversion 
cycle by 12 days (81–69 days). This increase will impact the financial liquidity of the company. 
CFB IN THE CONTEXT OF MAJOR CRISES - CASE OF COVID - 19 
Appeared as a health crisis in China at the end of 2019, the COVID-19 epidemic has turned into 
a pandemic, which affected all countries of the world. This pandemic caused major disruption 
of supply chains, in particular through the slowdown in international trade, the great variability 
of customer demand, and the forced shutdown of production lines. 
In addition, this pandemic triggered an economic crisis with upheavals in several sectors, with 
contrasting effects. Thus, fast moving goods supply chains has exerted extraordinary stress, with 
peaks in demand jeopardizing all the replenishment policies and logistics strategies in place by 
manufacturers and distributors. The figure below, taken from a study by the consulting firm 
Nielsen, shows the extent of the variation in demand during the first weeks following the onset 
of COVID - 19 in the United States: 

 

Figure 4 : Increase in sales of consumer goods in the United States - From March 1 to 21, 2020 (Source STATISTA) 152
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In addition, the global statistics portal "Statista" reports the increase in stockouts relating to fast 
consumer products in the United States after the outbreak of the pandemic. 

 
 
 
 
From a financial standpoint, this pandemic crisis has weakened the cash flow of a large part of 
companies, especially SMEs. Indeed, the immobilization of stocks of finished products and raw 
materials, the slowdown in collections due to the fall in demand, combined with the increase in 
bad debts, lengthened the cash conversion cycle, thus amplifying the operational working 
capital requirement. In this regard, a survey conducted jointly by Tsinghua University and 
Peking University estimated that 85% of SMEs would run out of cash within three months, and 
two-thirds would run out of cash in two months, if the crisis does not subside. 
The COVID - 19 pandemic is an example of the major crises that can affect supply chains, causing 
major disruption, leading to CFB. It is therefore essential to properly analyze this phenomenon 
in order to understand its dynamics and its repercussions for companies' cash flow. This would 
make it possible to identify mechanisms and levers of action that can protect companies or at 
least mitigate the financial impact. 
In this sense, a qualitative study has been conducted to answer the various questions that have 
been assigned to this research work. We present in what follows, the research methodology that 
was followed, the results and their interpretation, before ending with the recommendations and 
conclusions. 
 
RESEARCH METHODOLOGY 
Research design 
To have the answers to our research questions, it is essential to go through a design phase 
serving as a cartographic plan for our study. In this regard, we choose to conduct a descriptive 
research on companies operating in the fast moving consumer goods sector in Morocco. For this 
purpose, a survey was conducted on a target population during the first quarter of 2021. Target 
population 
In a research, the term population refers to all the objects related to the research objective, and 
which will serve as a basis for constructing conclusions and recommendations (Cooper & 
Schindler, 2014). For our research, the target population concerns all the companies forming 
the supply chains of the consumer products sectors (FMCG), at the Moroccan level, whether 
they are retailers, wholesalers, producers, or suppliers. 
Sampling 

Figure 5 : Stockout percentage at retailers in the United States - March 2020 (Source STATISTA) 
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Sampling is the process of selecting a subgroup of a study population. The size of the sample 
depends on the objective of the research. Given that the present study is mainly qualitative in 
nature, we fix a sample made up of 80 companies. This sample appears to us to be a perfect 
compromise between the degree of representativeness and the complexity of the study. 
Targeted respondents hold positions of responsibility in finance. In the end, we received 51 
returns from the companies contacted. This result seems very satisfactory to us given the nature 
of the study. 
Data analysis 
Summary of variables 
We present in what follows a summary of the selected variables from the survey that was 
conducted: 

Table 2. Summary of the survey’s variables 
Variables and categories Frequency of 

Occurrence 
Perce
ntage 

Variables and categories Frequency of 
Occurrence 

Perce
ntage 

Demand Variability     Cash Coverage     

• Yes 48 94% • Less than 30 days 22 43% 

• No 3 6% • Between 30 days & 
60 days 

14 27% 

Demand Variability Percentage     • Between 60 days & 
90 days 

13 25% 

• No change 3 6% • More than 90 days 2 4% 

• Less than + 50% 3 6% Self-Financing Capacity     

• Between + 50% and + 100% 9 18% • Yes 38 75% 

• Between + 100% and + 200% 14 27% • No 13 25% 

• More than 200% 22 43% Loan Repay Capacity     

Stockout     • Yes 34 67% 

• Yes 43 84% • No 17 33% 

• No 8 16% Equity Usage     

Stockout Reaction     • Yes 22 43% 

• Increase in replenishment / 
production orders / safety 
stocks. 

41 80% • No 29 57% 

• Rationalization of sales / 
deliveries 

2 4% Bank Loans Usage     

• No specific measures. 8 16% • Yes 23 45% 

Inventory Inflation     • No 28 55% 

• No change 10 20% General Impact Treasury     

• Less than + 50% 2 4% • No impact 13 25% 

• Between + 50% and + 100% 15 29% • Treasury 
deterioration 

38 75% 

• Between + 100% and + 200% 24 47% • Improved cash flow 0 0% 

• More than 200% 0 0% Activity Area     

Supplier Delivery time Impact     • Beauty / Well-being 6 12% 

• No impact 3 6% • DIY tools and 
materials 

11 22% 

• Increased by less than double 18 35% • Food goods 21 41% 
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• Increased from 2 à 4 times 19 37% • Furniture / 
Household products / 
Decoration 

2 4% 

• Increased more than 4 times 11 22% • Others 3 6% 

Customer Payment Impact     • Pharmaceutical 8 16% 

• No 29 57% Supply chain Role     

• Yes 22 43% • Retailer 12 24% 

Customer Payment Term Increase     • Supplier 10 20% 

• No impact 29 57% • Whole producer 
(finished product) 

21 41% 

• Less than 10% 4 8% • Wholesaler / 
Distributor 

8 16% 

• Between 10% & 25% 2 4% Company Size     

• Between 25% & 50% 14 27% • Micro enterprise 2 4% 

• More than 50% 2 4% • SME 31 61% 

Bad Customer Debts     • Big enterprise 18 35% 

• No 30 59% Employees     

• Yes 21 41% • < 10 employees 3 6% 

Bad Customer Debts Increase     • < 250 employees 30 59% 

• No change 30 59% • More than 250 
employees 

18 35% 

• Less than + 10% 3 6% Turnover     

• Between 10% & 25% 16 31% • < 10 million MAD 6 12% 

• Between 25% & 50% 0 0% • < 75 million MAD 27 53% 

• More than + 50% 2 4% • More than 75 million 
MAD 

18 35% 

 
Descriptive analysis of variables 
An initial analysis of the data collected from the survey shows the following findings: 

• Almost 94% of the companies surveyed, claim to have experienced variability in the 
customer demand during the COVID 19 pandemic, with demand increasing by more than 
200% for 43% of respondents. 

 

 
 
 

• Almost 84% of companies experienced stockouts during this pandemic. 
 

Figure 7: Percentage of demand variability  Figure 6: Percentage of companies facing demand 
variability  
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• 80% of respondents say they have increased their replenishment orders, production 
volume, and their safety stocks in response to the shortages recorded. 
 

 
 
 

• More than 76% of companies say they have experienced an increase in their inventories 
of more than 50% on average. 

 

 
 
 

• 75% of the companies affirm that their treasury has been deteriorated, with an increase 
in the customer payment term of their accounts receivables for 43% of those questioned, 
and an increase in bad customer debts for 41% of those questioned. 
 

 

 

 

  

16%

84%

Percentage of companies facing stockout

No

Yes

16%

80%

4%

Companies' stockout reaction

No specific measures

Increase in
replenishment /
production orders/
safety stocks

20%

47%

29%

4%

Percentage of inventory inflation

No change

Between + 100%  & +
200 %

Between + 50%  & +
100 %

Figure 8: Percentage of companies facing stockouts  

Figure 9: Companies’ stockout reaction 

Figure 10: Percentage of inventory inflation 
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CONCLUSION 
The results of this survey confirm that the COVID 19 Pandemic had indeed created a Cash Flow 
Bullwhip, for the Moroccan FMCG companies. These companies had been financially impacted 
through a bad costumer debt increase and a costumer payment term increase. Future research 
work will be dedicated to identify the profile of companies that have been the most impacted by 
the CFB, to identify the levers to mitigate the impact of CFB caused by such pandemic situations. 
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