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ÖNSÖZ 

Tarihin her dönemde salgınların ortaya çıktığı ve toplumları pek çok yön-

den etkilediği bilinmektedir. Pandemiler, sağlık, eğitim, ekonomi, çalışma ha-

yatı, toplumsal hayat ve günlük yaşamda dahil bütün alanlarda kendisini gös-

termekte ve yaşlılar, engelliler, gençler, işverenler ve çalışanlar gibi nüfusun 

tüm kesimlerinde etkilerini hissettirmektedir. 2019 yılında Çin’de görülen ve 

daha sonra tüm dünyaya yayılan Covid-19 pandemisi de, bireylerin ve toplum-

ların yaşamında önemli değişikliklere ve etkilere neden olmuştur. Covid-19 

pandemisi hala daha devam etmektedir ve bunun ne kadar daha süreceği hak-

kında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Covid-19 pandemisi sona erse dahi bi-

reylere ve toplumlara etkilerinin uzun süreceği ve/veya kalıcı olacağı düşünül-

mektedir. Covid-19 pandemisi, bütün dünyada hem iktisadi hem de sosyal ha-

yatı derinden etkilemiştir ve etkilemeye devam etmektedir.   

Sosyal Bilimlerde çalışmalar yapan bilim insanlarının pandemi konusun-

daki araştırmalarını, fikirlerini ve bakış açılarını ortaya koymak, gelecekteki ça-

lışmalara zemin olması ve ışık tutması açısından önem taşımaktadır. İşte “Eko-

nomik ve Sosyal Boyutlarıyla Pandemi” kitabı, bu amaçla kaleme alınmıştır. Ça-

lışmada, pandemiyi ekonomik ve sosyal boyutlarıyla inceleyen 10 yazı bulun-

maktadır. Pandemi ile ilgili yeni araştırma ve çalışmalardan haberdar olmak ve 

bu çalışmalardan yararlanarak yeni eserler üretmek isteyen bilim insanları için 

bu çalışmanın faydalı olması ümid edilmektedir. Çalışmada yer alan yazarlar, 

büyük bir emek ve özveriyle bu eseri ortaya çıkarmışlar ve bilim dünyasına ka-

zandırmışlardır. Bu noktada eseri oluşturan yazarlara ayrı ayrı teşekkür ediyor, 

bilim insanlarına ve bilim camiasına hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Daha 

nice eserlerde buluşmak dileği ile siz değerli okuyucularımıza selam ve saygıla-

rımızı sunuyoruz. 

 

Doç. Dr. Bora YENİHAN 

Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU 
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COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNİN SAĞLIK 
ÇALIŞANLARININ İŞ-AİLE YAŞAMINA OLAN 

ETKİLERİ 

 

Doç.Dr. Bora YENİHAN1 

Doç.Dr. Emel İSLAMOĞLU2 

 
1.GİRİŞ 

Tarih boyunca her dönemde meydana gelen salgınlar, insanlık için sorun 

oluşturmuş ve tüm toplumu pek çok yönden etkilemiştir. Pandemi; dünya ça-

pında birden fazla ülkede ya da kıtada, genişçe bir alanda yayılan ve sirayetini 

gösteren salgın hastalıklara verilen genel bir addır. İnsanlık tarihi boyunca, 

dünya çapında birçok salgının yaşandığı bilinmektedir. (TÜBA, 2020:19). Sal-

gınlar eskisinden çok daha hızlı ve yakın tehlikelerdir çünkü insanlar gibi, mik-

roorganizmalar da modern ulaşım olanaklarından yararlanmaktadır (Parıldar, 

2020: 19).  Bu salgınlar, halk sağlığını tehdit eden bir unsur olmanın yanında 

ekonomik ve siyasi açıdan da birçok ülkeyi etkisi altına almıştır (Koç ve Yardım-

cıoğlu, 2020:125).  

Her dönemde meydana gelen salgınlar, sağlık çalışanlarının önemini bir 

kez daha göstermiştir Sağlık çalışanlarının tarihin her döneminde toplumlar 

için büyük önem arz etmesinin en önemli sebebi insanlığın varoluşundan itiba-

ren sağlığın ve hastalığın insanlarla ayrılmaz bir bütün oluşudur. 2019 yılında 

ortaya çıkan Covid19 pandemisi de sağlık çalışanlarının önemini bir kez daha 

ortaya koymuştur. 

COVID-19 pandemisi 2019 yılında Çin’de görülmüş daha sonra ise tüm 

dünya ülkelerine yayılım göstermiştir. Pandemi, 2021 yılı Temmuz ayı itibarıyla 

dünyada yaklaşık olarak 182 milyon vaka ve 3,9 milyon kişinin (WHO, 2021) 

ölümüne sebep olmuştur. Ayrıca bu durum tüm dünyada ekonomik ve sosyal 

hayatı olumsuz etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir. 

                                                           
1 Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Bölümü, bora.yenihan@kocaeli.edu.tr., Orcid No: 0000-0001-9413-6571. 
2 Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 
emelc@sakarya.edu.tr, Orcid No: 0000-0003-3922-6325 
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Covid 19 pandemi döneminin en olumsuz etkilenenlerinin sağlık çalışan-

ları olduğu görülmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pandemi dö-

neminde sağlık çalışanları yoğun bir tempoyla ve büyük risk altında görev yap-

mışlardır. Bu riskli ve zorlu çalışma sürecinde sağlık çalışanları ailelerine ge-

rekli vakti ayıramamakta, ailelerin taleplerine cevap verememekte ve bu durum 

iş-aile çatışmasına yol açmaktadır. Yaşanan bu sorunlar sağlık çalışanlarının 

psikolojilerine ve işteki verimliliklerine yansımaktadır. Bu zorlu pandemi süre-

cinde sağlık çalışanlarının iş-aile hayatında yaşadıkları sorunların boyutlarının 

bilinmesi, gerekli önlemlerin alınması ve daha sonraki süreç için doğru politika 

oluşturulması için büyük önem arz etmektedir.  

Bu çalışmanın amacı pandemi sürecinin sağlık çalışanlarının iş ve aile ya-

şamına olan etkilerini ve yaşadıkları sorunların boyutlarını analiz etmektir. Bu 

amaçla pandemi sürecinin en fazla etkilediği şehirlerin başında gelen İstanbul 

ilindeki devlet hastanelerinde görev yapan doktor ve hemşirelerden oluşan sağ-

lık çalışanlarına derinlemesine mülakat yapılmıştır. Çalışmada öncelikle litera-

tür incelemesi yapılmış daha sonra mülakat bulguları analiz edilmiştir. 

 

2. LİTERATÜR TARAMASI  

Türkiye’de ve Dünya’da Covid-19 pandemisinin sağlık çalışanlarının iş-

aile yaşamına olan etkilerine yönelik çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görül-

mektedir. Bu çalışmaların büyük çoğunluğu pandeminin sağlık çalışanları üze-

rinde olumsuz psikolojik etkilere neden olduğunu göstermektedir ve bu durum 

sağlık çalışanlarının iş-aile yaşamını da olumsuz bir şekilde etkilemektedir.  .  

Suudi Arabistan’da 582 sağlık çalışanı ile gerçekleştirilen bir çalışmada, 

COVID-19 veya MERS-CoV gibi pandemik ve salgın bulaşıcı hastalıklar, enfekte 

hastaların bakımını üstlenen sağlık çalışanları üzerinde önemli düzeyde endişe 

ve stres yarattığı ve asıl endişelerinin ise enfeksiyonu kendilerinin kapmaların-

dan ziyade ailelerine bulaştırma riski olduğu görülmüştür.(Temsah ve diğ., 

2020). İtalya'da yapılan bir çalışmada; COVID-19 pandemisinde sağlık çalışan-

larının topluma göre daha yüksek risk algısı ve endişe düzeyine sahip oldukları 

görülmüştür (Simione ve Gnagnarella, 2020).  Çin’de 4.357 kişiye yapılan bir 

araştırmada ise; sağlık çalışanlarının ön saflarda tedavilere katılmak, izole ol-

mak ve aile üyelerini veya meslektaşlarını enfekte etmek konularında psikolojik 

sıkıntı yaşadıkları tespit edilmiştir (Dai ve diğ., 2020). Malezya da yapılan bir 

çalışmada da, sağlık çalışanlarının önemli bir bölümünün pandemi sürecinde tü-
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kenmişlik yaşadığını belirtmişler ve bu tükenmişliğin nedenlerini ise iş yükle-

rini, pandeminin neden olduğu belirsizlikleri, zorlu iş-aile dengesini ve gergin 

işyeri ilişkileri olarak ifade etmişlerdir (Syazni Roslan ve diğ., 2021) 

(Polat ve Coşkun, 2020)) tarafından bir pandemi hastanesinde çalışan 

384 sağlık çalışanının katılımı ile yapılan bir çalışmada; COVID-19 salgını bo-

yunca yoğun bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarının depresyon, anksiyete ve 

stres durumlarının etkilendiği görülmüştür. COVID-19 Pandemisi sırasında ka-

dın cinsiyeti ile stres, anksiyete ve depresyon düzeyleri anlamlı derecede ilişkili 

bulunmuştur. Kadınların ailelerini koruma endişesi nedeniyle daha fazla etki-

lendiği tespit edilmiştir. Çalışmada bekâr sağlık çalışanlarının anksiyete puanı, 

evli sağlık çalışanlarına göre yüksek saptanmıştır. Mesleklere göre sağlık çalı-

şanlarının Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği’nden aldıkları puanlar anlamlı 

farklılık göstermemiştir. 

COVİD-19 pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının tükenmişlik, mesleki 

doyum, depresyon, anksiyete, COVİD-19 korkusu düzeyleri ve bunlarla ilişkili 

faktörlerin incelendiği bir çalışmada; kadın sağlık çalışanlarında korku, kaygı ve 

depresyon puan ortalamalarının erkeklerden anlamlı bir şekilde yüksek olduğu 

görülmüştür. Daha genç ve daha tecrübesiz sağlık çalışanlarında tükenmişlik 

daha fazla bulunmuştur. COVID-19 hastaları ile doğrudan çalışanlarda tüken-

mişlik yüksek iken iş doyumu daha düşüktür. Hemşire ve diğer sağlık personeli 

doktorlara göre daha çok koronavirüs korkusu yaşamaktadır ve iş doyumları da 

daha düşüktür (Arpacıoğlu ve diğ., 2020).  

Sakaoğlu ve diğ. (2020), yaptıkları ve sağlık çalışanlarının pandemi sıra-

sında yaşadıkları kaygı düzeyini ve ona bağlı değişkenleri analiz etmek amacıyla 

yapılan çalışmada; pandemi döneminde sağlık çalışanlarının, kaygı puanlarının 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırma da kaygı düzeyini etkileyen ba-

ğımsız değişkenler arasında cinsiyet, medeni durum, çocuklu olma durumu, Co-

vid’li hastayla doğrudan teması olup olmaması, temas süresi, gruplarında an-

lamlı farklılıklar bulunmuştur.  

Hacımusalar ve diğ. (2020), yaptıkları bir çalışmada sağlık çalışanları 

COVID-19 pandemisinden topluma göre psikolojik olarak daha fazla etkilendik-

leri tespit edilmiştir. Hemşirelerin diğer sağlık çalışanlarına göre daha fazla et-

kilendikleri ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde Enli Tuncay ve diğ. (2020) yaptık-

ları çalışmada da, sağlık çalışanlarının pandemilerde, anksiyete, depresyon, 

travma sonrası stres bozukluğu gibi psikiyatrik bozuklukları ve tükenmişlik gibi 
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belirtileri toplumun geneline göre daha yüksek düzeyde olduğu ortaya konmuş-

tur. Ayrıca pandemilerin psikososyal yönlerini inceleyen çalışmalara göre, ka-

dınlar ve hemşireler daha fazla etkilendikleri tespit edilmiştir 

Baki ve Piyal (2020), çalışmalarında sağlık çalışanlarının Covid-19 Pande-

misi ve Benzeri Olağanüstü Durumlarda çalışma koşulları nedeniyle var olan iş 

yükü ve iş-aile çatışması üzerine Covid-19 pandemisi kaynaklı enfekte olma 

riski, bağımlı ana-baba, çocuk ve evcil hayvan bakımı ayrıca eve taşınacak etki-

lenim (sunukluk) nedeniyle ek çatışma alanları ortaya çıktığını ifade etmişler-

dir.  

Afyonkarahisar ilinde görev yapan 36 sağlık çalışanı ile yapılan bir araş-

tırmada elde edilen bulgulara göre; sağlık çalışanlarının çalışma koşullarında 

kayda değer şekilde değişimler olduğu ve iş yüklerinin arttığı görülmüştür. Sos-

yal yaşamda ise izole koşulları gereği aile ve yakınlarla görüşememenin yanı 

sıra eve geç gitme durumları oluşmuştur. Bu durumda sağlık çalışanlarının, sos-

yal yaşamdan geri kalmaktan çok ebeveynleriyle, eşleriyle, çocuklarıyla görüşe-

memeleri söz konusu olmuştur. (Yüncü ve Yılan, 2020). 

COVID-19 pandemi döneminde kadın sağlık çalışanları ile yapılan bir ça-

lışmada, sağlık çalışanlarının kaygıları incelendiğinde, kendilerine virüs bu-

laşma riski veya kendilerinde mevcut bulunan virüsü aile üyelerine ya da 

üçüncü kişilere bulaştırma riskinin olması, elde edilen maddi edimlerin hiçbir 

sağlık çalışanı açısından COVID-19 ile mücadele için verilen emeğin ve katlanı-

lan riskin karşılığı olmaması, COVID-19 bulaşma riski nedeniyle çocuklarına 

yaklaşamamaları ve bu durumun çocuklarında olumsuz psikolojik etkilere yol 

açması olarak belirtilmiştir (Nakışcı ve Develi, 2020). 

 

3. ALAN ARAŞTIRMASI 

3.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi 

Covid 19 pandemi döneminde en büyük yükün sağlık çalışanlarında ol-

duğu görülmektedir. Yoğun bir tempoyla ve büyük risk altında görev yapan sağ-

lık çalışanları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pandemi döneminin en 

olumsuz etkilenenleridir. Bu riskli ve zorlu çalışma sürecinde sağlık çalışanları 

ailelerine gerekli vakti ayıramamakta, ailelerin taleplerine cevap verememekte 

ve bu durum iş-aile çatışmasına yol açmaktadır. Yaşanan bu sorunlar sağlık ça-

lışanlarının psikolojilerine ve işteki verimliliklerine yansımaktadır. Bu zorlu 

pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının iş-aile hayatında yaşadıkları sorunların 

boyutlarının bilinmesi, gerekli önlemlerin alınması ve daha sonraki süreç için 

doğru politika oluşturulması için önem arz etmektedir.  
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Bu çalışma sağlık çalışanlarının pandemi sürecinin iş-aile hayatına olan 

etkilerini ve bu süreçte yaşadıkları sorunların boyutlarını incelemeyi amaçla-

maktadır. Bu amaçla pandemi sürecinin en fazla etkilediği şehirlerin başında ge-

len İstanbul ilindeki devlet hastanelerinde görev yapan doktor ve hemşireler-

den oluşan sağlık çalışanlarına derinlemesine mülakat yapılmıştır. Araştırma15 

hemşire 10 doktor olmak üzere 25 sağlık çalışanı grubundan oluşmuştur.  

Çalışmada, sağlık çalışanlarından derinlemesine bilgi edinilmesi amacıyla 

nitel araştırma deseni tercih edilmiştir. Veri toplama aracı olarak katılımcılara 

yarı yapılandırılmış mülakatlar uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış mülakatlar, 

katılımcıların algılamış olduğu problemleri kendi düşünceleri ile anlatmasını 

sağlamaktadır (Merriam, 2015:88). Mülakatlar, Aralık 2020’de İstanbul’da bu-

lunan devlet hastanelerinde yüz yüze yapılmıştır. Araştırmada mümkün olduğu 

kadar farklı kliniklerde görev yapan sağlık çalışanlarının seçilmesine dikkat 

edilmiştir. 

3.2. Araştırmanın Bulguları 

Bu bölümde öncelikle katılımcıların genel özelliklerinden bahsedilecektir. 

Daha sonra pandemi sürecinin sağlık çalışanlarının iş ve aile yaşamına olan et-

kilerine yönelik bulgular analiz edilecektir. En son olarak da pandemi sürecinde 

yaşanan sorunlar için sağlık çalışanlarının beklentileri değerlendirilecektir. 

3.21. Katılımcıların Genel Özellikleri 

 Sayı Yüzde 

Sağlık Çalışanının Mesleği 

Doktor 10 40 

Hemşire 15 60 

Cinsiyet 

Kadın  11 44 

Erkek 14 56 

Yaş 

20-24 1 4 

25-29 4 16 

30-34 5 20 

35-39 5 20 

40-44 10 40 

Medeni Durum 

Evli  22 88 
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Bekar 4 12 

Çocuk Sayısı 

Yok 7 28 

1 10 40 

2 8 32 

 
Çalışmada İstanbul’da bulunan devlet hastanelerinde çalışan 10’u doktor 

15’si hemşire toplam 25 sağlık çalışanı ile mülakat yapılmıştır.  Görüşme ger-

çekleştirilen sağlık çalışanlarının %4’ü 20-24 yaş grubunda, %16’sı 25-29 yaş 

grubunda, %20’si 30-34 yaş grubunda, %20’si 35-39 yaş grubunda ve %40’ı ise 

40-44 grubunda yer almaktadır. Görüldüğü üzere görüşmeye katılan sağlık ça-

lışanları büyük çoğunluğunu genç ve orta yaş grubundan oluşmaktadır. 

Katılımcıların %56’sının erkek, %44’ünün ise kadın olduğu görülmekte-

dir. Katılımcı sağlık çalışanlarının %88’si evli, %12’si ise bekârdır. Görüşülen 

sağlık çalışanlarının %40’ının 1, %32’sinin 2 çocuğu bulunmakta, %28”inin ise 

çocuğu bulunmamaktadır. 

3.2.2 Pandemi Sürecinin Sağlık Çalışanlarının İş Yaşamına Olan 

Etkilerine Yönelik Bulgular 

-Çalışma Koşullarına Olan Etkileri 

Pandemi sürecinin sağlık çalışanlarının iş yaşamına önemli etkilerinin ol-

duğu aşikârdır. Görüşmeye katılan sağlık çalışanları pandemi sürecinin çalışma 

koşullarını olumsuz şekilde etkilediğini, özellikle çalışma süreleri ve ücretleri 

konusunda sıkıntılarının olduğunu belirtmişlerdir.  Katılımcıların çoğunluğu 

günde 12 saatten fazla çalıştıklarını zaman zaman 16 ve 24 saate çıktıklarını 

ve bu durumdan hiç memnun olmadıklarını ifade etmişlerdir.  Uzun saatler 

çalışmanın kendilerini çok yorduğunu, bazı günler kendilerine gelmekte zor-

landıklarını ve bu durumun dikkatlerini azalttığını ve motivasyonlarını düşür-

düğünü belirtmişlerdir.  

Görüşmeye katılan sağlık çalışanlarının en çok yakındıkları bir başka 

konu ise ücretlerdir. Katılımcılar, pandemi sürecinde uzun saatler ve büyük 

bir özveriyle çalışmalarına karşılık ücretlerinin değişmediğini, ücretlerinin 

yaptıklarının karşılığı olmadığını ve kendilerini tatmin etmediğini belirtmiş-

lerdir. 

Konu ile ilgili seçilmiş mülakatlar aşağıdaki gibidir; 

Sabah 08.00 akşam 20.00 arası çalışıyorum. Sürekli tulum içinde ve az bir 
süre dinlenme ile çalışıyoruz bu bizi çok yoruyor. (M12) 
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Pandemi sürecinde 24 saat çalıştığım oluyor. Bazı günler kendime gel-
mekte zorlanıyorum. (M15) 

Pandemi sürecinde ücretlerimiz neredeyse hiç fark etmedi diyebilirim. 
Yaptığımızın karşılığı bu değil. (M5) 

Pandemi sürecinde çalışma saatlerimiz uzun ve iş yükümüz çok ağır. Ancak 
en düşük memur maaşlarından birini alıyoruz ekranlara yansıtılanlarla 
alakası yok. Emeğimizin karşılığını almıyoruz. (M9)  

Pandemide çalışma zorluğumuz katlanarak arttı ancak verilen ücrette bir 
değişiklik olmadı normal mesai ücreti aldık en düşük miktardan. (M17)  

-Verimliliğe Olan Etkisi 

Pandemi sürecinin önemli etkilerinden biri sağlık çalışanlarının verimli-

liği üzerinedir. Görüşme yapılan sağlık çalışanlarına pandemi sürecinin işteki 

verimliliği nasıl etkilediği sorulmuş ve büyük çoğunluğunun olumsuz etkile-

diği cevabını verdikleri görülmüştür.  Özellikle pandemi sürecinde sağlık çalı-

şanlarının koruyucu kıyafetlerle uzun saatler çalışmalarının ve dinlenememe-

lerinin verimliliklerini önemli ölçüde düşürdüğü görülmüştür. 

Konu ile ilgili seçilmiş mülakatlar aşağıdaki gibidir; 

Verimlilik ve kalite tamamen ortadan kalktı. Standart enfeksiyon önlem-
leri bile zaman zaman göz ardı edilebiliyor. Yönetimin sizden beklediği de 
artık verimli olmak değil, iş odaklı olup sizi "işçi" gibi kullanmak. (M1)  

Pandemi süreci verimliliğimi olumsuz etkiledi. Dinlenmeden bir sonraki 
çalışma gününe gitmek algılarımı ve enerjimi düşürdü.(M2)  

Hasta bakım kalitesi azaldı dolayısıyla verimlilikte azaldı. Koruyucu kıya-
fet olmadan odaya giremediğimizden rahat hareket edemedik. (M22)  

Günlük çalışma saatlerimiz neredeyse yüzde 50 arttı. Bir sabah gidip ertesi 
gün akşam çıkıyorduk genelde. 24 saatlik çalışmanın başlangıcı ve bitişi 
kesinlikle aynı olmuyordu. Sona doğru verimlilik düşüyordu. (M25) 

Bu görüşlerin aksine sadece iki sağlık çalışanı pandemi sürecinde çalış-

manın verimliliğin azaltmadığını, aynı dikkat, disiplin ve özveri ile çalışmaya de-

vam ettiklerini ifade etmiştir.  

Konu ile ilgili seçilmiş mülakatlar aşağıdaki gibidir; 

Pandemi süreci işteki verimimi etkilemedi, aynı dikkatle yapmaya devam 
ettim. (M6) 
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Pandemi verimliliğimi olumsuz etkilemedi çünkü aynı disiplin ve özveri ile 
çalışmaya sürdürdüm. (M23) 

-Mesleki Bağlılığa Olan Etkisi 

Pandemi sürecinin sağlık çalışanları üzerindeki önemli bir etkisi de mes-

leklerine olan bağlılıkları üzerinedir. Sağlık çalışanları, pandemi sürecinde yo-

rulmuş ve yıpranmış hissettiklerini, depresif haller içinde olduklarını, taham-

mül sınırlarının düştüğünü, yalnızlık duygularının arttığını ve mesleğe olan 

bağlılıklarının azaldığını belirtmişlerdir. 

Konu ile ilgili seçilmiş mülakatlar aşağıdaki gibidir; 

Kendi adıma da hemşire arkadaşlarımın adına da söyleyebilirim ki sağlık 
sektörü ve çalışanları gerek saygınlık, gerek maddi olarak hak ettiği karşı-
lığı alamıyor. Çalışma şartları sürekli aile yaşantısını etkiliyor, bulaşıcı 
hastalıklarla mücadele ediyoruz ve gece gündüz demeden uzun saatler 
hastanede kalıyoruz. Mesleki anlamda bir bağlılık hissetmiyor çoğu arka-
daşım. (M7) 

Mesleğimi halen çok seviyorum ama bu süreç çok bitkin düşürdü beni. Aynı 
şekilde ailemi de yoruyor. Bazen başka bir iş mi seçmeliydim diye düşünü-
yorum.(M25) 

Kendimi yıpranmış ve yorulmuş hissediyorum. Mesleğimi yapmak istemi-
yorum. Üç kuruş için bu kadar yıpranmaya gerek olmadığı için yeniden 
okumaya ve başka birşeyler yapmaya karar verdim (M1)  

Benim en büyük problemim yalnızlık. İyi veya kötü duygularımı, yaptıkla-
rımı paylaşabileceğim insanlarla birlikte vakit geçirmiyorum. İş şartları-
nın bu kadar yoğun olması ve karşılığında tatmin edici maddi bir kazancın 
olmaması da kendimi değersiz hissetmeme neden oluyor. Kendimi kötü his-
sediyorum ve bu mesleği yapmak istemiyorum. (M16)  

Bu görüşlerin aksine pandemi sürecinde mesleklerine olan bağlılığını 

kaybetmeyen katılımcıların da olduğu görülmüştür. 

Konu ile ilgili seçilmiş mülakatlar aşağıdaki gibidir; 

Hala mesleğime saygılı ve bağlıyım sadece ilk zamanki mutlu hallerim 
yok.(M3) 

Mesleğimi hâlâ çok seviyorum ve mesleğime bağlılığım devam ediyor..  Kut-
sal bir mesleğimiz var. (M11) 
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3.2.3. Pandemi Sürecinin Sağlık Çalışanlarının Aile Yaşamına Olan 

Etkilerine Yönelik Bulgular  

Pandemi süreci sağlık çalışanlarının sadece iş yaşamını değil aile yaşa-

mını da önemli bir şekilde etkilemiştir. Görüşme yapılan sağlık çalışanlarının 

büyük çoğunluğu pandemi sürecinin aile yaşamlarını çok olumsuz etkilediğini 

ve aile içinde çok ciddi sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirt-

mişlerdir. Öncelikle pandemi sürecinde sağlık çalışanları ailelerine virüs bu-

laştırma korkularının çok yüksek düzeyde olduğunu ve bu yüzden aile üyele-

rinden kendilerini soyutlamak zorunda kaldıklarını söylemişlerdir. Sağlık ça-

lışanları bu süreçte yoğun çalışma saatlerinden dolayı da ailelerine vakit ayı-

ramadıklarını ve bundan dolayı hem anne-baba, eş ve çocuklarının hem de 

kendilerinin bu durumdan şikayetçi oldukları görülmüştür.  

Konu ile ilgili seçilmiş mülakatlar aşağıdaki gibidir; 

Aileme hastalığı bulaştırma korkusu vardı. Bu yüzden ailem ile olabildi-
ğince aynı ortamda az bulundum. Ailem de benim için fazlasıyla endişe-
liydi. (M1) 

Bir virüsle mücadele ediyorduk hem de tedavisi henüz olmayan bir virüsle. 
Bunu eve getirme aileme bulaştırma fikri beni korkutuyor ve geriyordu. Bu 
gerginlik işime de etki ediyordu bazen. (M20) 

Sabah 08.00 akşam 20.00 arası çalışıyorum genelde veya akşam 20.00 sa-
bah 08.00 arası çalışıyorum. Genellikle zorlanıyorum. Aileme vakit ayıra-
mıyorum. (M8)  

Eşim psikolojik anlamda çok kötü bu da ailemizde büyük iletişim sıkıntıla-
rına sebep oldu. (M11) 

Sabah 08.00 akşam 20.00 arası çalışıyorum. Sürekli tulum içinde ve az bir 
süre dinlenme ile çalışıyoruz bu bizi çok yoruyor. Bu durum aile hayatımı 
çok olumsuz etkiliyor. (M12) 

Ailemle mümkün olduğunca az görüşüyorum. Yalnızlık hissi zaman zaman 
depresif hissetmeme neden oluyor. (M15) 

Olabildiğince kendimi ailemden fiziki olarak soyutlamaya çalıştım. Çünkü 
eğer istemeden virüs kaptıysam onları korumak zorundaydım. Çoğu kez 
bir araya gelemiyoruz. (M25) 

Ailemden ev içinde de olsa uzak olmak ve iletişimin azalması burukluk 
oluşturuyordu. Bu durum işimdeki verimliliği de azalttı. (M25)  
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Bu görüşlerin aksine bazı katılımcılar pandemi sürecinde aile hayatla-

rında bir sorun yaşamadıklarını, ailelerinin bu durumu anlayışla karşıladıkla-

rını ifade etmişlerdir.  

Konu ile ilgili seçilmiş mülakatlar aşağıdaki gibidir; 

Bir sorun yaşamadım. Ailem durumumu anlayıp anlayışla karşılıyordu. 

(M10)  

Ailemle, işimi etkileyebilecek bir sorun yaşamadım. Sadece onları çok özlü-

yorum. (M16) 

3.2.4. Pandemi Sürecinde Yaşanan Sorunlar İçin Sağlık 

Çalışanlarının Beklentileri 

Katılımcılar iş-aile yaşamında yaşadıkları sorunların çözümü ve etkile-

rinin azaltılması için izlenecek yollar konusunda çeşitli talep ve görüşlerde bu-

lunmuşlardır. Bunların başında izinlerin açılması, izinlerin artırılması ve ma-

aşların düzeltilmesi gelmektedir. Pandemi sürecinin ve sonrasının olumlu şe-

kilde atlatılması ve eski normallere dönme sürecinde bu talep ve beklentilerin 

karşılanmasının önemli olduğunu belirtmişlerdir.  

Katılımcılar ülkemizde pandemi sürecinin kötü yönetildiğini ve bu süre-

cin daha iyi yönetilmesi konusunda da görüş bildirmişlerdir. Bu sürecin daha 

iyi yönetilmesi onlarında yaşadığı bu kötü durumu iyileştireceklerini belirt-

mişlerdir. 

Konu ile ilgili seçilmiş mülakatlar aşağıdaki gibidir; 

Erken emeklilik, yıpranma payı ve maaşların düzeltilmesi, çalışma olanak-
ları ile saatlerinin düzeltilmesi tatmin eder. Tabi bir de saygınlık duyul-
ması. (M3) 

İdari izin olursa aileme ayırdığım vakit artar ve çatışmalar azalabilir. 
(M8) 

Belirli aralıklarla test yapılması ve böylelikle ailemizin yanında daha sık 
bulunabilmemiz iyi olurdu. (M12) 

Yıllık izinlerin açılması iş yoğunluğunun azaltılmasını istiyoruz. Çok yorul-
duk ve ailemize vakit ayırmak istiyoruz (M20)  

Meslek gereği gece vardiyalarında da çalışıyoruz. En azından haftada 1 
kezden fazla gece işe gelmemek isterdim. 24 saat evde olmamak aile ilişki-
lerimi ve sorumluluklarımı zedeliyor. Bu kadar uzun saatlik vardiyalar ol-
mamalı. 24 saat tam verimlilikte çalışmak imkansız. Maksimum çalışma 
saati günlük 12 yi geçmemeli.(M8) 



COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNİN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ-AİLE YAŞAMINA OLAN ETKİLERİ 

 

11 

Maaşların arttırılmasını istiyorum çünkü aile içinde huzursuzluk yetmi-
yormuş gibi bir de ücret konusuna kafayı takıyoruz. (M16)  

Sağlık çalışanı sayısı az bir kişi 2-3 hastaya bakıyoruz. Bunu çözmeleri ge-
rek.(M21) 

Maaşların artması gerek. Yan gelirler olmasa geçinemeyeceğiz bu kadar 
çalışmamıza rağmen.(M19) 

Belki ortalık biraz durulunca izin vermeleri gerek. Kafamızı toparlaya-
lım.(M18) 

Çalışma saatlerinin ve şartlarının düzenlenmesi gerek.(M17)  

Psikolojik destek verilmesi gerekli bizlere(M2) 

 

4. SONUÇ 

2019 yılında başlayan ve bütün dünyayı saran Covid 19 pandemisi, ça-

lışma hayatını ve özellikle sağlık sektöründe çalışanları çok olumsuz bir şe-

kilde etkilemiştir. Uzun sürelerle ve büyük risk altında çalışmak zorunda kalan 

sağlık çalışanları gerek iş gerekse aile hayatlarında önemli sorunlar yaşamış-

lardır ve yaşamaktadırlar. 

Pandemi sürecinin sağlık çalışanlarının iş ve aile yaşamına olan etkile-

rini analiz etmek amacıyla yapılan mülakat çalışması neticesinde; sağlık çalı-

şanlarının genel olarak pandemi sürecinde zor koşullarda ve yoğun çalıştıkları 

gözlemlenmiştir. Bu durumun ailelerine ve işlerine yansıması da olumsuz ol-

muştur. 

Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarından genel olarak memnun olma-

dıkları ortaya çıkmıştır. Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının çoğunun bek-

lentilerinin altında maaş aldıkları belirlenmiştir. Çoğunluğu ücretlerinde iyi-

leştirmeler yapılmasını istemektedir. Bu maaş düzeyinin ihtiyaçlarını karşıla-

mada yetersiz kaldığını belirtmişlerdir. Çalışma saatlerinde olumsuz görüş bil-

diren katılımcıların çoğu çalışma saatlerinin azaltılması yönünde istekleri ol-

muştur. Bu çalışma temposunun hem işteki verimliliklerine hem de dikkat da-

ğınıklığına sebep olduğu görülmüştür. Çalıştıkları fazla saatin karşılığını da al-

mak istediklerini belirtmişlerdir.  
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Sağlık çalışanları, pandemi sürecinde yorulmuş ve yıpranmış hissettik-

lerini, depresif haller içinde olduklarını, tahammül sınırlarının düştüğünü, yal-

nızlık duygularının arttığını ve mesleğe olan bağlılıklarının azaldığını belirt-

mişlerdir.  

Pandemi süreci sağlık çalışanlarının sadece iş yaşamını değil aile yaşa-

mını da önemli bir şekilde etkilemiştir. Görüşme yapılan sağlık çalışanlarının 

büyük çoğunluğu pandemi sürecinin aile yaşamlarını çok olumsuz etkilediğini 

ve aile içinde çok ciddi sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirt-

mişlerdir. 

Pandemi öncesi çalışma şartlarının aynısının olmayacağını konusunda 

hem fikir olan katılımcılar bu durumun daha iyiye gitmesi için gözle görülür 

bir çalışma yapılmadığını belirtmişlerdir. Bu şartların iyileştirilmesi sonu-

cunda daha verimli bir çalışmanın olacağı ve bunun ailevi durumlarına da 

olumlu yansıyacağını belirtmişlerdir. Katılımcıların iş-aile hayatında yaşadık-

ları sorunların azaltılması için; izinlerin açılması, izinlerin artırılması ve ücret-

lerin artırılması taleplerinde bulunmuşlardır. Pandemi sürecinin ve sonrası-

nın olumlu şekilde atlatılması için bu iyileştirmelerin ve düzenlemelerin 

önemli olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılar ülkemizde pandemi sürecinin 

kötü yönetildiğini belirtmişler ve bu sürecin daha iyi yönetilmesinin sorunları 

azaltmada ve iyileştirmede etkili olacağı konusunda görüş bildirmişlerdir.  

Sağlık alanı bir ülkenin olmazsa olmaz alanlarından biridir. Bu alanın 

koşullarının iyi yönde artırılması ülkedeki sağlık sektörünün gelişmesini artı-

racak ve o alanı daha saygın hale getirecektir. Bu yüzden sağlık çalışanları için 

gerekli iyileşme ve düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi büyük önem 

taşımaktadır. 
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1.GİRİŞ 

Covid 19 salgını, tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik ve 

sosyal yaşamı etkilemiş, eğitimden ulaşıma, çalışma hayatından spor ve eğlen-

ceye her alanda tedbirler alınmasına, kısıtlamalar getirilmesine neden olmuş-

tur. Toplumun tüm kesimlerini farklı alanlarda olumsuz etkileyen pandemiden 

yaşlı ve engellilerin daha olumsuz etkilendiği literatürde birçok çalışma ile or-

taya konmuştur. Başta sağlık sorunu yaşamalarını önlemek amacıyla sokağa 

çıkma yasağı getirilerek, kısıtlanan ilk grupta yer alan 65 yaş ve üstü bireylerin 

ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin ekonomik sorunların yanı sıra günlük ihti-

yaçlarının giderilmesi ve psiko-sosyal alanlarda da sorunlarla karşı karşıya kal-

dıkları görülmektedir. Bu konuda erken bir müdahale olarak uygulamaya konan 

Vefa Sosyal Destek Grupları, pandemi gibi toplumun içinden geçtiği zorlu bir sü-

reçte önemli bir işlevi yerine getirerek, bir toplumsal dayanışma örneği sergile-

mektedir. Aynı zamanda yönetişim açısından da örnek bir model oluşturan Vefa 

Sosyal Destek Grupları incelendiğinde, ihtiyaçların giderilmesi ve sosyal eşitliği 

sağlama konusunda başta kamu ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm ak-

törlerin ortaklığına dayalı esnek ve dinamik bir yapı arz ettiği görülmektedir. 

Pandemi gibi kriz süreçlerinde iyi yönetişimin önemi yadsınamaz bir gerçek 

olarak karşımıza çıkmakta, tüm aktörlerin katılımının sağlandığı, işbirliği ve ko-

ordinasyona dayalı çalışmaların gelecekte ortaya çıkabilecek kriz durumlarına 

karşı da ülke ve toplumlara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu düşünceden 

hareketle, bu çalışmanın amacını pandemi sürecinde bir yönetişim örneği ola-

rak Vefa Sosyal Destek Gruplarının incelenmesi oluşturmaktadır. Çalışmada ön-

celikle yönetişim kavramına yer verilerek, pandemi sürecinin yönetişimi gerekli 

                                                           
1 Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 
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kılan koşulları ele alınacak, Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmaları, işleyişi ve 

yapısı değerlendirilecektir.  

 

2. YÖNETİŞİM KAVRAMI VE YÖNETİŞİM YAKLAŞIMI 

Bir tarafın diğer tarafı yönettiği bir ilişki biçiminden, karşılıklı etkileşime 

dayalı ilişkiler ağına dönüşümü ifade eden yönetişim kavramı, toplumsal aktör-

ler arasında ve bu toplumsal aktörler ile kamu yönetimi arasındaki karşılıklı et-

kileşimin niteliğine işaret etmektedir (Argüden, 2007: 22). Sivil toplum ile ilgili 

temel kavramlardan biri olan yönetişim, kamu yönetiminin de temel kavramları 

arasında yer almakta ve "bir toplumsal, politik sistemdeki tüm aktörlerin ortak 

çabalarıyla elde edilen sonuçların oluşturduğu yapı ya da dışarıdan bir baskı ol-

madan her bir aktörün birbirini etkilediği düzen" (Bozkurt vd. 2008: 274) şek-

linde tanımlanmaktadır. 

1980’li yılların sonunda tüm dünyayı etkisi altına alan neoliberal politika-

lar, sosyal devlet anlayışının niteliğinde dönüşüme sebep olarak sosyal politika 

ve sosyal hizmetlerin sağlanmasında devlet dışındaki kurumların katılımını teş-

vik eden bir yapı ortaya koymuştur. Refah çoğulculuğu veya refah karması ola-

rak tanımlanan yaklaşım ile kamu yönetim birimleri, sosyal refah hizmetlerinin 

üretimi ve dağıtımı görevlerini diğer aktörlere bırakarak, hizmetlere ilişkin 

planlanma, denetim ve finansman sorumluluğunu yürütmelidir (Ersöz, 2006: 

41). Kamu yönetimini, serbest piyasa ve pazar ekonomisine ilişkin temel değer-

ler etrafında girişimci yönetim niteliğine sahip çıkacak şekilde yeniden oluş-

turma çabasını ifade eden, yeni kamu işletmeciliği anlayışı ile kamu yönetiminin 

piyasaya benzer koşullar içinde çalışması amaçlanmaktadır (Ökmn ve Parlak, 

2008: 253; Ersöz, 2004: 37). Dolayısıyla devletin temel görevleri arasında olma-

yan alanlardan çekilmesi beklenirken, temel kamusal hizmetlerden yeterli şe-

kilde yararlanamayan kesimlerin sosyal güvenlik ve transfer harcamalarını 

azaltmak, özelleştirme uygulamaları ve kamu harcamalarını kısıtlamak sure-

tiyle devletin küçültülmesi öngörülmüştür. Devletin çekildiği alanlardaki hiz-

metlerin ise başta sivil toplum kuruluşları ve özel sektör olmak üzere diğer ak-

törler tarafından yerine getirilmesi yaklaşımı benimsenmiştir (Ökmen ve Par-

lak, 2008: 253). Yönetişim de yeni kamu işletmeciliği anlayışının etkisiyle, kamu 

yönetiminde ortaya çıkan güven kaybı, devletin etkisizleşmesi gibi istenmeyen 

sonuçların ortaya çıkması sebebiyle geliştirilen temel bir yönetim modelidir 

(Gündoğan, 2004: 16).  
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Yönetişim kavramıyla ilgili literatürde ortak bir tanımda uzlaşma bulun-

mamaktadır. Kurumsal açıklamalar yönetişimi araçsal bir yaklaşım ile ele ala-

rak, belirli amaçlara ulaşmada bir araç olarak görürken, kuramsal açıklama-

larda yönetişim ve yönetim kavramları arasındaki farklılıkların odak alındığı iz-

lenmektedir. Buna göre yönetim, hiyerarşik yapı öngörürken, yönetişim eşitler 

arası düzende, devletle birlikte toplumdaki tüm sosyal, ekonomik, siyasal ve yö-

netsel aktörlerin yönetmeye, yönlendirmeye, kontrol etmeye ve rehberliğe iliş-

kin faaliyetlerini içermektedir (Özel ve Dönmez, 2021: 267-269). Tekeli (1999: 

253) de yönetişimin daha eşitlikçi bir toplum ortaya koyacağını belirterek, eşit-

lik vurgusunda bulunmakta, yönetişimin demokrasiye ve daha etkili bir devlet 

modelinin ortaya çıkmasına da katkı sağlayacağını ifade etmektedir. Buna göre 

yönetişim, karar alma süreçlerinde sivil toplum kuruluşları, özel sektör gibi ak-

törlerin de yer almasını sağlayarak, çoğulcu ve katılımcı demokrasi anlayışını 

ortaya koymaktadır.  

Öte yandan literatürde yönetişimi savunan ve yönetişim karşıtı yaklaşım-

ların varlığı da dikkat çekmektedir. Yönetişimi savunanlar, yönetişim anlayışı-

nın kötü yönetimden kaynaklanan olumsuzlukların ortadan kalkacağı ve etkin 

bir yönetimin gelişeceğini savunmaktadır. Toplumsal sorunların sadece devlet 

tarafından değil, yerel, ulusal ve uluslararası aktörlerin içinde olduğu, işbirliğine 

dayalı bir yapı ile çözüleceği düşüncesiyle yeni bir toplumsal iş bölümünün or-

taya çıktığını ifade etmektedirler. Yönetişim karşıtı yaklaşımların ise neolibera-

lizm ve küresel kapitalizme yönelik eleştirilere dayandığı görülmektedir (Erat, 

2021: 124-125). 

Günümüzde devletin tek başına belirleyici olduğu yönetim yapısından söz 

edilemezken, devletle toplum arasındaki sınırların da belirsizleştiği, devlet ve 

toplumun içiçe geçtiği, aradaki ilişkinin dinamik, karşılıklı etkileşime, görev ve 

yükümlülüklerin paylaşımına dayalı bir görünüm kazandığı izlenmektedir. Dev-

let, sivil toplum ve özel sektör arasında etkileşime dayalı yeni bir ilişkiyi tanım-

layan yönetişim, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde birlikte düzenleme, birlikte 

yönetme, birlikte üretme anlayışıyla aktörler arası ortaklığı esas almaktadır 

(Kooiman, 1993: 1-3). Yönetişimin kamu hizmetleri ve sosyal politikaların uy-

gulanmasına getirdiği yeni yapı ile aktörler arasındaki ilişkilerin çerçevesi yeni-

den çizilmektedir. Buna göre kamu hizmetlerinin sivil toplum kuruluşları tara-

fından yerine getirilmesi, özel sektörün ise başta sosyal sorumluluk projeleri ol-

mak üzere sosyal politika alanına katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunması bek-

lenmektedir. Yönetişimi destekleyen uluslararası kurumların da (DB, BM, AB) 
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uygulanan projelere sağladıkları kredi ve yardımlarda sivil toplum kuruluşları-

nın katılımını zorunlu tuttukları görülmektedir.  

Yönetişimin şeffaflık, katılım, uzlaşma, eşitlik, hukukun üstünlüğü, hesap 

verebilirlik, duyarlılık, etkililik gibi bir takım ilkelerin varlığı ve uygulanması ile 

oluşturacağı ortam, “iyi yönetişim” olarak ifade edilmektedir. Bu durumda iyi 

yönetişim, devlet yönetiminde temsiliyet, katılımın ve denetimin varlığı, sivil 

toplumun etkinliği, hukukun üstünlüğü ve piyasa ile entegre alternatif hizmet-

lerin sunulduğu, yeni teknolojilere uyumun sağlandığı siyasal ve ekonomik dü-

zeni işaret etmektedir (Gündoğan, 2004: 16-17). Yönetişimin dayandığı temel 

ilkelerin, kriz yönetiminin temel ilkeleriyle de örtüştüğü ve bunlara uymanın 

gerek iyi yönetişim gerekse iyi kriz yönetimi için önem arz ettiği ifade edilmek-

tedir. Buna göre yönetişim ve kriz yönetimde; süreçlerin bütüncül bir yakla-

şımla ele alınması, bilgi birikimine ve verilere dayalı hareket edilmesi, katılımın 

dikkate alınması, yerel şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılanmaya gidil-

mesi, yeni şartlara kolay adaptasyonu sağlayacak esnek, dinamik, etkin işleyişin 

esas alınması söz konusudur (Özer, 2006: 79; Özel ve Dönmez, 2021: 271). İyi 

yönetişimin uygulanamadığı kriz dönemlerinde, sosyal ve ekonomik huzursuz-

lukların artması, kültürel bozulmalar, toplumu yanlış yönlendirecek spekülatif 

haberlerin artışı, insan sağlığını etkileyen bilinçsiz sağlık yöntemlerinin çoğal-

ması gibi olumsuzluklar doğacaktır (Şahin Rodoplu, 2021: 1733). 

 

3. PANDEMİ SÜRECİNDE YÖNETİŞİM İHTİYACI DOĞURAN KOŞULLAR 

2019 yılında Çin’de ortaya çıkan, 2020 yılı Mart ayı itibariyle pandemi ola-

rak ilan edilen ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 (Koronavirüs), ekono-

mik, sosyal ve siyasal etkileriyle çok farklı alanlarda sorunlara, değişimlere ve 

müdahalelere sebep olmuştur. İnsan yaşamını tehdit eden bir sağlık sorunu şek-

linde ortaya çıkan Covid 19, hızla çalışma hayatı ve toplumsal hayatı derinden 

etkileyen bir kriz sürecine dönüşmüştür. Nitekim, COVID 19 sürecini konu alan 

literatür incelendiğinde çok sayıda çalışmanın, pandeminin iktisadi, toplumsal, 

siyasal, psikolojik etkilerine ve sonuçlarına yönelik derinlemesine bilgi sunduğu 

görülmektedir (Yıldırım, 2021; Aykan ve Bilginer, 2021; Aslan, 2021; Şeker vd. 

2020; Demirbaş vd. 2020). 

Sadece bir sağlık krizi olmaktan çıkarak kapsamlı bir krize dönüşen pan-

demi sürecinde tüm ülkelerin, yerel, ulusal, uluslararası tüm örgütlerin ve ak-

törlerin sorumluluk alması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Her ülkede olduğu gibi 

Türkiye’de de farklı aktörler ve kurumlar tarafından COVID-19’un yayılmasını, 
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olumsuz etkilerini önlemeyi ve sınırlamayı amaçlayan kamu politikası müdaha-

leleri, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, ayni ve nakdi sosyal destek prog-

ramları devreye sokulmuştur. Devlet başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Milli 

Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı1 ve yerel yönetimler gibi tüm kurumlarıyla sürece 

dahil olarak sağlık sistemine yönelik istifa, izin ve emeklilik işlemlerinin durdu-

rulması, pandemi hastanelerinin oluşturulması gibi düzenlemeleri, esnek veya 

uzaktan çalışma olanaklarının sağlanması gibi çalışma hayatına yönelik düzen-

lemeleri ve seyahatlerin yasaklanması, sokağa çıkma kısıtlamaları gibi toplum-

sal hayata yönelik bir çok düzenlemeyi uygulamaya koymuştur. Özel sektör ku-

ruluşlarının sağlık ekipmanı, maske, dezenfektan gibi hijyen malzemeler sağ-

lama, eğitim araç gereç desteği sunma gibi kurumsal sosyal sorumluluk projele-

rini hızlı şekilde uyguladığı görülmektedir (Yıldırımalp, 2021). Sivil toplum ku-

ruluşları ise sürece ilişkin bilgilendirme çalışmaları yürütmekle birlikte özel-

likle dezavantajlı gruplara yönelik ayni ve nakdi yardım çalışmaları ile sosyal 

hizmet ve sosyal yardım ağına önemli katkı sağlamışlardır. Pandemi sürecinde 

sivil toplum kuruluşlarının sunduğu hizmetlere ve yürüttükleri faaliyetlere yö-

nelik talebin yüksek oranda arttığını belirten TÜSEV Raporu (2020), bu artışın 

temel nedeninin sivil toplum kuruluşlarının pandemi sürecinde dezavantajlı 

gruplara yönelik doğrudan çalışmalarından kaynaklandığını vurgulamaktadır. 

Dolayısıyla pandemi sürecinin oluşturduğu krize yönelik tüm paydaşların so-

rumluluk aldıkları görülmektedir. 

Pandemi sürecinde aktörlerin işbirliğini gerekli kılan önemli bir alan ve 

kesim olarak dezavantajlı gruplar karşımıza çıkmaktadır. Sosyo-ekonomik so-

runların artış gösterdiği pandemi sürecinde özellikle yaşlılar, engelliler gibi de-

zavantajlı grupların farklı alanlarda problemler yaşadıkları ve sorunlarının de-

rinleştiği izlenmektedir (Şentürk, 2021; Sütlüoğlu, 2021; Kalaycı, 2021; Demirel 

ve Sütçü, 2021; Atabey Koca, 2021). Bu durum sosyal yardım ve sosyal hizmet 

gibi alanlarda etkin olmayı daha da önemli hale getirerek, aktörlerin birlikte ha-

reket etmelerini de gerektiren bir yapı arz etmiş ve pandeminin dezavantajlı 

gruplar üzerindeki etkisini gidermeye yönelik çalışmalara da yer verilmiştir. 

Pandemi sürecine bütüncül ve geniş bir perspektiften bakıldığında; aynı 

anda birden fazla alanda çok boyutlu sorunlar doğuran, ekonomik ve sosyal 

krizlere neden olan pandemi ile mücadelede farklı disiplinlerin, farklı alanların 

                                                           
1 2021 yılında yapılan değişiklikle Bakanlığın ismi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı haline gel-
miştir.  
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ve birden çok aktörün birlikte çalışmasının, birlikte hareket etmesinin gerekli-

liği ve önemi kendisini net olarak göstermektedir. Dolayısıyla bir kriz yönetim 

sürecini içeren pandemide, sosyal politikanın tüm aktörlerinin birlikte hareke-

tini ve toplumsal iş bölümünü gerektiren bir başka ifadeyle yönetişimi öne çıka-

ran bir tablo ortaya çıkmıştır. Şahin Rodoplu (2021) tarafından gerçekleştirilen 

Covıd-19’la mücadelede Türkiye’deki farklı aktörlerin yönetişim ilkeleri uygu-

lamalarının değerlendirilmesini amaçlayan araştırmada da pandemi sürecinde 

kamu, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve toplumun işbirliğine, ortaklığına 

dayanan bir yönetim anlayışı benimsendiği, pandeminin sosyo-ekonomik olum-

suz yansımalarının giderilebilmesi yönünde bir yönetişim modeli uygulandığı 

belirtilmektedir. Araştırma sonuçlarına göre de mücadele sürecinde tüm aktör-

lerin yönetişim ilkeleri doğrultusunda verimli ve etkin olduğu vurgulanmakta-

dır.  

 

4. PANDEMİ SÜRECİNDE İYİ BİR YÖNETİŞİM ÖRNEĞİ OLARAK VEFA 

DESTEK GRUPLARI 

Türkiye’de pandemi ile mücadele, Ocak 2020’de Sağlık Bakanlığı’nca ha-

zırlanan Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı’na göre oluşturulan Korona-

virüs Bilim Kurulu ile başlamış, bu tarih itibariyle de bilim kurulunun tavsiyeleri 

doğrultusunda ekonomik ve sosyal yaşamın her alanında tedbirler, kısıtlamalar 

uygulanmaya devam etmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2020). Alınan önlemler kapsa-

mında eğitim, kültür-sanat-spor, ulaşım ve seyahat, bilimsel etkinlikler, serbest 

dolaşım gibi toplumsal yaşam faaliyetlerine sınırlandırmalar, ertelemeler, geçici 

olarak durdurma kararları alınmıştır. Nisan 2020’de ise Toplum Bilimleri Ku-

rulu oluşturularak farklı disiplinlerde uzmanlaşmış kişilerin görüşleri çerçeve-

sinde hastalıkla daha iyi organize olabilmek için öneriler geliştirmek, toplumu, 

aileleri ve bireyleri doğru yönlendirerek yaşamı kolaylaştırmak hedeflenmiştir 

(Gencer, 2020: 37-38). 

Covid 19’dan olumsuz etkilenen grupların başında yaşlı ve engelli bireyler 

gelmektedir. Yaşlıların genel olarak sağlık nedeniyle riskli grupta yer aldığı gö-

rülürken özellikle kalp hastalıkları, diyabet, tansiyon gibi kronik hastalıkları 

olan yaşlıların virüs karşısında daha zayıf oldukları bilinmektedir. Engelli birey-

ler de kronik rahatsızlıkları sebebiyle risk altında bulunmakta, ayrıca rehabili-

tasyon gibi hizmetlerin aksaması, mal ve hizmetlere erişememe de bu grubu 

olumsuz etkilemektedir (Yolcu ve Sezgin, 2020:149). Bu kapsamda Mart 2020 

tarihinde alınan ilk önlemler arasında, koronavirüsten en fazla etkilenen 65 yaş 
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ve üstü bireyleri ve kronik rahatsızlığı olan kişileri korumaya yönelik düzenle-

melere yer verildiği görülmektedir. İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönder-

diği genelgeyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişile-

rin ikametlerinden çıkmalarını, park ve bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarını 

sınırlandırıcı sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Genelgede ayrıca, 65 yaş ve üstü 

ile kronik rahatsızlığı olan kişilerden özellikle tek başına yaşamakta olan ve ih-

tiyaçlarını karşılayacak yakını olmayanların mağduriyet yaşamalarını önlemek 

amacıyla vali/kaymakamların başkanlığında, temel ihtiyaçların karşılanmasına 

yönelik “Vefa Sosyal Destek Grubu” oluşturulacağına da yer verilmiştir (İçişleri 

Bakanlığı Genelgesi, 2020). 

Yönetişime örnek gösterilebilecek Vefa Sosyal Destek Grubu, pandemi 

gibi toplumun içinden geçtiği zorlu bir süreçte önemli bir işlevi yerine getirmek-

tedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, Afet ve Acil 

Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kızılay, diğer sivil toplum kuruluşları tem-

silcilerinden ve gönüllülerden oluşturulan “Vefa Sosyal Destek Grubu” aracılı-

ğıyla, pandemi döneminde dezavantajlı gruplara destek sağlamak hedeflenmiş-

tir (Çimen, 2021: 30-31).  Nüfusun tamamını etkileyen pandemi sürecinde, özel-

likle yaşlılar ve engellilerin ekonomik sorunların yanısıra psiko-sosyal sorunlar 

yaşadıkları ifade edilmektedir. Sokağa çıkma yasakları, zorunlu karantinalar, 

güncellenen vaka/vefat sayıları stres, kaygı bozukluğu, umutsuzluk, yalnızlık, 

korku, fiziksel hareketsizlik gibi sorunları doğururken, sosyalleşme ihtiyacının 

karşılanamaması, bazı ailelerde yaşlı ve engelli istismarının, sömürünün artma 

riski, bu grupları daha kırılgan, savunmasız hale getirmiştir ( Uysal ve Eren, 

2020; Türk, 2020; Demirel ve Sütçü, 2021). Bu gruba yönelik uygulama ve hiz-

metler; izolasyona yönelik “kısıtlamalar”, kısıtlamalar sebebiyle sunulan “hiz-

metler”, sağlık ve temel ihtiyaçlara ilişkin harcama artışı sebebiyle “ekonomik 

destek”, fizyolojik, psikolojik, sosyal gereksinimlere ilişkin “izinler ve ayrıcalık-

lar” ve tedavi etme, aşılama için “ tıbbi hizmetler” olarak sıralanmaktadır. Vefa 

Sosyal Destek Grupları, pandeminin genelde toplum özelde ise yaşlı, engelli gibi 

korunması gerekenler üzerinde oluşturduğu sorunların ve ihtiyaçların gideril-

mesinde önemli bir destek mekanizması sunmaktadır. Profesyonel meslek çalı-

şanları ve gönüllülerin birlikte hizmet verdiği bu yapının kapsayıcılık ve ulaşı-

labilirlik açısından etkisinin olumlu olduğu ifade edilmektedir. Nitekim ülke nü-

fusu göz önüne alınınca Mayıs 2020 tarihinde Vefa Sosyal Destek gruplarının 

kısa sürede 6 milyon 649 bin 461 haneye ulaşarak, ilk aşamada çok fazla riskli 

bireye fayda sağladıkları belirtilmektedir (Demirel ve Sütçü, 2021: 3652-3654). 
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Vefa Sosyal Destek Grupları ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan 

kişilerin ikametlerinden ayrılmadan ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanarak, 

Genelge ile 112, 155 ve 156 mobil numaralara ihtiyaçlarını bildirmeleri karar-

laştırılmıştır. Polis, jandarma, bekçi, zabıta, öğretmen, AFAD personeli gibi 

kamu çalışanlarının yanında sivil toplum kuruluşu gönüllüleri aracılığıyla talep 

edilen ihtiyaç malzemeleri, maske, kolonya, dezenfeksiyon ürünlerinden olu-

şan hijyen ürünleri ve emekli aylıkları adreslere teslim edilirken, sağlık ekipleri 

tarafından evde ve huzurevlerinde yaşayan yaşlı ve engelli bireylere düzenli 

sağlık kontrolleri, bakım ve tedavi de gerçekleştirilmektedir. Vefa Sosyal Destek 

Gruplarının faaliyetleri arasında market alışverişleri yapmak, tarla sürmek, kış-

lık odun kırmak, ilaç almak, evlerin temizliğini yapmak gibi talepleri karşılamak 

da görülürken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca “Sosyal Koruma 

Kalkanı” kapsamında yapılan ödemelerin evde yapılması hizmetini de yerine ge-

tirdikleri izlenmektedir. 2021 yılı verilerine göre kamu personeli ve sivil toplum 

kuruluşları gönüllülerinden oluşan 144 bin 907 kişi Vefa Sosyal Destek Grupla-

rında görev yapmakta, iletişim numaralarına gelen 10 milyon 243 bin 578 tale-

bin ise 9 milyon 472 bin 364’ü ekipler tarafından karşılanmıştır (Duran, 2020; 

Erdoğan, 2021a). Dolayısıyla Vefa Sosyal Destek Grupları, pandemi sürecinde 

dezavantajlı bireylere yönelik sosyal yardım ve ağırlıklı olarak sosyal hizmet 

amaçlı destek hizmetleri sunmaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından yaptırılan 

“Vefa Sosyal Destek Grubu Faaliyetleri Memnuniyet ve Algı Araştırması” ile hiz-

metten faydalananların memnuniyeti, hizmetten yararlanmayanların algıları ve 

Gruplarda görev alan kamu personelinin algı ve yaklaşımını ortaya koymak 

amaçlanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, tamamı 2 bin 134 kişi olan katı-

lımcıların yüzde 46,2'si destek grubunun oluşturulmasını çok gerekli bulurken, 

yüzde 47'si gerekli bulduğunu ifade etmiştir. Sağlanan hizmetlerden yarar-

lanma sıklığı açısından katılımcıların yüzde 87,5'i maddi yardım ödemesinden 

bir defa yararlandığını, market alışverişinin yapılması, emekli maaş ödemesi 

gibi diğer hizmetlerden ise birden çok faydalandığını belirtmiştir. Katılımcıların 

yüzde 56’sı vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında bu grupların çok fay-

dalı olduğunu düşünürken, destek gruplarındaki görevlilerin tutum ve davra-

nışlarından oldukça memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Vefa Sosyal Destek 

Gruplarında görev alan ve araştırmaya katılan kamu personelinin cevaplarının 

ise bu projenin çok büyük ölçüde başarıyla amacına ulaştığının göstergesi ola-

rak görülmektedir (Erdoğan, 2021b). 

Vefa Sosyal Destek Grupları; Vefa Koordinasyon Grubu, Vefa İletişim Mer-

kezi ve Vefa Saha Ekipleri olmak üzere üç ayrı yapıdan oluşarak, yönetişimin 
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gerektirdiği yapıya ait temel özellikleri göstermektedir. Koordinasyon grubu; 

iletişim merkezi ve saha ekipleri arasında koordinasyon sağlamak, sistemin et-

kin işlemesine yönelik tedbirler almak, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle 

işbirliği içinde destek hizmetlerini gerçekleştirmek görevini yürütmektedir. Ko-

ordinasyon grubu, vali yardımcısı/kaymakam başkanlığında il/ilçe jandarma 

komutanı, il/ilçe emniyet müdürü, vali/kaymakam tarafından belirlenen kamu 

kurumlarının temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri ile AFAD, Kızılay ve sivil 

toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan bir yapı arz etmektedir. Temel gö-

revi, başta 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı olan bireylerce iletilen 

talepleri alma, değerlendirme olan Vefa İletişim Merkezi kendisine iletilen ihti-

yaçların karşılanması için saha ekiplerine gerekli yönlendirmeyi yapmakta, Vefa 

Saha Ekipleri de ihtiyaçları temin ederek, talep edenlere iletilmesini, ulaştırıl-

masını sağlamaktadır. Mevcut yapısı ve çalışmaları ile Vefa Sosyal Destek Grup-

ları, yönetişimin öngördüğü kamu, sivil toplum ve özel sektör işbirliğine dayalı 

bir modeli oluşturmaktadır (Özel ve Dönmez, 2021: 277-278). Farklı alanlarda 

faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, farklı mesleklere ve uzmanlıklara sa-

hip gönüllüler ve özel sektör dayanışması ile pandemi döneminde değişen ihti-

yaçların giderilmesine yönelik esnek, dinamik ve geniş bir destek ağının oluştu-

rulduğu izlenmektedir. Bu durumda Vefa Sosyal Destek Grupları öğrenciler gibi 

farklı kesimlerinde ihtiyaçlarına da cevap verme çabası göstermektedir. Gö-

nüllü öğretmenler, sokağa çıkma kısıtlaması döneminde 20 yaş altı öğrencilerin 

eğitimine katkı için kitap dağıtım çalışmaları gerçekleştirirken (Duran, 2020), 

Türkiye Motosiklet Federasyonu üyesi gönüllü motosikletliler Bin Motosikletli 

Gönüllü Projesine başvurarak Vefa Grubu çalışmalarında yer almışlardır. Özel 

sektör şirketlerinin ve hayırsever kişilerin desteğiyle hazırlanan gıda kolilerinin 

dağıtımında yine bir özel sektör işletmesi olan dağıtım şirketi vefa çalışmalarına 

destek sağlamıştır (Özel ve Dönmez, 2021: 279). Özdoğru (2021) tarafından 

Vefa Sosyal Destek Ekipleri’nde gönüllü olan öğretmenlerin görev alma neden-

lerini incelemeyi amaçlayan çalışmanın sonuçları, yönetişim modelinde gönül-

lülüğün de önemini ortaya koymaktadır. Gruba gönüllü katılım sağlayan öğret-

menlerin vatandaşlık ve sorumluluk bilinci, dini inanç gereği, toplumsal daya-

nışmayı sağlama, topluma rol model olma, karşılık beklemeden faydalı olunabi-

leceğini gösterme gibi farklı sebeplerle faaliyetlerde yer aldığı görülmektedir.  

Gönüllü öğretmenler, özellikle yalnız yaşayan ve ihtiyaçların karşılayacak yakını 

olmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların gıda alışveriş-

lerinin yapılması, faturalarının ödenmesi, emekli maaşlarının dağıtılması, sos-
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yal yardımların iletilmesi, ilaçlarının alınması gibi faaliyetleri gerçekleştirmek-

tedir. Bu süreçte huzur, mutluluk, manevi haz, insan olmanın onuru, aidiyet hissi 

gibi olumlu duygular hissettikleri sonucuna da yer verilmektedir. 

Vefa Sosyal Destek Grupları, yapısı, görev içeriği ve işleyişi açısından in-

celendiğinde yönetişimin ilkelerine uygun bir görünüm sergilemektedir. Buna 

göre, değişime ve ihtiyaçlara göre şekillenen esnek ve dinamik bir yapılanma 

içinde tüm aktörlerin kararlara katıldığı, yetkilendirmenin, koordinasyonun ve 

işbirliğinin etkin şekilde uygulandığı bir model uygulanmaktadır.  Vefa Sosyal 

Destek Gruplarında, devlet/kamu düzenleyici, sivil toplum kuruluşları ve gönül-

lüler karar alım, taleplere cevap ve karşılamada köprü, özel sektör ise sahip ol-

duğu imkanlarla taleplerin karşılanması hususunda destek olma rolünü üstlen-

mektedir. Yönetişim ilkeleri arasında yer alan katılımcılık, şeffaflık, hesap vere-

bilirlik açısından Vefa Sosyal Destek Grupları değerlendirildiğinde, talep edilen 

hizmetlerin yerine getirilme sürecinde kamu kurumlarıyla birlikte sivil toplum 

kuruluşlarının, özel sektörün ve gönüllülerin aktif rol aldığı, katılımcılık söz ko-

nusu olduğunda ise sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün karar almaya katı-

lımdan ziyade kararların uygulanmasında etkin oldukları izlenmektedir. İçişleri 

Bakanlığı, valilik, kaymakamlık ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya he-

saplarında, web sitelerinde, resmi kanallar aracılığıyla Vefa Sosyal Destek Grup-

larının faaliyetlerine ilişkin bilgilerin paylaşımıyla hesap verebilirlik, şeffaflık il-

kelerinin sağlanmaya çalışıldığı görülmektedir (Özel ve Dönmez, 2021:280-

283). 

Pandemi süreci gibi zor bir dönemde sosyal yardım ve sosyal hizmetin et-

kinliğinin sağlanmasında önemli rol oynayan ve bundan sonraki doğal afet, sal-

gın gibi kriz dönemleri için iyi bir örnek oluşturan Vefa Sosyal Destek Grupları, 

kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör işbirliği ile de iyi bir yönetişim ör-

neği oluşturmaktadır. 

 

5. SONUÇ 

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de Covid 19 pandemi 

sürecinde sağlık sorunları, ekonomik sorunlar ve psiko-sosyal sorunlar yaşayan 

yaşlı ve engellileri korumaya yönelik tedbirlerin hızlı bir şekilde alındığı, deza-

vantajlı grupların ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik yeni hizmet modellerinin 

uygulandığı görülmektedir. Pandemi sürecinin başından itibaren Koronavirüs 

Bilim Kurulu, Toplum Bilimleri Kurulu gibi istişareye, iletişim ve işbirliğine açık 

bir yaklaşım benimsenmekle birlikte toplumsal ve özellikle günlük yaşamın de-
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vamlılığını sağlamaya, yaşlı ve engelli bireyler gibi özel olarak korunması gere-

kenlere yönelik daha etkin, esnek ve dinamik yapılara ihtiyaç duyulmuştur. Bu 

durum Vefa Sosyal Destek Gruplarının ortaya çıkışını doğurmuştur. Bölge, görev 

ayrımı yapmadan, 7/24 hizmet sağlayan Vefa Sosyal Destek Grupları tüm aktör-

lerin desteğiyle Türkiye çapında bir yardımlaşma, sosyal sermayenin üretimi, 

toplumsal dayanışma örneği oluşturarak, afet, acil durum oluşturan kriz dönem-

leri için iyi bir yönetişim modeli sunmaktadır. Vefa Sosyal Destek Grupları; gö-

revleri, işleyişi, esnek ve dinamik yapısıyla, yönetişim ilkelerine sahip yürütümü 

ile yönetişim yaklaşımıyla örtüşmektedir. Vefa Sosyal Destek Grubu İçişleri Ba-

kanlığı genelgesiyle uygulamaya konarak devlete bağlı kurum niteliği sergile-

mekle birlikte yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve özel sek-

tör işbirliğine ve koordinasyonuna dayalı bir yönetişim modeli olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Pandemi sürecinde sağladıkları fayda göz önüne alındığında Vefa 

Sosyal Destek Grupları gibi etkili yapılanmaların yönetişim ve kriz dönemleri 

için iyi bir tecrübe oluşturduğunu söylemek mümkündür. Öte yandan pandemi 

süreci başta sosyal hizmet olmak üzere dezavantajlı gruplara yönelik ihtiyaçla-

rın giderilmesinde etkin yapılanmanın önemini göstermiştir. Bu kapsamda Vefa 

Sosyal Destek Grupları gibi oluşumların yaşanan süreçte elde edilen deneyimle 

daha iyi yapılanmasını sağlayacak çalışmaların yürütülmesi, psiko-sosyal des-

tek sunumu gibi sosyal hizmet planlamalarının uzman kişilerce acil durumlar 

ortaya çıkmadan oluşturulması ve hatta hayata geçirilmesi önem taşımaktadır. 

Bu çalışmaların yönetişim anlayışı ile devamlılığını sağlamaksa özellikle kamu 

ve sivil toplumun ilişkisine katkı sağlayacak, sosyal sermaye üretimi, toplumsal 

dayanışmanın artması gibi konularda da güçlendirici, birleştirici olacaktır. 

 
  



Sinem YILDIRIMALP 

 

26 

KAYNAKÇA 

ARGÜDEN, Y. (2007). “İyi Yönetişim”, Önce Kalite Dergisi, Ekim, ss: 22-25. 

ASLAN, S. (2021). “Covıd-19 Salgınının Küreselleşmeye Ve Ulus Devletlere Etkisi”, Elekt-

ronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(80): 1735-1752. 

ATABEY KOCA, M. (2021). “Disability and old age: the COVID-19 pandemic in Turkey”, 

Disability & Society, 36 (5): 834-839. 

AYKAN B. ve BİLGİNER O. (2021). Salgın Halleri: Covıd-19 ve Toplumsal Eşitsizlikler, 

Nika Yayınevi,  Eylül, Ankara. 

BOZKURT, Ö. SEZEN S. ve ERGUN T. (2008). Kamu Yönetimi Sözlüğü, TODAİE, Ankara. 

ÇİMEN, H. (2021). “Dünyayı Sarsan Pandemi (Covid-19) Sürecinde Türkiye’de Sosyal 

Yardımların Önemini Yeniden Düşünmek”. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (2): 15-38. 

DEMİRBAŞ D., BOZKURT V. ve YORĞUN S. (2020). Covid-19 Pandemisinin Ekonomik, 

Toplumsal ve Siyasal Etkileri, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul. 

DEMİREL, A.C. ve SÜTÇÜ, S. (2021). “Covid-19 Salgınında Türkiye’de Yaşlılara Yönelik 

Uygulamalar ve Hizmetlerin Değerlendirilmesi”, OPUS–Uluslararası Toplum 

Araştırmaları Dergisi, 17(Pandemi Özel Sayısı): 3641-3675. 

DURAN, Y. (2020). “Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Des-

tek Grubu”, https://www.yesilay.org.tr/tr/makaleler/pandemi-gunlerinde-da-

yanismanin-carpan-etkisi-vefa-sosyal-destek-grubu, 01.12.2021 

ERAT, V. (2021). “Kamu Yönetimi Çalışmalarında Yönetişim”, Bingöl Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (21): 121-135. 

ERDOĞAN, M. N. (2021a). Vefa Sosyal Destek Grupları Yaklaşık 9,5 Milyon Talebe Yanıt 

Verdi, https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/vefa-sosyal-destek-gruplari-yak-

lasik-9-5-milyon-talebe-yanit-verdi/2116218, 21.11. 2021. 

Erdoğan, M. N. (2021b). Vefa Sosyal Destek Grupları Vatandaştan Geçer Not Aldı, 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/vefa-sosyal-destek-gruplari-vatandastan-

gecer-not-aldi-/2096091, 21.11. 2021. 

ERSÖZ, H. Y. (2006). “Sosyal Devletten Gönüllü Sivil Topluma”, Sosyal Politikalar Dergisi, 

Güz, Sayı 1: 39-41. 

ERSÖZ, H. Y. (2004). Sosyal Politika Perspektifinden Yerel Yönetimler (İngiltere, İsveç 

ve Türkiye Örneği), Filiz Kitabevi, İstanbul. 

GENCER, N. (2020). “Kovid-19 Sürecinde Yaşlı Olmak: 65 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin 

Uygulanan Sokağa Çıkma Yasağı Üzerine Değerlendirmeler ve Manevi Sosyal Hiz-

met”. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi 4(1): 35-42. 

GÜNDOĞAN, E. (2004). “Yönetim Reformlarının Gerekliliği Bağlamında İyi Yönetişim ve 

Türkiye’de Uygulanabilirliği”, Sivil Toplum Düşünce ve Araştırma Dergisi, 2(6-7), 

Nisan-Eylül. 

https://www.yesilay.org.tr/tr/makaleler/pandemi-gunlerinde-dayanismanin-carpan-etkisi-vefa-sosyal-destek-grubu
https://www.yesilay.org.tr/tr/makaleler/pandemi-gunlerinde-dayanismanin-carpan-etkisi-vefa-sosyal-destek-grubu
https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/vefa-sosyal-destek-gruplari-yaklasik-9-5-milyon-talebe-yanit-verdi/2116218
https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/vefa-sosyal-destek-gruplari-yaklasik-9-5-milyon-talebe-yanit-verdi/2116218
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/vefa-sosyal-destek-gruplari-vatandastan-gecer-not-aldi-/2096091
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/vefa-sosyal-destek-gruplari-vatandastan-gecer-not-aldi-/2096091


COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE BİR YÖNETİŞİM ÖRNEĞİ OLARAK VEFA SOSYAL DESTEK GRUPLARI 

 

27 

KALAYCI S. (2021), “Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Covid-19 Salgını Sürecinde Türkiye’de 

Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sunulan Sosyoekonomik Destek Hizmetlerinin De-

ğerlendirilmesi”, 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, Bişkek. 

KOOIMAN, J. (1993). “Social Political Governance: Introduction”, ss: 1-6, (Ed.)  

KOOIMAN J., Modern Governance, New Government, Society Interactions, Sage 

Pub., London,. 

ÖKMEN, M. ve PARLAK B. (2008). Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler İlkeler, Yak-

laşımlar ve Mevzuat, Alfa Aktüel, Bursa. 

ÖZDOĞRU, M. (2021). “Öğretmenlerin Vefa Sosyal Destek Ekipleri’nde Görev Alma Ne-

denlerine İlişkin Görüşleri”, Temel Eğitim Dergisi, 3(1), 6-14. 

ÖZEL, M. ve DÖNMEZ D. (2021). “Türkiye'de Covıd-19 Salgını İle Mücadele Sürecinde 

Bir Yönetişim Modeli Olarak Vefa Sosyal Destek Gruplarının İncelenmesi”, Türk 

İdare Dergisi, 93 (492): 263-290. 

ÖZER, M. A. (2006). Yönetişim Üzerine Notlar, Sayıştay Dergisi, 17(63): 59-89. 

SÜTLÜOĞLU T. (2021). “Covıd-19 Pandemisi Sürecinde Görme Engelli Bireylerin Gün-

delik Yaşamı“, ss: 65-118, (Ed.) BAŞARAN E. ve ALKIN R. C. Pandemi Sürecinde 

Dezavantajlı Gruplar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları: 86, Konya. 

ŞAHİN RODOPLU, D. (2021). “Covıd-19’la Mücadelede Türkiye’deki Farklı Aktörlerin 

Yönetişim İlkeleri Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, Mehmet Akif Ersoy İkti-

sadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (3): 1723-1763. 

ŞEKER, M. ÖZER, A. ve KORKUT, C. (2020). Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplu-

mun Geleceği, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları (TÜBA), Haziran, Ankara. 

ŞENTÜRK Ü. (2021), Bir Dezavantajlı Grup Olarak Yaşlıların Pandemi Hâlleri: “Kapa-

tılma” Ve “Damga”, ss: 35-64, (Ed.) BAŞARAN E. ve ALKIN R. C., Pandemi Süre-

cinde Dezavantajlı Gruplar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları: 86, Konya. 

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. (2020). 65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara Sokağa 

Çıkma Yasağı Genelgesi (21 Mart 2020). https://www.icisleri.gov.tr/, 

29.11.2021. 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. (2020). Sağlık Bakanlığı Resmi Web Sitesi, https://covid19. 

saglik.gov.tr/, 29.11.2021. 

TEKELİ İ. (1999). Modernite Aşılırken Siyaset, İmge Yayınları, Ankara. 

Türk, A. (2020). “Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi Sürecinde Yaşlılara Yönelik Uygu-

lamalar ve Yaşlıların Psiko-Sosyal Durumu Üzerine Bir Değerlendirme”. Sosyal 

Hizmet "Sosyal Çalışma", (2): 35-46. 

TÜSEV (2020). COVID-19 Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluş-

larına Etkisi Anketi Raporu. https://covid19vestklar.tusev.org.tr, 14.11.2021. 

UYSAL, M. ve EREN, G. (2020). “Covid-19 Salgın Sürecinde Sosyal Medyada Yaşlılara Yö-

nelik Ayrımcılık: Twitter Örneği”. Turkish Studies, 15(4): 1147-1162. 

https://www.icisleri.gov.tr/
https://covid19.saglik.gov.tr/
https://covid19.saglik.gov.tr/
https://covid19vestklar.tusev.org.tr/


Sinem YILDIRIMALP 

 

28 

YILDIRIM, Y. (2021). “COVID-19’un İktisadi Yaşama, Siyasi Alana ve Topluma Etkileri: 

Kapsamlı Bir Değerlendirme”, Sosyoekonomi, 29(50): 277-297. 

YILDIRIMALP, A. (2021). “Covid 19 Krizi Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uy-

gulamalarının Geleceği”, T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uluslararası 

Sosyal Bilimler Konferansı, 5-6 Temmuz, Çanakkale. 

YOLCU T. ve SEZGİN, A. A. (2020). “Salgında Sosyal Sermayenin Üretilmesinde Kamu ve 

Sivil Toplum: Vefa Sosyal Destek Grubu ve Ahbap”, TYB Akademi, Salgın, Tecrit 

ve Edebiyat, 10 (30): 143-164. 



29 

 

GÜÇ İSTENCİ VE ŞİDDET BAĞLAMINDA  
SALGININ ETKİLERİ:  

“KIZIL VEBA”’YA NIETZCHE’Cİ BİR YAKLAŞIM 
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1.GİRİŞ 

İnsanlık tarihinin yazıldığından beri şiddet her toplumun günlüğünde ye-

rini almış rahatsız edici bir kavram olarak sorunsallığını korumuştur. Şiddetin 

varoluş nedeni, ortaya çıkışı ve etkileri sosyal, psikolojik, ekonomik, kültürel ve 

siyasal perspektiflerden pek çok yoruma yol açmıştır. Ne var ki bütün bu süreçte 

şiddetin kendini yenileyerek var olmaya devam ettiği gerçeği ile karşılaşılır. Bu 

anlamda on dokuzuncu yüzyıl felsefesinin Almanya’daki ünlü temsilcisi Fried-

rich Nietzche her insanda rastlanılan ve birbirinden değişik sonuçlara neden 

olan mantık dışı bir gücün temsilcisi olan güç istenci kavramını çeşitli disiplinler 

ışığında çalışmalarına konu etmiştir. Bu bağlamda şiddetin güç ile beslendiği 

düşünülebilir. Nitekim Nietzche’nin güç istenci ile şiddete gönderme yaptığı 

yadsınamaz.  

 

2. NİETZCHE’DE GÜÇ İSTENCİ VE ŞİDDET  

Şiddetin kökenine bakıldığında pek çok ikilikte olduğu gibi bunda da basit 

olarak ben ve öteki çatışmasının var olduğu ortaya çıkar. Nitekim şiddet, bir 

kimsenin ya da grubun başkası ya da başkalarına kendi isteklerini dayatması 

durumunda bunun gerçekleşmesi için güç kullanmaktan kaçınılmamasını ge-

rekli kılar. Bu nedenle şiddet ona maruz kalan için olduğu kadar uygulayan için 

de yıkıcı bir psikolojik halin yansımasıdır. Nitekim Arendt’in aktardığına göre 

Wright Milles siyaseti bir iktidar sorunu olarak görürken ulaşacağı son noktanın 

ise şiddet olduğunu vurgular (Arendt, 2009:48). Bu anlamda şiddeti ortaya çı-

karan güç istenci değişim ve dönüşümlerin ana kaynağı olup her çeşit hareket-

liliğin ve hiyerarşik düzenin merkezinde yer alır. Arend’e göre; “güç gerçekten 

                                                           
1 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 
E-posta: ayla.oguz@gop.edu.tr, ORCID:0000-0001-7112-6549 



Ayla OĞUZ 

 

30 

de bütün yetkenin özündedir, ama şiddet değildir. Şiddet bütün araçlar gibi 

araçsaldır” (Arendt, 2009: 51). Bu nedenle şiddet her zaman bir meşrulaştırma 

ve yönlendirmeye yönelik gereksinim içindedir. Bunlar da şiddetin araçlarıdır. 

Buna karşın yetke ise hiçbir meşrulaştırmaya gereksinim duymaz.  

On dokuzuncu yüzyılın son dönemlerinde modernizmin var oluşuyla ni-

hilizme doğru evrilen ve yirminci yüzyılın başında Marksist sosyalizm ve 

Locke’cu libaralizm kavramları arasında bir düşünce fırtınasına tutulan dün-

yada Friedrich Nietzche aristokrat radikalizm hakkındaki düşünceleri ile bir 

farklılık yaratmaya çalışır. Nietzche, nihilizmin geleneği reddeden tavrını onay-

larken bütün standart değerleri de reddetmiş olur. Bu anlamda nihilizmin olum-

suzluğunu ve güç istencini uygulayacak olan yeni dönem bilim insanlarının or-

taya koyacağı yeni değerleri kutsar. Bu, Nietzche’nin on dokuzuncu yüzyıl de-

ğerler kargaşasına verdiği bir yanıt olarak algılanabilir. Nitekim on dokuzuncu 

yüzyılın bitiminde Avrupa ve Amerika’yı etkisi altına alan nihilizm, dini inancın 

düşüşünü ve bilimsel materyalizmin yükselişini simgeler (Arnhart, 2016: 435-

436). 

Nietzche’ye göre güç ve istenç birbirini bütünleyici özellikte iki kavram 

gibidir. Bu nedenle onları birbirinden ayırmak doğru değildir. Ancak istencin 

yoğunluğuna bağlı olarak etken ve edilgen istençten söz etmek mümkündür. Bu 

durum istencin güçlü ya da zayıf olması ile doğrudan ilintilidir (Nietzsche, 

2017c: 50). Mevcut yaşantıya dahil olan birey kendisini daha güçlü olacağı bir 

konuma hazırlamak ister. Bu istenç ise yetkeyi elinde tutanlarla ona boyun 

eğenleri karşı karşıya getirir. Nietzche, gücü yaşamın merkezine oturtur ve onu 

“içeride çalışan ve harici şartlardan yararlanan ve bunları sömüren olağanüstü 

şekillendirici, biçim yaratıcı” olarak tanımlar (Nietzsche, 2017c: 450). Dolayı-

sıyla güç istencinin yaşamı şekillendirdiği kaçınılmaz bir gerçek gibi görünmek-

tedir. Ayrıca istence hizmet eden paydaşlar vardır. Nieztche’ye göre “Bütün 

amaçlar, hedefler, anlamlar sadece tüm olaylara özgü bir istencin; güç istencinin 

ifade tarzları ve metamorfozlarıdır” (Nietzche, 2017c:427).  Dolayısıyla Ni-

etzche’ye göre amaçlara ve hedeflere sahip olmak ve daha güçlü olmak için is-

tençli olmak, büyümek için istençli olmak aynı şey olup bunları yapabilmek için 

araçlara sahip olmak da istençli olmak anlamına gelir. 

Buna ilaveten Nietzche, gücün yerinden oynatılmasının var olan dengeleri 

değiştireceğinden söz eder. Bu yüzden istenci oluşturan bakış açıları birbiri ile 

mücadele ve yarış içindedir. Nietzche, geleneksel mutlakçı ahlak bakışını güç is-

tenci bağlamında bir yandan reddederken bir yandan yeniden yorumlar. Ni-

etzche’ye göre büyüklük olarak sabit öz olarak değişken olan güç ilişkilerinin 
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sayısız bileşimleri ve tekrarı vardır (Nietzsche, 2017c: 648). Nietzche, bütün bu 

incelemelerinde insanın psikodinamiğini ortaya çıkarmaya çalışmış ve bu an-

lamda bir yandan antik dönemin ünlü felsefecileri olan Plato ve Sokrates gibi 

düşünürlerden ilham almış diğer yandan İncil’i incelemiş ve on dokuzuncu yüz-

yılın Avrupa tarihini çözümlemiştir. Nietzche, güç istencini çözümlerken gele-

nekselin ahlaklı insan olarak kodladığı bireyi küçümser. Onu modernitenin za-

vallılaştırdığı ve yozlaştırdığı bir tür yaratık olarak görür. O yüzden temel olarak 

ahlaklı olmayana yönelir ve onu yüceltir. Kendisini de dahil eder göründüğü ah-

laksızlar grubunun ahlaklılığın gücünü talep ettiğinden söz eder. Ona göre ken-

dimizi koruma dürtümüz rakiplerimizin güçlerini kaybetmelerini istemese bile 

onların efendisi olmak ister (Nietzche, 2017c:246). 

 

3.“KIZIL VEBA”’DA GÜÇ İSTENCİ VE ŞİDDETİN YANSIMALARI 

Amerikalı yazar Jack London’ın 1910 yılında yazdığı “Kızıl Veba” (The 

Scarlet Plague) adlı kısa romanı bir zamanlar klasik diller öğretmeni olan Pro-

fesör James Howard Smith’in kızıl veba denen salgının insanlığı yok edişi hak-

kında Edvin, Hou Hou ve Tavşandudak adlı üç torununa anlattıklarını kapsar. 

Profesör Smith ve torunlarının 2070 yılında aşırı derecede ilkel bir düzen içinde 

bir yaşam sürdürmeleri tersine dönmüş bir uygarlığın habercisi gibidir. Bu-

nunla birlikte romanın açılış cümlesi ise uzun yıllardır çalışmayan bir demiryolu 

vurgusu ile başlar. Bu demiryolunun üzerinden ise bir patika geçmektedir. Daha 

ilk cümleden anlatıcı gizli anlamda teknoloji çağından ilkele doğru bir geri dö-

nüşün ve gerileyişin haberini verir gibidir: 

Patika, bir zamanlar üzerinden demiryolu geçen yükseltilmiş toprak set 
boyunca uzanıyordu. Ancak demiryolunda yıllardır tren işlemiyordu. Or-
man, setin iki yamacından yürümüş, ağaçlar ve çalılardan oluşan bir dal-
gayla örterek üstünü yeşile bürümüştü. Bir insanın bedeni kadar dar olan 
patika, artık sadece vahşi hayvanların yoluydu. Arada sırada ormanın ye-
şili içinden kendini gösteren paslı demir parçaları, raylarla traverslerin 
hala durduğunu ortaya koyuyordu. Bir yerde, tam da bağlantı noktasında 
filiz vermiş olan yirmi beş santimlik bir ağaç rayın ucunu havaya kaldırıp 
tamamen gözler önüne sermişti (London, 2020: 1).  

Böylelikle romanda verilen bu betimleme ile daha en başından ileri bir il-

kelliğin mevcut olduğu kanısı okurda oluşur. Zaten Smith’in ve torununun kıya-

fetleri taş devri insanlarının kıyafetleri gibi basit bez parçalarından oluşmakta 

ve korunmak için de ok, yay vs. gibi ilkel savunma araçları kullanmaktadırlar.  
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Profesör Smith anlatısında uzaklara düşmüş bir zamandan ve büyük bir 

uygarlığın ürkütücü bir şekilde yok oluşundan söz eder. Smith artık çok yaşlıdır 

ve pek çok şeye tanıklık etmiş olduğu oldukça belirgindir:  

İhtiyar bir adamla bir çocuk bu yoldan yürüyordu. Oldukça yavaş ilerliyor-
lardı çünkü adam hayli yaşlıydı, şöylece bir dokunup geçmiş olan inme yü-
zünden hareket ederken sürekli titriyor, elindeki uzun sopaya dayanma-
dan yürüyemiyordu. Kafasını güneşten, keçi derisinden yapılma kaba bir 
bere koruyordu. Başlığın altından seyrek bir tutam kirli ve kırçıl saç çık-
mıştı. Koca bir yapraktan, maharetle yapılmış güneş siperliğinin koruduğu 
gözleri, dikkatle ayağının bastığı yerlere bakıyordu. Normalde kar beyazı 
olması gereken ama saçını yıpratıp kirleten aynı havayla ve aynı kamp or-
tamınca pisletildiğini ortaya koyan sakalı, iç içe geçmiş bir kıl yığını ha-
linde neredeyse beline kadar uzanıyordu. Omuzlarıyla göğsünden aşağıya 
keçi derisinden yapılma tek parçalı perişan giysisi sarkıyordu. Çok iler i 
yaşta olduğunu ortaya koyan sıska ve pörsümüş kollarıyla bacaklarındaki 
güneş yanıkları, yaralar ve sıyrıklar, yıllardır dış koşullara açık halde ya-
şadığını gösteriyordu (London, 2020:1-2).  

Profesör Smith, bir gün on iki yaşındaki torunu Edwin ile ormanda yürür-

ken ona paranın ne olduğunu sorar. Edwin ise üzerinde 2012 yazan bir demir 

parayı dedesine uzatır.  Bu tarih Smith’e 2013 yılında ortaya çıkan ve neredeyse 

insanlığı yok eden ‘kızıl veba’ salgınından söz etmesine neden olur: “Bu para, 

basılan son paralardan olmalı çünkü 2013 yılında Kızıl Ölüm geldi. Tanrım! Tan-

rım! Bir düşün! Bunlar altmış yıl önce oldu ve dünyada o yılları gören bir tek ben 

kaldım” (London, 2020:4). Edwin de parayı Smith’in diğer torunu Hu Hu’ dan 

almıştır. Altmış yıl önce basılan bu para Smith’in kızıl veba ile ilgili gerçekleri 

açıklamasına ve dünyadaki kaybolan uygarlığı üç torununa anlatmasına neden 

olur. Nitekim modern, bilimsel ve teknolojik olan her şey Profesör Smith’in alt-

mış yıl öncesindeki anılarındadır. Örneğin yürüyüşleri esnasında yabanıl bir şe-

kilde avlanarak beslenirler. Profesör Smith, sahilde yakaladıkları yengeci pişirip 

ikram eden küçük torunlarına mayonezden söz eder. Üçü de böyle bir şeyi hiç 

tatmamışlardır. Üstelik kumsalda yemeklerini yerlerken bir yandan da ayı, kurt 

gibi çeşitli yırtıcı hayvanların yemi olmaktan tedirgindirler. Bu yüzden kendile-

rini koruyacak kesici aletler ya da ok taşımak zorunda oldukları anlaşılır. Smith, 

sürekli olarak geçmiş ile şimdinin, modern ile ilkelin kıyaslamasını yapar ve düş 

kırıklıklarını yansıtır:  

Bir düşünsenize! Güzel bir pazar günü ben bu kumsalı kadınlar, erkekler 
ve çocuklarla dopdolu, capcanlı halde gördüm. Üstelik onları yiyecek ayı 
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falan da yoktu ortada. Tam şu tepenin üstünde istediğiniz her şeyi alabile-
ceğiniz büyük bir restoran vardı. O zamanlar San Francisco'da dört milyon 
kişi yaşardı. Ya şimdi, koca şehirde ve kırsalında toplasan kırk kişi ancak 
var. Denizde gemiler yüzerdi. Gemiler sürekli Golden Gate Boğazı'ndan ge-
çer, içeri dışarı gidip gelirlerdi. Sonra hava taşıtları, zeplinler ve uçan ma-
kineler vardı. Saatte tam üç yüz kilometre gidebilirlerdi. New York Eyaleti 
ile San Francisco Limited Şirketi arasındaki posta taşıma sözleşmesine 
göre en az bu hız gerekliydi. Sonra biri vardı, bir Fransız, ismini unuttum, 
saatte beş yüz kilometreye gözünü dikti ama çok riskli bir şeydi bu, özel-
likle de tutucu insanlar için. Aslında adam doğru yoldaydı, Büyük Salgın 
gelmeseydi başaracaktı da... Ben sizin yaşınızdayken ilk uçakları hatırla-
yan adamlar hayattaydı; bense son uçağı gördüm, altmış yıl önce (London, 
2020:8-9). 

Ne var ki yaşlı Profesör Smith’in kullandığı pek çok sözcüğü torunları an-

lamaz. Nitekim onlar altmış yıl öncesinde kalan uygarlıktan habersizdir. O yüz-

den dedelerine bir nevi çılgın, bunak ya da hayalperest gibi bakarak ona aldır-

mazlar. Öyle ki Smith’in geçmişi anlatırken kullandığı dil daha seçkin bir dil iken 

torunları ile iletişiminde kullanmak zorunda olduğu dil ve seçtiği sözcükler ba-

sit ve kaba sabadır. Nitekim romanda, insanlığın doğaya verdiği tahribat şöyle 

açıklanarak bir anlamda da modernin ve uygarlığın eleştirisi yapılır:  

İnsanın bu dünyadaki bütün çalışması köpükten öte bir şey değil. İnsan 
kendine faydası olacak hayvanları evcilleştirip düşmanca davrananları 
yok etti, toprağın yabani bitki örtüsünü temizledi. Ama sonra insan yok 
oldu ve ilkel hayat geri dönüp onun elleriyle yaptığı her şeyi sildi süpürdü. 
Arazileri orman oldu, tarlaları yabani otlarla doldu, sürülerini yırtıcı hay-
vanlar yedi. Baksanıza Cliff House sahilini bile kurtlar basıyor (London, 
2023:10).  

Smith, teknolojinin yerini alan uygarlıktan uzak görüntüyü kızıl veba sal-

gınına bağlayarak şunları söyler: "Bir zamanlar dört milyon kişinin gülüp eğlen-

diği buralarda şimdi kurtlar geziniyor, yabani torunlarımız, tarih öncesi dönem-

lerden kalma silahlarla bu koca dişli yağmacılara karşı kendilerini savunuyor. 

Bir düşünün! Hepsi de o Kızıl Ölüm yüzünden" (London, 2023:10). 

Bu alıntıdan da anlaşıldığı gibi 2013’te ortaya çıkan kızıl veba denilen sal-

gın hastalık Profesör Smith’in yaşadığı dört milyon nüfuslu San Fransisco’ya da 

ulaşır. Amerika’da ilk defa on yedi milyon nüfusu olan New York’da başlayan 

salgın kısa süre sonra diğer eyaletlere de yayılınca halkta panik başlar ve yiye-

cek stoklamaya ve mağazaları yağmalamaya başlarlar. Bunlar şiddetin ilk gö-

rüntüsüdür. Bu arada Smith de veba olup olmadıklarını kontrol ederek kardeşi 
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ile kimya okuluna sığınmayı planlar. Ne var ki salgına yakalanan diğerleri gibi 

kardeşi de kızıl vebadan ölür. Zaten hastalık yakalanıldığı andan çok geçmeden 

belirtilerini gösterir ve hastanın canını alır. Hastalığa yakalananların tenleri bir 

süre sonra kıpkırmızı olmaktadır ve en belirgin hastalık belirtisi ateşten sonra 

budur. Fakat henüz sağlıklı olanların kendilerini koruma duygusu üst seviyede-

dir. Bu yüzden acımasızca hasta olanları tecrit eder, hatta bazen de öldürürler.  

İnsanlar aç oldukları için birbirine saldırmaya başlamıştır. Burada şiddetin ben-

cilce uygulandığı açıktır. Nitekim Smith ve torunları bu veba kurbanlarının ce-

setlerine ait kemikleri altmış yıl sonra kumsalda gezinirken bulmuşlardır. 

Smith, ‘veba kurbanları’ dediği cesetler hakkında şunu açıklar: "Son günlerde 

insanlar bunlar gibi ölüyor, düştükleri yerde kalıyorlardı. Bunlar da bir aile ol-

malı, belli ki hastalık kendilerine bulaşmasın diye kaçarken gelip burada, Cliff 

House sahilinde ölmüşler” (London, 2020:2).  

Bu arada oğlanlar o kadar vahşidir ki buldukları kafatasındaki dişleri sö-

kerek ipe takıp kolye yapmak isterler. Nitekim bu da onların vahşi uygarlığının 

göstergeleridir. Ne var ki Smith, gelecekten umutlu değildir. İnsanoğlu bugü-

nünü kendi elleriyle hazırlamıştır. Aynısını tekrar edeceğine kanaati onu rahat-

sız eder. Smith, bu serzenişlerini en sevdiği ve daha uygar gördüğü torunu 

Edwin’e bir miras gibi şöyle açıklar:  

Siz tam yabanisiniz. Baksanıza, insan dişlerini boynuna asma adeti de baş-
lıyor. Bir sonraki kuşakta da kulaklarınızla burnunuzu deldirip süs diye ke-
mik veya deniz kabuğu takarsınız. Gayet iyi biliyorum. İnsanoğlu uygarlık 
yolundaki kanlı ilerleyişine başlamadan önce, ilkelliğin karanlığına gide-
rek daha çok batmaya mahkumdur. Sayımız artınca ve herkese yer olma-
dığını hissettiğimizde birbirimizi öldürmeye başlayacağız. O zaman da be-
line, yüzdüğün kafa derilerini asarsın artık. Sen benim torunlarımın en iyi 
huylusu, en nazikisindir Edwin, sen bile bir domuzun iğrenç kuyruğunu üs-
tünde taşımaya başladın ... At onu Edwin’ciğim, at onu gitsin (London, 
2020:13). 

Buradan anlaşıldığı üzere romanda şiddet eğilimi sadece insana yönelik 

değildir. Smith’in torunları yaşamak için hayvanlara da şiddet uygulamak zo-

rundadırlar. Daha da ilerisi doğal olarak bir vahşinin bilinci ile hareket ederek 

ölü hayvanların organlarını süs eşyası gibi kullanmakta sakınca görmezler. Bu 

bağlamda Nietzche’nin değerlerin tersine çevrildiği andaki görüntülerin ne ola-

cağına dair şüphelerle inanç, ahlaki değerler, uygarlık, insan ve sistem gibi kav-

ramları sorguladığı görülür. Ahlaki değerlere odaklanmış bir eleştiri olarak de-

ğerlendirilebilecek Nietzche eleştirisi yaşamın bir tür güç istenci olarak tezahür 
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ettiği noktasında bir ikna çabası güder. Nitekim Nietzche “insanın kendini yal-

nızca savunma ve saldırı gücü açısından tanıdığını” öne sürmekten kaçınmaz 

(Nietzsche, 2017a: 166). Böylelikle güç istenci ile şiddet kavramı arasında bir 

bağ olduğu düşünülebilir. 

Profesör Smith başarılı bir üniversite hocası olduğu eski mutlu günlerini 

şöyle anlatır:  

Bize yiyecek getirenlere özgür insanlar derdik. Ne şaka ama ... Yöneten sı-
nıflar olarak bizler bütün toprakların, bütün makinelerin, her şeyin sahi-
biydik. Yiyecek getirenlerse bizim kölelerimizdi.  Ellerindeki bütün yiyecek-
leri kendimize alır, aç kalmayıp çalışarak bize yiyecek getirmeye devam 
etsinler diye onlara da azıcık bir şeyler verirdik (London, 2020:17).  

Salgından sonra yaşamını sürdürmeye çalışan Profesör Smith yiyecek bul-

mak ve hayatta kalmak için daha kırsal alanlarda beslenmeye ve gizlenmeye 

başlar. Ne var ki yaklaşık üç yıl hiçbir insana rastlamaz. Salgından sonra ilk in-

sanlara Oakland’deki Temascal gölü yakınlarında rastlar.  İlk rastladığı adam 

şiddet düşkünü ve kaba saba bir kimse olan ve herkesin ‘Şoför’ diye seslendiği 

bir zorbadır.  Fakat buna rağmen Smith insan görmekten duyduğu mutluluğu 

unutamaz. Bu bağlamda yeni oluşan dünyada insanın güç istenci ve şiddete olan 

merakı birbiri ile örtüşmektedir. Nitekim çok kuvvetli ve iri yarı bir adam olan 

Şoför zorbalıkla diğer insanlara egemen olmuş ve gücü ve imtiyazı ele geçirmiş-

tir. Bu durum Nietzche felsefesinde barbar olanın efendi haline gelmesine gön-

derme yapar. Nitekim Nietzsche’ye göre efendiler ırkı türeyiş olarak barbarlar 

ırkından meydana gelmiştir. Efendi anlayışında güç duygusunu ve gücü artıran 

her şey onaylanır (Nietzsche, 2011: 33).  

Örneğin Şoför, insan azlığından dolayı evlenecek uygun bir kadına rastla-

manın çok zor olduğu böyle bir dönemde eskiden çok zengin bir adamın eşi olan 

ve bir hanımefendi olan Vesta gibi bir kadına zorla sahip olarak onu her türlü 

hizmeti için köle gibi çalıştırmış ve üstelik şiddet uygulamaktan kaçınmamıştır. 

Nitekim artık dünyada her şey değişmiştir. Vesta, zengin ve soylu bir ailenin na-

zik hanımefendisi iken bir zamanlar şirketlerinde basit bir hizmetli olan Şo-

för’ün eline düşmüştür:  

Adam canavarın tekiydi. Kız korktu, ondan kaçarak ağaçların arasına sı-
ğındı. Narin ayakları ve hassas bedeninin taşlar tarafından yaralanması-
nın, çalılarca çizilmesinin ne demek olduğunu asla bilmemiş olan o kız, o 
gece yaya olarak dağlara kaçtı. Şoför peşinden gidip onu yakaladı. Ve onu 
dövdü. Anlayabiliyor musunuz? O feci yumruklarıyla kızı dövüp kendine 
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köle etti. Artık odun toplayıp ateş yakması, yemek pişirmesi, kampın bütün 
aşağılayıcı işlerini yapması gereken kişi Vesta'ydı, hayatında bir kez bile 
bu tür işler yapmamış olan Vesta. Ona bu işleri zorla yaptıran Şoför ise tam 
bir yabani olarak kampta ense yapıyor ve onu izliyordu. Herif arada sırada 
avlanmak ve balık tutmak dışında tek bir işe, kesinlikle hiçbir işe el sürmü-
yordu (London, 2020:50). 

Bu tersine dönüşün kültür ve uygarlık arasında meydana gelen bir tür ça-

tışmayı andırdığı söylenilebilir. Nitekim Nietzsche, kültür ile uygarlık arasın-

daki farklılığı karşıtlık kavramıyla açıklar gibidir. Ona göre kültür, olumlu an-

lamda insan evriminin ön şartıdır. Buna karşın uygarlığın hedefi yırtıcı hayvanın 

eğitilmesi ve ehlileştirilmesi olup temelde insan gelişimine karşıt bir tutum için-

dedir (Nietzsche, 2017c: 112). Nitekim burada asıl adı Bill olan Şoför’ün davra-

nışı eğitilmeye muhtaç bir görünüm arz etmektedir. Öyle ki Vesta, bir kadın ve 

insan olarak Şoför’ün ettiği zulümden ve uyguladığı şiddetten o denli yılmıştır 

ki kocasının balığa gittiği bir sırada kendisini öldürmesi için Profesör Smith’e 

yalvarır. Smith, eğitimli olduğu için Vesta’nın kendisine layık olduğunu düşünür 

ve Şoför’e Vesta’nın karşılığında atını, midillisini, köpeklerini ve sahip olduğu 

her şeyini teklif eder. Buna karşılık çirkin, fesat ve canavar gibi diye tanımladığı 

Şoför’den şu yanıtı alır: “Sizin zamanınız salgından önceydi ama artık gün benim 

günüm, hem de harika bir gün. Hiçbir şey karşılığında eski günlere geri dön-

mem” (London, 2020:532). Bu durum Nitzche’nin güç istenci kavramının bir 

yansımasıdır. Nitekim Şoför, bir akşam oturmasında sanattan, edebiyattan ko-

nuşan Vesta ile profesörün sohbetlerini Vesta’yı aşağılayan ve gücün el değiştir-

diğini gösteren şu sözleri ile böler:  

Ve karşınızda bir zamanların patronlarının en büyüğü Van Warden'ın  eşi 
Vesta Van Warden. Bu yücelerde gezinen burnu havada güzellik, şimdi 
bana karılık ediyor. Ya, işte böyle Profesör Smith, artık devir değişti, devir 
değişti. Gel bakayım kadın, şu çizmelerimi çıkar da ayaklarım rahatlasın. 
Seni nasıl terbiye ettiğimi Profesör Smith de görsün (London, 2020:53).  

Nietzche’ye göre güç, insanların elinde yön değiştirebilir ve her insan bu-

nun büyüsüne kapılır gibidir. Nietzche bu durumla ilgili şöyle bir açıklamada 

bulunur: “Her canlı, kendi gücüyle erişebildiği yere kadar erişir ve daha güçsüz 

olanı ezer. Böylece kendi içinde keyif alır. Bu eğilimin gittikçe artan ‘insanlaş-

ması’, bir başkasını dahil etmenin ne kadar zor olduğuna dair daha ince bir sez-

ginin var olmasından oluşmaktadır” (Nietzche, 2017c: 482). Nitekim ne 
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Vesta’nın ne de Smith’in Şoför’e direnecek güçleri vardır. Vahşet dünyasında en 

güçlü olan Şoför’dür ve bunu zorbalığı ile ilan eder:  

Vesta'nın dişlerini sıktığını, isyan ateşinin yüzüne hücum ettiğini gördüm. 
Şoför vurmak için o kemikli yumruğunu kaldırınca korktum, çok büyük bir 
üzüntü hissettim. Ona karşı koymak için hiçbir şey yapamadım. Bu saygı-
sızlığa tanık olmamak için kalkıp gideyim istedim. Ama Şoför güldü, orada 
kalıp olacakları izlemezsem beni dövmekle tehdit etti. Böylece orada, Te-
mescal Gölü kıyısındaki o ateşin başında oturup Vesta'nın, Vesta Van War-
den'ın diz çökerek o pis pis sırıtan, kıllı, maymuna benzeyen insan canava-
rın çizmelerini çıkarışını izlemek zorunda kaldım (London, 2020:53).  

Öyle ki Şoför, bir zamanlar yaşadığı sefil hayatın acısını çıkarırcasına ve 

artık en güçlünün kendisi olduğunu ilan edercesine Vesta’yı iyi terbiye ettiğin-

den söz eder ve Vesta’ya olan ilgisini bildiği Smith’i de sürekli olarak uzak dur-

ması yönünde canavarca tehdit eder. Bir seferinde Vesta’nın direnişini şöyle an-

latır: “Bazen birazcık inatlaşıyor; az bir şey direnç gösteriyor ama yanağına ye-

diği bir tokattan sonra sakinleşiyor; kuzular gibi uysal oluyor” (London, 

2020:53). Artık tersine dönmüş ilkel dünyanın efendisi Şoför’dür ve bunu şid-

detle sağlar. Zaten Nietzche’ye göre doğanın işleyişi içinde var olan her şey ken-

disini güçlendirmeyi öncelleyerek bir tür efendi-köle ilişkisinin tesisine dolaylı 

olarak katkıda bulunur. Bu yüzden gücün de bir hiyerarşisi olduğu görünen bir 

gerçektir. Nietzche, bunu şöyle ifade eder: “Güç düzeni olarak rütbe düzeni- Bir 

rütbenin koşullarını devam ettirmesinin gereklilikleri olarak savaş ve tehlike. 

Muhteşem model: doğadaki insan-en güçsüz, en zeki varlıklar kendilerini efendi 

yapıp, daha aptal olan unsurları boyundurukları altına alırlar” (Nietzche, 

2017c:71). Şoför, oradaki çoğalmayı sağlamaktan kendisini sorumlu tutar ve 

Vesta’dan olan henüz bir yaşındaki kızını Smith ile nişanlar. Smith, mecburen 

kızın büyümesini bekleyecektir. Nitekim kibirli bir insan olmadığını kendince 

böyle gösteren Şoför oradaki rütbe düzenini Smith’e şöyle açıklar: “Burada he-

pimiz eşitiz ve bu gölün en büyük kurbağası benim. Ama benim burnum hava-

larda değildir. Profesör Smith, sana bu büyük onuru, Vesta Van Warden ile be-

nim kızımla nişanlanma onurunu veriyorum” (London, 2020:54). 

Smith, bir süre sonra Şoför’ün düzeninden sıkılır ve daha başka kıyılarda 

on sekiz kişilik Santa Rosa kabilesine rastlayarak bu kabileden torunları Edwin 

ile Hu-Hu’nun ananesi olan güçlü bir kadın ile evlenir. Kızları Vera ise Tavşan-

dudak’ın annesi olup Vesta ve Şoför’ün oğlu ile evlenir. Öyle ki salgından sonra 

hayatta kalan herkes birbirinden hoşlanmasa bile çoğalmak için birbirlerine 
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muhtaç durumdadır. Böylece Profesör Smith, Santa Rosa kabilesinin on doku-

zuncu kabile üyesi olmuştur. Bunlardan başka ilerleyen zamanlarda sayıca fazla 

olmayan birkaç kabilenin daha var olduğu ortaya çıkacaktır.  

Bu arada bir çocuk olmasına rağmen Hu-Hu bile güç peşindedir. Amacı 

kendisini doktor olarak ilan eden ve büyücülük yaparak insanları hem kandıran 

hem de sömüren Şaşı adındaki adam gibi olmaktır. Büyüyünce bildiklerini ken-

disine öğretmesi için sahip olduğu her şeyini ona verecektir. Oysa dedesi insan-

ların korkularını sömürerek ve büyücülükle uğraşarak ve batıl inançlarla kor-

kutarak para kazanan cahil Şaşı’ya inanmaması için onu uyarmıştır. Şaşı’nın 

yaptığı da bir çeşit psikolojik şiddet olarak algılanabilir. Böylece Hu-Hu güce ta-

lip olur: “Öğrendiğim zaman da herkesin karşımda oturup beni dinlemesini sağ-

layacağım. Göreceksin, hepsi önümde diz çökecek” (London, 2020:59).  Bunları 

duyan Tavşandudak Hu-Hu’ya karşı çıkar ve kendisine sattığı ölüm çubuğu ça-

lışmazsa onun kafasını kıracağını söyler.  

Profesör Smith, torunlarına uygarlığın buluşlarından söz ederken baru-

tun gücünden söz eder. Bunun üzerine dedesinin sözlerine en çok değer veren 

Edwin ise onlara kendi hayalinden açıklar. Ne var ki ondaki tutku da aynıdır. 

Herkesten daha güçlü olmak, yani en güçlü olmak. Edwin, dedesinden barutun 

yapılışını öğrenecektir. Bununla ilgili şunları söyler:  

Böylece ikinizden de üstün olacağım. Tavşandudak, sen benim adıma sava-
şacak, benim için avlanacaksın; Hu-Hu, sen de ölüm çubuklarını benim 
adıma gönderip herkesi benim için korkutacaksın. Eğer Tavşandudak se-
nin kafanı kırmaya çalışırsa barutumla onun icabına bakacağım. Granser 
(Smith) hiç de sizin sandığınız gibi salak değildir. Onun dediklerini dinle-
yeceğim ve günün birinde hepinizin başına geçeceğim (London, 2020:59).  

Bu bağlamda Nietzche, “güç istenci ani heyecanın en ilkel biçimidir ve tüm 

diğer ani heyecanlar bunun sadece gelişimleridir” (Nietzche, 2017c:437) der-

ken gücün artırılması için çaba sarf edildiğini ve alınan keyifin ise bunun doğal 

sonucu olduğunu belirtir.  

Bu anlatılarda çocukların kurduğu hayallerden ve güce duydukları istenç-

ten büyük bir keyif aldıkları görülmektedir. Sanki hayallerinde onların güçleri 

yarışıyor gibidir. Buradan görüldüğü gibi uygarlıklar değişse bile insanın güce 

duyduğu arzu değişmemektedir. Sonuç olarak bu durum küçük insanların dün-

yasında bile prototip bir istenç olarak ortaya çıkmaktadır. Nietzche, bunu şöyle 

açıklar:  
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İnsanın istediği canlı bir organizmanın en küçük parçasının bile istediği 
güç artışıdır. Keyif ve keyifsizlik, bunun için gösterilen çabadan kaynaklan-
maktadır, bu istencin dürtüsüyle direniş arar, karşı çıkan bir şeye ihtiyaç 
duyar— Bu nedenle keyifsizlik, güç istencinin bir engeli olarak, normal bir 
gerçektir, her organik olayın normal bileşenidir; insan bundan kaçınmaz, 
aksine buna sürekli olarak ihtiyaç duyar; her zafer, her keyif duygusu, her 
olay üstesinden gelinmesi gereken bir direnişi gerektirir (Nietzche, 
2017c:447). 

Nitekim romanda herkes kendi gücünü göstermenin yollarını arıyor gibi-

dir. Yetişkin ya da çocuk olsun karakterler kendilerini, yönetilenden çok yöne-

ten sınıfına dahil etme çabasındadır. Bunun için gerektiğinde şiddete baş vur-

dukları gibi şiddet uygulayacakları olasılığını da tehditkâr bir tavırla ilan eder-

ler. Aslında bütün bu güç istencinin temelinde bir korunma içgüdüsünün var ol-

duğu ortaya çıkar. Nitekim insan kendi egemenliğini var ederken bir yandan da 

tehlikeleri etrafından uzaklaştırmayı ve keyifli bir hayat sürmeyi hedeflemekte-

dir. Bu anlamda korunma, gücün tezahürüdür denilebilir. Nitekim Nietzche, “ya-

şayan bir canlı her şeyden önce gücünü deşarj etmek ister, ‘korunma’ bunun sa-

dece bir sonucudur” (Nietzche, 2017c:414) derken güç ile korunma duygusu 

arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. 

Sonuç olarak insanın yüzyıllar süren evriminde her durumda güce karşı 

bir istenci olduğu ve bunun ortama ve koşullara göre yeniden inşa edildiği kaçı-

nılmaz bir gerçek olarak görünmektedir. Yazar London, romanında ortaya çıkan 

bu durumu biraz da umutsuzca barutun yeniden icadına bağlayarak şöyle açık-

lar:  

Barut tekrar gelecek. Bunu hiçbir şey engelleyemez. Aynı eski hikâye yeni-
den, yeniden yaşanacak. Sayısı artan insanlar savaşmaya başlayacaklar. 
Barut sayesinde insanlar milyonlarca insan öldürecek ve çok ileride bir 
gün yeni bir uygarlık, sadece bu yoldan, ateş ve kan üzerinden evrilecek. 
Peki bunun faydası ne? Eski uygarlıklar nasıl yıkıldıysa bu yeni uygarlık  da 
geçip gidecek. O uygarlığı inşa etmek elli bin yıl alsa da geçip gidecek. Za-
ten her şey geçip gider. Geriye sadece kozmik güç ve madde kalır, onlar da 
ebediyen devam edecek, sonu gelmez bir akış içinde birbiriyle itişip çekişe-
cek o ölümsüz tipleri ortaya çıkarır: rahibi, askeri ve kralı. Çağların bilge-
liği, şu bebelerin ağzında nasıl da dile geliyor... Kimisi savaşacak, kimisi 
yönetecek, kimisi dua edecek; uygar devletin hayranlık veren, eşi benzeri 
görülmemiş harikalarının, sonu gelmemecesine, tekrar tekrar kanlı iske-
letleri üzerinde yükseldiği tüm diğer insanlarsa büyük ıstıraplar içinde sü-
rekli çalışacak. Mağaradaki kitapları yok etsem de aynı şey; kitaplar olsun 
veya olmasın, içlerindeki eski gerçekler tekrar keşfedilecek, eski yalanlar 
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tekrar devreye girecek, orada yazılan yaşantılar tekrar yaşanıp sonraki 
kuşaklara aktarılacak (London, 2020:60). 

Profesör Smith, kaybettikleri yüksek uygarlıktan söz etmektedir. İnsanlık, 

kendi mutluluğunu ve refahını sağlayacak pek çok bilimsel icatta bulunmuştur. 

Ne var ki onun bakış açısında uygarlığa koşut gelişmesi gereken yüksek kültür 

insanlığın gelişimi için çatışmaların uzlaşıp eridiği ve ortak bir mücadeleye yö-

neldiği bir çerçeveye yerleşmelidir (Nietzsche, 2017b: 199). Dolayısıyla Ni-

etzche’nin güç istenci ile kültür arasındaki düşüncelerinde kültür varoluşun bir 

ifade şekli olup farklı istençlerin uyumlu iş birliğini gerektirirken bireyin kendi 

esenliğini bu ülkünün üzerinde tutmaması gerekliliğinin ön şart olarak vurgu-

landığı anlaşılır. Bunun olmadığı bir ortamda ise güç istencinin bencilin elinde 

şiddet ve kargaşa üreteceği ortaya çıkmaktadır. 

 

4. SONUÇ 

Sonuç olarak Amerikalı yazar Jack London’ın, “Kızıl Veba” adlı romanında 

2070 yılında yaşayan Profesör Smith’in ağzından altmış yıl öncesinde 2013 yı-

lında yaşanan ve ‘kızıl veba’ denilen salgına bağlı olarak bir yandan modern uy-

garlığın tamamen yok oluşunu aktarırken diğer yandan ilkele dönüşte insanın 

değişmeyen tutkusu olan güce ve şiddete eğiliminin çerçevelerini belirlemeye 

çalıştığı görülür. Ne var ki insanlar tekrar inşa ettiklerini tekrar yok edecek gi-

bidir.  

Elbette salgın ile yıkılıp giden uygarlık yüksek bir kültürün ürünüdür. 

Smith’in torunlarına tek tek anlatmaktan bıkmadığı yazı, kitap, telefon, telgraf, 

otomobil, uçak, barut gibi icatlar insanlığın yüzyıllar süren emeğinin karşılığı-

dır. Ne var ki bu kültürün insanları çoğalması önlenemeyen minicik bir veba 

mikrobu yüzünden yok olup gitmiştir. İnsanlık yıkılan bir uygarlığın ve yozlaşan 

kültürün üzerine kendi yeniden var oluşunu inşa etmeye çalışırken bireysel 

mutluluğun üzerine çıkamayacağının üzücü işaretlerini verir.  Nitekim Nietzche, 

yüksek kültüre eleştirel bakar ve yüksek kültürün insana keyif vermediğini ve 

esenlik ve mutluluk arayanların ise kendilerini ondan uzak tutmalarını öğütler 

(Nietzsche, 2017b: 199). Çünkü bu durumda insan bireysel keyfin ve esenliğin 

yerine toplumsal esenliği koymak durumunda ve çatışmalarını uzlaşmaya dö-

nüştürmek zorunda kalacaktır. Ne var ki Smith’in torunlarının oluşturduğu bir 

prototip gibi görünen olası dünya modelinin insanları bireysel olan güç istenci-

nin peşinde görünmekte ve öncelikle kendi esenliklerini ve korunma gereksi-
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nimlerini sağlamayı düşlemektedirler. Ayrıca, çocukların her biri efendi olma-

nın şifrelerine ulaşma çabası içindedir. Romanın sonunda sahile inen at sürüsü-

nün dağlarda çoğalan aslanların göstergesi olarak değerlendirilmesi London’ın 

uygarlığın yeniden kazanılmasına dair umutsuzluğunun göstergesi gibidir.  

Bütün bu verilerden insanın güç istencinin her durumda ve koşulda ben-

cilce tezahür ettiği ve yüksek kültüre ulaşma noktasında efendi-köle ilişkisinden 

kurtulamayan insanın adil bir uygar düzen kurmakta başarılı olamayacağı ka-

naatine ulaşılmıştır. Sonuç olarak bu bağlamda küçücük bir mikrobun yol açtığı 

bir salgın hastalığın yok ettiği insanlığın kendi birliğini yok edebilecek tehlikeli 

ilkel içgüdülere ve dinamiklere sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Buna karşın bi-

reylerin kişiliği aşağı çeken bu yönleri törpüleyerek çatışmalardan arınmış bir 

şekilde ortak esenlik, keyif ve mutluluk ülküsü etrafında birleşmeleri ve varo-

luşa anlam kazandırmaları ve şiddetten uzak durmaları gerekliliği mutlak bir 

gerçek olarak görünmektedir. Bu bağlamda Nietzche’ci bir bakış açısından güç 

istenci ve şiddet ekseninde incelenen bu çalışmada yazar London’ın salgın yo-

luyla insanlığa önem arz eden edebi, kültürel, psikolojik ve felsefi iletiler aktar-

dığı ve bunun yapıta disiplinler arası bir değer kattığı gözlemlenmiştir. 
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1.GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü “Çin Ülke Ofisi” tarafından 31 Aralık 2019 tarihinde 

Çin’in eyaletlerinden biri olan Hubeinin Vuhan kentinde, nedenin ne olduğu an-

laşılamayan zatüre vakaları bildirildiğini ve 5 Ocak 2020 tarihinde benzeri daha 

önce görülmemiş bir koronavirüs çeşidinin insanlarda saptandığı belirtilmiştir. 

Çin’de meydana gelen bu durum neticesinde, virüsün yüksek bulaş özelliğinden 

dolayı, kısa bir zaman içerisinde dünyanın birçok yerine yayıldığı (WHO, 2020) 

duyurulmuştur. Bilim insanları yaptıkları çalışmalarda, tüm toplumlarda yeni 

bir döneme geçişe neden olan Covid 19 pandemisine SARS-CoV-2 adında bir vi-

rüsün neden olduğunu saptamışlardır. İlgili literatür incelendiğinde “virüs” kav-

ramı, normal mikroskoplarla görülemeyecek kadar küçük bir yapıya sahip olan, 

canlı hücrelerin içerisinde çoğalabilen ve çoğalma işlemini enfeksiyona neden 

oldukları hücrelerin organellerinde gerçekleştirebilen yapılar olarak tanımlan-

maktadır (Kabil, Onat, 2020).  

Mevcut düzene bakıldığında, COVID-19 pandemisi insanların fiziksel sağ-

lıklarının yanı sıra zihinsel sağlıkları üzerinde de oldukça belirgin bir etki gös-

termiştir. İnsanların hayata dair algılarını ve günlük hayata dair önceliklerini ve 

günlük rutinlerini de değiştirmiştir (Leung, Lam, Cheng, 2020). COVID- 19 bilin-

diği üzere bir virüstür. Diğer virüslere göre kamusal düzende değişim ve dönü-

şüme neden olmuştur. Bu değişim ve dönüşümün üniversite öğrencileri üze-
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rinde nasıl bir etki yarattığının merak edilmesi bu çalışmanın temelini oluştur-

maktadır. Üniversitelerde uzaktan eğitim dönemi 2019 Mart ayında başlamış 

olup 2021 Eylül ayına kadar devam etmiştir. Uzaktan eğitim, öğrenen ve eğitici-

nin farklı yerlerde olmasına rağmen iletişim ve bilgi teknolojiler aracılığı ile ger-

çekleştirilen eğitim biçimi olarak tanımlanmaktadır (İşman, 2011). Yapılan ça-

lışmalara göre uzaktan eğitimin bazı alanlara katkısı olsa da birçok alan açısın-

dan olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Bu bağlamda üniversite öğrencilerinin vi-

rüs kavramına ilişkin bakış açılarını öğrenmek amacıyla metaforik analiz yapıl-

mıştır. Çünkü insanların bir kavrama ilişkin algıları, duygu ve düşünceleri ancak 

metaforlar aracılığıyla tespit edilebilir (Şahan, 2017).  Metafor, bir şeyi başka 

bir şeyin bakış açısı ile anlamak ve tecrübe etmektir. Bu kavram, köken olarak 

Grekçe “metaphora”dan gelmektedir. “Meta” öte anlamına gelirken “pherein” 

taşımak, yüklenmek anlamına gelmektedir (Lakoff ve Johnson, 1980). Metafor 

sözcüğü bahsedilen kavramın kendisi anlamında değil, kavramı anlatan çağrı-

şımlar ya da semboller olarak düşünülebilir (Yob, 2003). Aynı zamanda meta-

forlar öğrencilerin düşüncelerinin zihinsel modellemeleridir (Aslan ve Bay-

rakçı, 2006; Cerit, 2008; Lakoff ve Johnson, 2005). 

Literatür incelendiğinde, öğrenci (Cerit, 2008, Başaran ve Baysal, 2016); 

bilgi (Aldan Karademir vd., 2012; Kalra ve Baveja, 2012); öğretmen (Guerrero 

ve Villamil, 2002; Saban, 2011; Kalyoncu, 2012; Wan, Low ve Li, 2011); okul 

(Baysal ve Başaran, 2016); üniversite hocası (Tortop, 2013); matematik (Gür, 

Hangül ve Kara, 2014; Güveli, İpek, Atasoy ve Güveli, 2011); öğretmen (İbret, 

Recepoğlu, Karasu Avci, Recepoğlu, 2018); uzaktan eğitim (Doğan, 2021); Türk 

eğitim sistemi (Saylık, Saylık, Sağlam, 2020); demokrasi (Kırmızı, Tarhan, 

2020); üniversite (Uğurlu, 2018); göç (Türk, Atasoy, 2020); kadın akademisyen 

olmak (Ehtiyar, Solmaz, Can, 2019); müzik (Akça, 2019); eğitim teknolojileri 

(Bilgiç, 2021); ebeveynlik (Güneş, 2020) gibi kavramların metaforik analizleri 

üzerine çalışmaların yapıldığı görülmüştür. Alanyazın incelendiğinde Fen Bilim-

leri öğretmenlerinin virüs hakkındaki metaforik algılarını belirlemeye yönelik 

bir araştırmaya (Çetin, Timur, Pehlivan, 2021) rastlanırken; üniversite öğrenci-

lerinin virüs kavramına ilişkin metaforik algılarını belirleyen herhangi bir araş-

tırmaya rastlanılmamıştır. Bu durum araştırmacılar tarafından bir eksiklik ola-

rak görülmüş ve bu araştırmanın yapılmasına karar verilmiştir. Yapılan bu araş-

tırmanın alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 2021- 2022 eğitim öğ-

retim hayatına okullarda devam ediyor olsalar da özellikle çalışmamızın temel 

verisi olan üniversitelerde eğitim-öğretimin %40 oranında online şeklinde ya-

pıldığı dikkate alındığında, salgın döneminin henüz bitmediği ve normal hayata 
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dönüşün tam anlamıyla gerçekleşmediği görülmektedir. Dolayısıyla yaşanan bu 

zorlu dönemde üniversite öğrencilerinin virüse ilişkin metaforik algılarının çok 

yönlü ve çeşitli olacağı değerlendirilmekte; virüsün üniversite öğrencilerinde ne 

tür çağrışımlar oluşturulduğunun tespiti önem arz etmektedir. 

1.1 Amaç  

Bu çalışmanın amacı, Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen gruplar-

dan biri olan üniversite öğrencilerinin virüs kavramına ilişkin bilişsel algılarının 

metaforik açıdan incelenmesidir. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki soru-

lara cevap aranmıştır:  

1. Üniversite öğrencilerinin virüs kavramına ilişkin sahip oldukları meta-

forlar nelerdir?  

2. Üniversite öğrencilerinin virüs kavramına ilişkin sahip oldukları meta-

forlar, ortak özellikleri bakımından hangi kavramsal kategoriler altında topla-

nabilir? 

 

2. YÖNTEM 

Veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış metafor formu kullanılmış-

tır. Çalışmaya katılan öğrencilere “virüs” kavramına ilişkin bilişsel algıların me-

taforik açıdan belirlenmesi amacıyla, “Virüs……………………gibidir/ benzerdir. 

Çünkü………….……………………” cümlesinde boş bırakılan yerleri doldurmaları is-

tenmiştir. Uygulama sürecinde görüşme formları dağıtılmadan önce öğrencilere 

gerekli açıklamalar yapılmıştır. Araştırmanın görüşme formu, hazırlama kate-

gorilerin oluşturulması aşamalarında uzman görüşü alınmıştır. Görüşme formu 

oluşturulması aşamasında bir uzman görüşü, kategorilerin oluşturulması aşa-

masında bir uzman görüşü, araştırmanın tamamı hakkında iki uzman görüşü 

alınmıştır. Elde edilen verilere göre içerik analizi yapılmıştır. 

2.1 Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması 

Araştırmaya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül-

tesinde öğrenim gören 218 öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerin araştırmaya ka-

tılmasında gönüllülük esaslı olduğu belirtilmiştir. Görüşme formlarının uygu-

lanması, bizzat araştırmacı tarafından yapılmıştır. Araştırma için öğrencilere 30 

dakika süre verilmiştir. Bu süre içerisinde “virüs” kavramına dair bir benzetim 

yapmaları ve gerekçesini yazmaları istenmiştir. Üniversite öğrencilerinin “vi-

rüs” kavramına dair metaforik algıları yarı-yapılandırılmış mülakat formuna 

vermiş oldukları cevaplara göre analiz edilmiştir. 
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2.2 Veri analizi 

Bu çalışmada nitel araştırma modellerinden birisi olan fenomonolojik (ol-

gubilim) deseni kullanılmıştır. Olgu bilim araştırmalarında verilerin toplanması 

aşamasında görüşmeler, gözlem veya doküman analizleri genellikle tercih edi-

liyor olsa da bireylerin kavramlar hakkındaki algılarını ve bakış açılarını ortaya 

çıkarmak amacıyla metafor çalışmaları kullanılabilir (Yıldırım & Şimşek, 2016). 

Metafor çalışmalarında neden ve nasıl sorularına yönelik cevaplar bulunmaya 

çalışılarak bireylerin kavramları benzettikleri metaforlar tespit edilir (Yanara-

teş & Yılmaz, 2020) Elde edilen cevaplardan anlam bütünlüğüne göre kategori-

ler oluşturulmuştur. Verilerin analizinde frekans (f) değerlerine bakılmıştır. 

Araştırmada; insanlar ve durumlar hakkında detaylı ve daha zengin bilgiler üre-

tilmesini sağlayan nitel araştırma yöntemi kullanılmış, verilerin çözümlenme-

sinde ise “içerik analizi” tekniğinden yararlanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 

2016). Verilerin analizi ve yorumlanması ise 5 aşamadan oluşmaktadır (Bektaş 

ve Karadağ, 2013). Bu aşamalar: 

i. Kodlama ve ayıklama aşaması: Veriler rakamlarla kodlanmış, metaforun 

yer aldığı ancak gerekçelendirilmeyen, 78 “Görüşme Formu” anlamsız ifa-

deler içerdiği veya boş bırakıldığı için elenmiş ve değerlendirmeye alın-

mamıştır. 

ii. Örnek metafor derleme aşaması: Katılımcılar tarafından üretilen metafor-

lar kodlamalarla çözümlenmiş, üretilen metaforlarda benzeyenler ara-

sında ilişki kurularak ele alınmıştır. Bu aşamada 140 metafor ortaya çık-

mıştır. Ancak kendini tekrar eden metaforlar birleştirilmiş ve 82 metafor 

elde edilmiştir. 

iii. Kategori oluşturma aşaması: Çalışkanlık değerine bağlı olarak üretilen 

metaforlar, çünkü “………..” da yer alan gerekçelerine göre kategorilere ay-

rılmıştır. Bu aşamada ise toplam 7 kategori oluşturulmuştur.  

iv. Geçerlik ve güvenirlik aşaması: Araştırmaya toplam 218 öğrenci katılmış, 

elde edilen kavramlardan üst tema olarak kategoriler ve alt başlıklarda 

ise metaforların, kavramsal kategorileri temsil edebilirliğinin yaklaşık 

2/3 oranında olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda 78 öğrencinin “virüs” 

değeri ile ilgili “çünkü” kısmından sonra verdiği cevaplarda içerik olarak 

bir anlam oluşmadığı için araştırma kapsamından çıkarılmıştır. 

v. Elde edilen verilerin bilgisayara aktarılması: Gerekçelerine göre kategori-

lere ayrılan metaforlar, temsil ettiği kategoride yer alan katılımcıların sa-

yısı frekansı (f) hesaplanmıştır. Gerekçelerine göre kategorilere ayrılan 

metaforlar katılımcılara göre kodlanarak rapor haline getirilmiştir. 
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Geçerlilik ve güvenirlilik, yapılan araştırmalarda elde edilen sonuçların 

inandırıcı olmasını sağlamak ve inandırıcılığını artırmak amacı ile araştırma-

larda kullanılan en önemli iki ölçüttür (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Araştırmanın 

geçerliliğini sağlamada iki temel sürece dikkat edilmiştir. 

(1) Verilerin analizi sürecinin detaylı olarak açıklanması,  

(2) Elde edilen bulguların işlenme ve yorumlanması çalışmalarında bizzat 

öğrencilerin kendileri tarafından yazdıkları metafor cümleleri veri kaynağına 

temel oluşturmuş, bazı öğrencilerin metafor cümleleri de doğrudan alıntı yapı-

larak yazılmıştır. Araştırmada iç güvenirliliği sağlamak amacıyla iki araştırmacı 

araştırmanın tüm süreçlerinde birlikte çalışmış; araştırmanın problem cümlesi-

nin yazılması, araştırma desenin oluşturulması, çalışkanlık değeri metaforun 

belirlenmesi, verilerin toplanması ve elde edilen verilerin yorumlanması süreç-

lerinde uyum içinde çalışılmıştır (Aktepe, Uzunöz, Sarıçam, 2020: 453). 

Miles ve Huberman (1994) tarafından ortaya konulan (Güvenirlik = görüş 

birliği / görüş birliği + görüş ayrılığı X 100) formülü ile iç güvenilirliği sağlamak 

için gerekli hesaplanmalar yapılmıştır (Akt: Şenel ve Aslan, 2014). Güvenirlik 

çalışmasında elde edilen verilere göre üniversite öğrencilerinin metaforları için 

%92 güvenirlik sağlandığı görülmüştür. Ayrıca araştırmaya katılan 218 üniver-

site öğrencisinin cinsiyetlerine yönelik bilgileri Tablo 1’de belirtilmiştir.  

 

Tablo 1. Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyetlerine Göre Dağılımları 

                      Frekans (f)  Yüzde (%) 

Kadın 96 44 

Erkek 122 56 

Toplam 218 100 

 

Tablo 1’e göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül-

tesinde öğrenim gören ve araştırmaya katılan 218 öğrenciden 96’sını (%44) ka-

dın öğrenciler oluştururken; 122’si (%56) erkek öğrenciler oluşturmaktadır.  

 

3. BULGULAR 

Üniversite öğrencilerinin ‘Virüs” kavramına ilişkin sahip oldukları algıla-

rın metaforlar aracılığı ile belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada öğrenci-

ler tarafından geliştirilen metaforlardan benzer temaları içerenler aynı başlık 

altında bir araya getirilerek kategoriler oluşturulmuştur. Oluşturulan metafor-
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ların benzer olma durumları belirlenirken benzetme yönü esas alınmıştır (Do-

ğan, Doğan, 2021:15). Örneklem grubunun belirttiği metaforların hepsi araş-

tırma problemi çerçevesinde aşağıda verilmiş ve alt problemlere ait sonuçlar 

incelenmiştir. 

 

Tablo 2: Üniversite Öğrencilerinin COVID- 19 Pandemi Sürecinde Virüs 

Kavramına Ait Tüm Metaforları 
Sıra No Metafor (f) Sıra No Metafor (f) 

1 Kanser 5 42 Toz 1 
2 Yapışkan 2 43 Mutluluk 1 
3 Mikrop 3 44 Arı 1 
4 Yalan Söylemek 2 45 Uçan Balon 1 
5 Cehennem 1 46 Grip 1 
6 Politika, Siyaset 2 47 Birikmiş Çöp 1 
7 Hırsızlık Yapmak 1 48 Negatif Düşünceler 1 
8 Yaşamdaki Olumsuzluklar 1 49 Komünizm 5 
9 İşgal Etmek 1 50 Can Sıkıntısı 1 
10 Gülümsemek 4 51 Hava 1 
11 Bağımlılık 1 52 Mantar 1 
12 İnsan 4 53 Akraba 1 
13 Kötü Arkadaşlıklar 3 54 Para 1 
14 Masa Ayağı 1 55 Zaman Hırsızı 1 
15 Düşman 6 56 Çil Yavrusu 1 
16 Cahil İnsan 6 57 Gezgin 1 
17 Psikolojik Zorluklar 1 58 Kötü Koku 1 
18 Haber Bülteni 1 59 Hatanın Devamı 1 
19 Kötü Kalpli ve Art Niyetli İnsan 5 60 Canavar 1 
20 Zararlı Madde 2 61 Siyasi Menfaat 1 
21 Veba 3 62 Karadelik 1 
22 Belirsizlik 2 63 Sevilmeyen İnsan 5 
23 Sevgi, Aşk 1 64 İç Ayaklanma 1 
24 COVID- 19 2 65 Düşünce 1 
25 Çiçek Tohumu 1 66 Dedikodu 1 
26 Hapishane 1 67 Yağmur 1 
27 Savaş 8 68 İnanç 1 
28 Sarmaşık 1 69 Biriyle Uğraşmak 1 
29 Şansızlık 1 70 Bakteri 1 
30 Deniz 1 71 Leke 1 
31 Kriz 1 72 Kapalı Bir Kutu 1 
32 İnce Çizgiye 1 73 Bela 1 
33 İspanya Gribi 1 74 Yönetim 1 
34 Tümör 1 75 Bin Lanet 1 
35 Sülük 3 76 Duygu Beslemek 1 
36 Yayılmacı Politika 2 77 Kene 1 
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37 Asılsız Bilgi 5 78 Su Maymuncuğu 1 
38 Terör 1 79 Çürük Elma 1 
39 İsyan 1 80 Katil 1 
40 Kentleşme 1 81 Ayak Serçe Parmağı 1 
41 Güç 1 82 Zehirli Madde 1 

    Toplam 140 

 

Tablo 2’ de üniversite öğrencileri tarafından üretilen toplam 140 metafor 

yer almaktadır. Bu metaforlara göre örnek metafor listesi oluşturulmuştur. Ör-

nek metafor listesinde yer alan ve kendini tekrar eden metaforlar ise anlam bü-

tünlüğüne göre tek bir metaforda birleştirilmiştir. Dolayısıyla toplamda 140 

metafor elde edilmiş olsa da benzer metaforların birleşimi ile 82 metafor elde 

edilmiştir. Elde edilen geçerli 82 metafora göre savaş (8), düşman (6), cahil in-

san (6), sevilmeyen insan (5), komünizm (5) ve kanser (5) en fazla tercih edilen 

metaforlardır.  Virüs değerine yönelik elde edilen veriler beş kategoride ele alın-

mıştır. Bu kategoriler “Esaret Altına Alma”, “Bulaşıcı”, “Zarar Verici ve Tehlikeli 

Olma”, “Ölümcül” ve “Kurtulması Zor” dur. “Virüs” kavramına yönelik oluştur-

dukları metaforlar ve bu metaforların yer aldığı kategoriler tablolar halinde ve-

rilerek yorumlanmıştır. 

3.1. Esaret Altına Alma 

Bu bağlamda ilk olarak “Esaret Altına Alma” kategorisindeki metaforlar 

Tablo 3’de verilmiştir: 

 

Tablo 3: Esaret Altına Alma 

Metafor (f) Metafor (f) 

Yalan Söylemek 2 Güç 1 

Yaşamdaki Olumsuzluklar 1 Can Sıkıntısı 1 

İşgal Etmek 1 Hava 1 

Masa Ayağı 1 Para 1 

Psikolojik Zorluklar ve Acı 1 Zaman Hırsızı 1 

Hapishane 1 Karadelik 1 

Şansızlık 1 İç Ayaklanma 1 

Yayılmacı Politika 2 Yağmur 1 

Terör 1 İnanç 1 

Duygu Beslemek 1 Kapalı Bir Kutu 1 

Su Maymuncuğu 1 Bela 1 

    Toplam 24 
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Tablo 3’e göre esaret altına alma kategorisi içerisinde virüs kavramına 

ilişkin 24 adet metaforun kullanıldığını görmekteyiz. Bu metaforlar ve gerekçe-

lerine dair bazı örnekler şöyledir: 

Ö7: “Virüs yalan söylemek gibidir. Çünkü bir kere söylediğimizde tüm doğ-

rularımızı ele geçirir ve bundan sonra her şeye yalan ile başlar ve bitiririz. Virüs 

de yalan söylemek gibi, yalan söylemeye alışmak gibi bizi ele geçirir.” 

Ö23: “Virüs masa ayağı gibidir. Çünkü sağlığın temeli olan ayaklarda her-

hangi bir problem olduğunda ayakta duramaz.”  

Ö16: “Virüs işgal etmek gibidir. Çünkü önüne kim ve ne gelirse gelsin fark 

etmeden kendi himayesine katar. Esir alır.” 

Ö104: “Virüs havaya benzer. Çünkü nereden ve nasıl geldiğini anlayamaz-

sın.” 

Ö104: “Virüs para gibidir. Çünkü insanı zamanla kendine bağlar ve hayata 

bakış açısını kısıtlar, insanın aklını, kalbini, vicdanını esaret altına alır.” 

Ö136: “Virüs karadelik gibidir. Çünkü hayatımızı karadelik gibi içine çeke-

bilme özelliğine sahiptir.” 

Ö139: “Virüs iç ayaklanma gibidir. Çünkü bir bölümde başlayan bir sorun 

ilerleyerek tüm alanı hasta edebilir.” 

Ö151: “Virüs yağmur gibidir. Çünkü ne kadar önlem alırsanız alın etkisiz 

kalabilir.” 

Ö153: “Virüs inanç gibidir. Çünkü olduğunu bilirsin fakat görmeden kabul-

lenirsin.” 

Ö168: “Virüs yayılmacı bir politika gibidir. Çünkü engel olmaya çalışsa da 

sürekli yayılır ve seni esir alır.” 

Ö169: “Virüs liderlik elde edildikten sonra gelen güç gibidir. Çünkü virüs güç 

gibi kişiye yayılır ve kişiyi ele geçirir.” 

Ö206: “Virüs su maymuncuğu gibidir. Çünkü belirli ortam, olanak sağlandı-

ğında ürer ya da çoğalır.” 

3.3. Bulaşıcı Olma 

Virüs değerine yönelik oluşan üçüncü kategori ise, “Bulaşıcı Olma”dır. Av-

rupa'da yaygınlaşmasının ardından 13 Mart 2020’ de Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen ve İtalya'da çok sayıda ölüme neden olan 

COVID-19, istisnai olarak bulaşıcı (Jakovljevic, Bjedov, Jaksic N, Jakovljevic: 

2020) olduğu tespit edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün bu sonucu ile 

araştırmaya katılan öğrencilerin üretmiş oldukları metaforlara bağlı olarak 

oluşturulan kategorinin “Bulaşıcı Olma” arasında anlamlı bir ilişki olduğu ifade 

edilebilir. “Bulaşıcı olma” kategorisindeki metaforlar Tablo 4’te verilmiştir: 
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Tablo 4: Bulaşıcı Olma 
Metafor (f) Metafor (f) 

Gülümsemek 4 İsyan 1 
Uçan Balon 1 Arı 1 
Haber Bülteni 1 Grip 1 
Sevgi, Aşk 1 Negatif Düşünceler 1 
COVID-19 2 Mantar 1 
Çiçek Tohumu 1 Çil Yavrusu 1 
Sarmaşık 1 Gezgin 1 
Mutluluk 1 Sevilmeyen İnsan 5 
Toz 1 Çürük Elma 1 
Kötü Koku 1 Leke 1 
Kene 1 Bin Lanet 1 
Dedikodu 1 Yönetim 1 
Bakteri 2   
Asılsız Bilgi 5   

  Toplam 39 

 

Bulaşıcı kategorisi içerisinde virüs kavramına ilişkin 39 adet metaforun 

kullanıldığını görmekteyiz. Bu metaforlar ve gerekçelerine dair bazı örnekler 

şöyledir; 

Ö38: “Virüs çiçek tohumu gibidir çünkü arı ya da rüzgâr etkisiyle uçuşan ve 

yeniden hayat bulan tohumlar gibi virüste belirli nedenlerle dağılır ve yeni beden-

lere tutunup orada üremesini devam ettirir.” 

Ö30: “Virüs haber bülteni gibidir. Çünkü yayıldıkça yayılır, kimi zaman 

doğru, kimi zaman eksik… insansan insana bu şekilde dolaşır. Tıpkı virüs gibi.” 

Ö37: “Virüs bulaşıcı bir hastalık gibidir. Çünkü havadan, sudan veya te-

masla bulaşabilir ve ölüm sebebi olabilir. Hızlı bir şekilde yayılır.” 

Ö66: “Virüs asılsız bilgi gibidir. Çünkü yayıldıkça yayılır, değişir ve daha teh-

likeli çözümü bulunamayan sorunlara yol açar.” 

Ö107: “Virüs mantar hastalığına benzer. Çünkü sürekli bulaşır ve yayılır.” 

Ö76: “Virüs bir arı gibidir. Çünkü hiç durmadan çalışır önüne gelen herkes-

ten bir bal almaya çalışır. Aldığı polenleri taşır ve başka bitkilere bulaştırır.” 

Ö80: “Virüs uçan balona benzer. Çünkü uçan balonu elimizden kaçırdığımız 

zaman bir daha yakalayamayız. Önceden önlem almamız gerekir. Virüs içinde ön-

ceden önlem alınmazsa bütün vücuda yayılır, kontrol altına alamayız.” 

Ö84, Ö109: “Virüs unutulmayan bir aşk acısına benzer. Bir kere kapılınca 

atlatması zordur ve diğer insanlara da bu üzüntüyü bulaştırırsın.” 
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Ö91: “Virüs negatif düşüncelere benzer. Çünkü etrafında bulunanlara bunu 

yansıtır ve onu da olumsuz etkiler.” 

Ö118: “Virüs çil yavrusu gibidir. Çünkü her yere ve herkese yayılır. Tek farkı 

çil yavrusu zararsız, virüs zararlıdır.” 

Ö122: “Virüs kötü kokular gibidir. Çünkü sürekli her yere dağılır.” 

Ö126, Ö160: “Virüs gülümseme gibidir. Çünkü bir kişiye bulaştığında diğer-

lerine hemen yayılır.” 

Ö162: “Virüs leke gibidir. Çünkü bulaştığı anda olduğu yeri mahveder.”  

Ö210: “Virüs bir yönetim gibidir. Çünkü yönetimde de elden geçirilmesi ge-

reken önlemler geç alınırsa yönetim berbatlaşır. Virüs gibi yayıla yayıla bir devlet 

yavaş yavaş yok olur.” 

3.4. Zarar Verici ve Tehlikeli Olma 

Virüs değerine yönelik oluşan dördüncü kategori ise, “Zarar Verici ve Teh-

likeli Olma” kategorisindeki Tablo 5’de verilmiştir: 

 

Tablo 5: Zarar Verici ve Tehlikeli Olma 

Metafor (f) Metafor (f) 

Kötü Arkadaşlıklar 2 Komünizm 5 
Düşman 6 Akraba 1 
İnsan 4 Canavar 1 
Cahil İnsan, Cehalet 6 Biriyle Uğraşmak 1 
Kötü Kalpli İnsan, Art Niyetli 5 Ayak Serçe Parmağı 1 
Zararlı Madde 1 Savaş 8 
Birikmiş Çöp 1 Sinek 1 

Siyasi Menfaat 1   

  Toplam 44 

 

Zarar Verici ve Tehlikeli Olma kategorisi içerisinde virüs kavramına iliş-

kin 44 adet metaforun kullanıldığını görmekteyiz. Bu metaforlar ve gerekçele-

rine dair bazı örnekler şöyledir; 

Ö22: “Virüs kötü arkadaşlıklar gibidir. Çünkü kötü bir çevrenin genişlemesi 

insana ruhsal, maddi ve manevi zararlar verir. İyi bir virüse daha önce hiç şahit 

olmadım. Kötü arkadaşlığında iyisine rastlamadım.” 

Ö25, Ö108: “Virüs cahil insan gibidir. Çoğaldıkça cahillik artar.” 

Ö31, Ö61: “Virüs kötü kalpli art niyetli insan gibidir. Ne kadar caydırıcı ce-

zalarla cezalandırılıp azaltılmaya çalışılsa da mutlaka bir başka virüs gibi yenileri 

ortaya çıkar.” 
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Ö39: “Virüs insanlar gibidir. Çünkü insanlar dünyayı tüketip harap ettiği 

gibi, virüste vücuda yayılır ve tahrip eder, tüketir.” 

Ö77: “Virüs bir kanser gibidir. Çünkü bir kere insana ve topluma bulaştığı 

zaman içinden çıkılması zor bir hal alır.” 

Ö41: “Virüs savaşlar gibidir. Çünkü hem insan sağlığını hem de toplumları 

tehdit eder.” 

Ö55: “Virüs cahillik gibidir. Çünkü zayıf ve güçsüz bedenlerde çabuk yayılır.” 

Ö90: “Virüs birikmiş çöpe gibidir. Çünkü biri bırakmışsa, gören üstüne ekle-

meye devam eder. Çoğalışı hızlıdır. Eğer vücuda bir virüs girdiyse diğer virüslerin 

bulaşma ihtimali daha çoktur.” 

Ö92: “Virüs komünizme benzer. Çünkü insanlara zarar verir.” 

Ö110: “Virüs akrabaya benzer. Çünkü hem insan vücuduna hem de psikolo-

jisine zarar verir.” 

Ö119: “Virüs kötü arkadaşlıklara benzer. Çünkü senin hayatını olumsuz et-

kiler ve eğer sana bulaşırsa bu süreçte hayatını olumsuz etkiler ve onu hayatından 

atmak ekstra çaba gerektirir.” 

Ö124: “Virüs cehalet gibidir. Çünkü kendini korumazsan veyahut kendin 

için bir şey yapmazsan körelirsin.” 

Ö127: “Virüs insanlar gibidir. Çünkü üremeye ve insanlar gibi yok etmeye 

programlıdır.” 

Ö133: “Virüs siyasi menfaat gibidir. Çünkü bir kere vücuda -zihne- girdi mi 

kurtuluşu imkansızdır.” 

Ö172: “Virüs ayak serçe parmağı gibidir. Çünkü ne kadar sakınırsan sakın 

bir şekilde bir yere çarparsın ve canın acır.”  

3.5. Ölümcül Olma 

Virüs değerine yönelik oluşan beşinci kategori ise, “Ölümcül Olma” kate-

gorisindeki Tablo 6’da verilmiştir:  

 

Tablo 6: Ölümcül Olma 

Metafor (f) 

Mikrop 4 

Cehennem 1 

Veba 3 

Deniz 1 

İnce Çizgi 1 

İspanya Gribi 1 

Kanser 5 
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Tümör 1 

Katil 1 

Toplam 18 

 

“Ölümcül Olma” kategorisi içerisinde virüs kavramına ilişkin 18 adet me-

taforun kullanıldığını görmekteyiz. Bu metaforlar ve gerekçelerine dair bazı ör-

nekler şöyledir; 

Ö48: “Virüs deniz gibidir. Çünkü ilerledikçe derinleşir ve tehlike arz eder. 

Sonu boğularak ölümdür.” 

Ö51: “Virüs ölümle yaşam arasındaki ince çizgi gibidir. Çünkü seni hasta 

edip ölüme de götürebilir. Ölümden kurtaracak antikorda üretebilir.” 

Ö54: “Virüs İspanya gribi gibidir. Çünkü yıllar önce korona gibi hatta daha 

fazla can alan bir hastalıktır.”  

Ö56: “Virüs bir tümör gibidir. Çünkü bulaştığında bütün vücuduna yayılır, 

sıçrar ve her yerini zehriyle sarar.” 

Ö94: “Virüs kanser gibidir. Çünkü belirli bir aşamaya gelene kadar belirti 

vermez ve kendini hissettirmez ama sonu ölümdür.” 

Ö102: “Virüs vücuda yapışan bir mikrop gibidir. Çünkü nereden nasıl gele-

ceği belli olmaz ve insanı öldürür.” 

Ö143: “Virüs kansere benzer. Çünkü önlem alınmadıkça daha çok bulaşır ve 

insanın hayatını kötü etkiler.” 

Ö155: “Virüs mikroba benzer. Çünkü ikisi de hemen bulaşıyor ve hayatını 

alıyor.” 

Ö166: “Virüs veba gibidir. Çünkü yıllardır ailemi rahat bırakmadı.” 

Ö171: “Virüs zehirli gaz madde gibidir. Çünkü hızla yayılır, etkilidir. Öldü-

rücü olabilir” 

3.6. Kurtulması Zor 

Virüs değerine yönelik oluşan altıncı kategori ise “Kurtulması Zor” kate-

gorisindeki Tablo 7’de verilmiştir: 

 

Tablo 7: Kurtulması Zor 

Metafor (f) 

Yapışkan 2 

Politika, Siyaset 3 

Hırsızlık Yapmak 1 

Belirsizlik 2 

Zeytinyağı 1 
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Kriz 1 

Sülük 3 

Kentleşme 1 
Zehirli Madde, Kötü Alışkanlık 2 

Toplam 15 

 

“Kurtulması Zor” kategorisi içerisinde virüs kavramına ilişkin 15 adet me-

taforun kullanıldığını görmekteyiz. Bu metaforlar ve gerekçelerine dair bazı ör-

nekler şöyledir; 

Ö45: “Virüs zehirli madde gibidir. Çünkü vücuda girdiği anda ya öldürüyor 

ya da organlarımızda hasara yol açıyor.” 

M47: “Virüs siyaset gibidir. Çünkü topluma hitap eder ve çoğunluğu etkiler.” 

Ö70: “Virüs kentleşmeye benzer. Sürekli büyür ve kurtulması zordur.” 

Ö79, Ö105: “Virüs sülük gibidir. Çünkü yapıştığı yer bırakmaz ve emerek 

yapıştığı şeyi tüketir. Kurtulması zordur.” 

Ö120, Ö212: “Virüs kötü alışkanlıklar (sigara, alkol, yalan, kumar) gibidir. 

Çünkü hızla yayılır ve yavaş yavaş hissettirmeden zarar verir.” 

Ö188: “Virüs zeytinyağı gibidir. Çünkü yağ eline bulaşır ve sabunla temiz-

lersin. Covid-19 virüsünden kurtulmak içinde ellerimizi bol bol su ile yıkadık.” 

Ö199: “Virüs belirsizlik gibidir. Çünkü nereden kapacağını ve kime nasıl bu-

laştığını bilemezsin.”  

 

SONUÇ 

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin COVID-19 pandemi sürecinde “vi-

rüs” kavramına yönelik metaforik algılarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmış-

tır. Araştırmaya toplam 218 öğrenci katılmış olup 140 öğrencinin verdiği cevap-

lar değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmaya katılan 218 öğrenciden 78 öğren-

cinin verdiği cevaplarda metafor-gerekçe-kategori üçgeninde anlamlı bir ilişki 

olmadığı tespit edilmiş ve değerlendirmeye dahil edilmemiştir. Araştırma da 

elde edilen 140 metafor, benzerlik oranlarına ve kendini tekrar etme durumuna 

göre birleştirilmiştir. Sonuç olarak toplamda 82 farklı metafor elde edilmiş olup 

bu metaforlar 5 kategori altında toplanmıştır. Elde edilen 82 metafor incelendi-

ğinde üniversite öğrencilerinin pandemi sürecinde virüs kavramı hakkındaki 

görüşlerinin birbirinden oldukça farklı olduğu ve benzerlik göstermediği tespit 

edilmiştir.  

Araştırma kapsamında elde edilen verilere göre üniversite öğrencilerinin 

pandemi sürecinde virüs kavramına yönelik üretmiş oldukları metaforlar 44 
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metafor ile en fazla “Zarar Verici ve Tehlikeli Olma” kategorisinde toplanmıştır. 

Bu kategorinin alt metaforları ise [kötü arkadaşlıklar, düşman, akraba, insan, 

canavar, cahil insan, cehalet, biriyle uğraşmak, kötü kalpli insan, art niyetli, ayak 

serçe parmağı, zararlı madde, savaş, birikmiş çöp, sinek, siyasi menfaat] örnek 

olarak verilmiştir.  

Elde edilen verilere göre üniversite öğrencilerinin pandemi sürecinde vi-

rüs kavramına yönelik üretmiş oldukları metaforların sayısına göre ikinci ola-

rak; 39 metafor ile “Bulaşıcı Olma” kategorisinde toplanmıştır. Bu kategorinin 

alt metaforları ise [gülümsemek, isyan, uçan balon, arı, haber bülteni, grip, sevgi, 

aşk, negatif düşünceler, COVID- 19, mantar, çiçek tohumu, çil yavrusu, sarmaşık, 

gezgin, mutluluk, sevilmeyen insan, toz, çürük elma, kötü koku, leke, kene, bin 

lanet, dedikodu, yönetim, bakteri, asılsız bilgi] örnek olarak verilmiştir. Bu me-

taforların benzetim gerekçelerine bakıldığında virüsün bulaşıcı olduğu ve sü-

rekli yayıldığı ifade edilebilir. Genel olarak “bulaşıcı olma” kategorisindeki me-

taforlar olumsuz bir anlam içerse de gülümsemek, mutluluk ve sevgi metaforla-

rının olumlu yönde bulaşıcılık içerdiğini ifade etmişlerdir.  

Verilen cevaplara göre en çok metafor üreten üçüncü kategori ise 24 me-

tafor ile “Esaret Altına Alma” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kategorinin alt 

metaforları ise [yalan söylemek, güç, yaşamdaki olumsuzluklar, can sıkıntısı, iş-

gal etmek, hava, masa ayağı, para, psikolojik zorluklar ve acı, zaman hırsızı, ha-

pishane, karadelik, şansızlık, iç ayaklanma, yayılmacı politika, yağmur, terör, 

inanç, duygu beslemek, kapalı bir kutu, su maymuncuğu ve bela] örnek olarak 

verilmiştir. Bu metaforların benzetim gerekçelerine bakıldığında virüs, bulaştığı 

bedeni, duyguyu ve düşünceyi etkisi altına almaktadır. Genel olarak bu katego-

rideki metaforların benzetimlerin olumsuz bir çağrışım uyandırdığını ifade ede-

biliriz. 

Elde edilen verilere göre dördüncü kategori 15 metafor ile “Kurtulması 

Zor”dur. Bu kategorinin alt metaforları ise [yapışkan, politika, siyaset, hırsızlık 

yapmak, belirsizlik, bağımlılık, kriz, sülük, kentleşme, zehirli madde] örnek ola-

rak verilmiştir. Bu kategorideki metaforların gerekçelerine bakıldığında virüs-

ten kurtulma olasılığının düşük olduğunu ve karamsar bir duygu ifade ettiğini 

söyleyebiliriz.  

Sonuncu kategori ise 18 metafor ile virüsün “Ölümcül Olma”dır. Bu kate-

gorinin alt metaforlarına ise [mikrop, cehennem, veba, deniz, ince çizgi, İspanya 

gribi, tümör ve katil] örnek olarak verilmiştir. Bu kategorideki metaforların ben-

zetim gerekçeleri ise yine pejoratif anlamlar içerdiği görülmektedir. Üniversite 
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öğrencilerinin COVID- 19 pandemisi sürecinde “virüs” kavramına yönelik biliş-

sel algıların metaforik açıdan analiz edildiği bu çalışmada sonuç olarak virüs 

kavramına yönelik algılarının olumsuz yönde olduğu belirlenmiştir. Bunun ne-

deni olarak uzun süren karantina dönemi, yurtiçi ve yurtdışı seyahat yasakları, 

sokağa çıkma yasağı önlemleri, yerel ve ulusal medyadaki aşırı bilgi yüklemesi, 

sosyal izolasyon, sınırlı sosyal aktiviteler, yeni sağlık sorunlarının ortaya çık-

ması, günlük ölüm ve vaka sayılarının açıklanması, bulaşma riskinin yüksek ol-

ması, yeterli ve doğru bilginin varlığına dair güvensizlik, geleceğe dair belirsizlik 

gibi etkenler sayılabilir.  
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ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ 

BELİRLENMESİ 

 

Doç. Dr. Özge AYDIN ŞENGÜL1 

 

1.GİRİŞ 

Çin’in Wuhan şehrinde 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan Covid-19 

(Yeni Tip Koronavirus) kısa bir süre sonra dünyaya yayılmıştır. Salgının tüm 

dünyaya yayılmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü 2020 yılının Mart ayında 

pandemi olarak ilan etmiştir. Bu nedenle dünyadaki tüm eğitim kurumları yüz 

yüze eğitime ara verme kararı almış, uzaktan eğitim sürecine geçilmiştir (Bir-

leşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO, 2020). 13 Mart 2020 

tarihinde Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurulu’nun  (YÖK) kararıyla okullar tatil 

edilmiştir. 23 Mart 2020’de uzaktan eğitim süreci başlatılmıştır.  

TDK (2020) uzaktan eğitimi “öğrenci ile öğretmenin yüz yüze olmadan 

çeşitli iletişim araçları kullanılarak belli bir merkezden yapılan eğitim biçimi” 

olarak tanımlamaktadır. Uzaktan eğitimin aynı zamanda “web tabanlı eğitim, in-

ternet yoluyla öğrenme ve e-öğrenme” (Turğut ve Yenilmez, 2011), “video ka-

yıtları ve öğrenciye gönderilen materyaller, animasyonlar, 2 ya da 3 boyutlu si-

mülasyonlar, sanal gerçeklik uygulamaları” (Kışla, 2016) olarak da tanımlan-

maktadır. Uzaktan eğitimde amaç; eğitimin aksamasına neden olabilecek engel-

leri ortadan kaldırılarak, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, zamandan ve 

mekândan etkilenmeden eğitimine katkı sağlayabilen sistemlerle bireylere eği-

tim-öğretim fırsatı sunmaktır (Özbay, 2015). Covid-19 salgını nedeniyle ortaya 

çıkan kriz karşısında normalde örgün eğitim yapılan üniversiteler hızla çalışma-

lara başlamış ve acil olarak uzaktan eğitime uyum sağlamaya çalışmıştır (Keskin 

ve Özer, 2020).  
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Covid-19 salgın sürecinde yürütülen uzaktan eğitimde çalışma ortamına 

sahip olamayan öğrenciler evdeki gürültüden etkilendiklerini ve öğretim üyele-

riyle etkileşime geçemedikleri için dikkatlerini toplamakta zorlandıklarını be-

lirtmişlerdir (Türküresin, 2020). Bu süreçte öğrenciler sınıf arkadaşları ve öğ-

retmenleri ile iletişim kuramadıkları için sorunlar yaşamışlardır. Uzaktan eği-

timde öğrencilerin yaşadıkları iletişim sorunları onların uzaktan eğitime yöne-

lik olumsuz tutum geliştirmelerine neden olmuştur (Bolliger ve İnan, 2012).  

Alan yazında Covid-19 salgın sürecinde uzaktan eğitime ilişkin öğrencile-

rin tutumlarının incelendiği çalışmalara rastlamak mümkündür. Yağan (2021) 

tarafından üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik tutum ortalamala-

rının düşük olduğu ve tutumun cinsiyet, sınıf düzeyi, günlük ortalama internete 

giriş süresi, aile gelir durumu ve sahip olunan teknolojik cihaz sayısı değişken-

lerine göre farklılaşmadığı bulunmuştur. Eren, Korkmaz, Yıldırım ve Avcı 

(2021) tarafından hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitime karşı tutumları 

olumlu oldukça memnuniyet düzeylerinin de arttığı bulunmuştur. Sarıbaş ve 

Meydan (2020) ise araştırmalarında coğrafya bölümü öğrencilerinin çevrimiçi 

öğrenmeye karşı tutumlarının olumlu olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca, 

erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre çevrimiçi öğrenmeye karşı daha olumlu 

tutum içerisinde olduklarını ve evinde kendine ait çalışma odası bulunan öğren-

cilerin bulunmayan öğrencilere göre çevrimiçi öğrenmeye karşı daha olumlu tu-

tuma sahip olduklarını ifade etmişlerdir. 

Eğitimde dijitalleşme ve Web 2.0 araçlarının kullanımı günümüzde hızla 

yaygınlaşmakta, bu uygulamaların önemi her geçen gün artmaktadır. Her dersle 

rahatlıkla ilişkilendirilebilen Web 2.0 araçları ile bir dersin içeriği oluşturulabil-

mekte, ona uygun öğrenme ortamları sağlanabilmektedir (Rich, 2008). Web 2.0 

araçlarının öğrencilere sağladığı katkılara bakıldığında; grup çalışması alışkan-

lığı kazandırmakta, öğrenmeyi etkili hale getirmekte, düşünme becerisi geliştir-

mekte, bilgi okur-yazarlığı edinmeyi sağlamakta, problem çözme yeteneğini ge-

liştirmekte, öğrenmeyi ilgi çekici hale getirmekte, kişisel gelişime katkıda bu-

lunmaktadır (Karaman, Yıldırım ve Kaban, 2008). 

Öğretmen adaylarında olması gereken 21. yy. becerilerinden birisi de bilgi 

iletişim teknolojisi araçlarını öğretme-öğrenme sürecinde etkili biçimde kullan-

maktır. Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen adaylarının bu araçların kullanıl-

ması ile çevrimiçi öğrenmeye yönelik tutumlarının belirlenmesinin önemli ol-

duğu düşünülmektedir. Bu araştırmada Covid-19 sürecinde eğitimde Web 2.0 

araçlarını da kullanarak uzaktan eğitime devam eden Fen Bilgisi öğretmen 
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adaylarının çevrimiçi öğrenmeye yönelik tutumlarının belirlenmesi ve sınıf de-

ğişkenine göre tutumlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amacı karşıla-

mak için aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır: 

1. Uzaktan eğitim sürecinde Web 2.0 araçlarını kullanan Fen Bilgisi öğ-

retmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye yönelik tutumları ne düzeyde-

dir? 

2. Uzaktan eğitim sürecinde Web 2.0 araçlarını kullanan Fen Bilgisi öğ-

retmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye yönelik tutumları ile sınıf düzeyi 

arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

 

2.YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırma, fen bilgisi öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye yöne-

lik tutumlarının belirlenmesinin amaçlandığı betimsel bir araştırmadır. Araştır-

manın gerçekleştirilmesinde tarama modeli kullanılmıştır. Betimsel tarama 

araştırmaları, geçmişte veya süreçte var olan bir durumu betimlemeyi amaçla-

yan araştırma yaklaşımları olarak tanımlanmaktadır (Karasar, 2005). Araştır-

manın bağımlı değişkeni çevrimiçi öğrenmeye yönelik tutum; bağımsız değiş-

keni ise sınıf düzeyidir.  

2.2. Araştırma Grubu  

Araştırma, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Kütahya Dumlupınar Üniversi-

tesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği 1., 2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim gö-

ren 95 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. 

2.3. Veri Toplama Aracı 

E-öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği 

Öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye yönelik tutum düzeylerinin 

belirlenmesi amacıyla Kisanga (2016) tarafından geliştirilmiş olan “e-öğren-

meyle ilgili tutumların testi” (Telra)  Biçer ve Korucu (2020) tarafından 

Türkçe’ye uyarlanmış ve çalışmada kullanılmıştır. Ölçek dört alt boyut ve 23 

maddeden oluşan 4’lü likert tipindedir. Güvenirliğe yönelik yapılan analizler so-

nucunda ölçeğin Cronbach Alpha değeri α=0,789 olarak belirlenmiştir. Buna ek 

olarak ölçeğin kararlılık korelasyonu 0,95 olarak belirlenmiştir. 

2.4. Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde SPSS 20.0 programı kullanılmıştır. Öğretmen adayla-

rının “E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği” alt boyutlarından aldıkları toplam 

puan hesaplanmış ve ölçekten aldıkları toplam puanların ortalaması, standart 



Özge AYDIN ŞENGÜL 

 

62 

sapması, minimum ve maksimum değerleri hesaplanmıştır. Betimsel istatistik-

lere ait tablolar yorumlanmıştır. Öğretmen adaylarının sınıf düzeylerinin tutum 

düzeylerine etkisini analiz etmek amacıyla normallik ve varyansların homojen-

liği kontrol edilmiştir. Bu incelemelere göre; elde edilen veriler normal dağılıma 

sahip olduğu için tek yönlü varyans analizi testi (ANOVA) uygulanmıştır. 

2.5. Veri Toplama Süreci 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle, örgün öğrenme 

kurumlarında yüz yüze eğitim yerini uzaktan eğitime bırakmıştır. Yükseköğre-

tim kurumlarına devam eden üniversite öğrencileri, ev ortamında devam eden 

çevrim içi eğitimlerini öğrenme yönetim sistemi aracılığı ile eş zamanlı ve eş za-

mansız olarak sürdürmüşlerdir. Bu çalışmada pandemi sürecinde, uzaktan eği-

tim sürecinde Powtoon, Pixton, learningapps, canva gibi Web 2.0 araçları kulla-

nılarak ders uygulamaları yapılmış ve öğrenme ortamı zenginleştirilmiştir. Ay-

rıca, öğretmen adayları WhatsApp ve Instagram gibi Web 2.0 araçlarını da kul-

lanarak; öğretim elemanı ve birbirleri ile iletişim kurmuşlardır. Bir dönemin so-

nunda verilerin toplanması amacıyla öğretmen adaylarına “E-öğrenmeye Yöne-

lik Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. 

 

3. BULGULAR 

Bu bölümde araştırmanın amaçları doğrultusunda, öncelikle öğretmen 

adaylarının çevrim içi öğrenme tutum düzeylerine ilişkin betimsel istatistikler 

sunulmuş, ardından sınıf düzeyi değişkenine göre karşılaştırmalara yer veril-

miştir.  Elde edilen bulgular tablolaştırılarak yorumlanmıştır. 

3.1. E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği Bulguları 

Araştırmanın ilk alt problemi olan “Uzaktan eğitim sürecinde Web 2.0 

araçlarını kullanan Fen Bilgisi öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye yöne-

lik tutumları ne düzeydedir?” sorusunu cevaplamak amacıyla, öğretmen aday-

larının e-öğrenmeye yönelik tutum ölçeğinin her bir boyutundan aldıkları pu-

anların ortalaması, standart sapması, minimum ve maksimum değerleri hesap-

lanmış, Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1. Öğretmen Adaylarının E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği Alt 

Boyutları Toplam Puanlarına Ait Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve Mini-

mum-Maksimum Değerleri 
 N Madde 

Sayısı 
En düşük 
puan 

En yük-
sek 
puan 

 /m Ss 

Teknoloji Kul-
lanma Eğilimi 
Toplam 

22 6 11 24 16.54 2.75 2.64 

Memnuniyet Top-
lam 

23 5 7 19 13.65 2.73 2.13 

Motivasyon Top-
lam 

23 6 9 24 16.21 2.70 3.17 

Kullanışlılık Top-
lam 

23 6 6 22 15.33 2.55 3.17 

Toplam 
23 23 48 75 61.74 2.68 5.21 

 

Ölçekteki tüm sorular 1 (Kesinlikle katılmıyorum) ve 4 (Kesinlikle katılı-

yorum) puan aralığında olup puan düzeyi basamakları 4-1=3/4=0,75 olarak bu-

lunmuştur. Bu durumda ortalama puanların katılım düzeyleri şu şekilde değer-

lendirilmiştir: 1-1,74:Kesinlikle katılmıyorum 1,75-2,49:Katılmıyorum 2,50-

3,24:Katılıyorum 3,25-4:Kesinlikle katılıyorum 

Fen Bilgisi öğretmen adaylarının e-öğrenmeye yönelik tutum ölçeğine 

ilişkin toplam 23 madde yer almaktadır. Ölçeğe verilen puanlar en düşük 48 en 

yüksek 75 puan alınabilir. Öğretmen adaylarının ölçekten aldıkları puan ortala-

ması (�̅�=61.74) tür. Ortalama puanın madde sayısına bölümüne ilişkin sonuç 

2.68 ile “Katılıyorum” aralığında, e-öğrenmeye yönelik tutum puanlarının 

olumlu olduğu “yüksek” düzeyde olduğu yorumu yapılabilir. 

Fen Bilgisi öğretmen adaylarının e-öğrenmeye yönelik tutum ölçeği alt 

boyutu olan “teknoloji kullanma eğilimi” boyutunda 6 madde yer almaktadır. 

Teknoloji kullanma eğilimi boyutunda en düşük 11 en yüksek 24 puan alınabilir. 

Öğretmen adaylarının bu boyuttan aldıkları puan ortalaması (�̅�=16.54) tür. Or-

talama puanın madde sayısına bölümüne ilişkin sonuç 2.75 ile “Katılıyorum” 

aralığında, teknoloji kullanma eğilimi puanlarının olumlu olduğu “yüksek” dü-

zeyde olduğu yorumu yapılabilir. 

Fen Bilgisi öğretmen adaylarının e-öğrenmeye yönelik tutum ölçeği alt 

boyutu olan “memnuniyet” boyutunda 5 madde yer almaktadır. Memnuniyet 

boyutunda en düşük 7 en yüksek 19 puan alınabilir. Öğretmen adaylarının bu 
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boyuttan aldıkları puan ortalaması (�̅�=13.65) tir. Ortalama puanın madde sayı-

sına bölümüne ilişkin sonuç 2.73 ile “Katılıyorum” aralığında, memnuniyet pu-

anlarının olumlu olduğu “yüksek” düzeyde olduğu yorumu yapılabilir. 

Fen Bilgisi öğretmen adaylarının e-öğrenmeye yönelik tutum ölçeği alt 

boyutu olan “motivasyon” boyutunda 6 madde yer almaktadır. Motivasyon bo-

yutunda en düşük 9 en yüksek 24 puan alınabilir. Öğretmen adaylarının bu bo-

yuttan aldıkları puan ortalaması (�̅�=16.21)dir. Ortalama puanın madde sayısına 

bölümüne ilişkin sonuç 2.70 ile “Katılıyorum” aralığında, motivasyon puanları-

nın olumlu olduğu “yüksek” düzeyde olduğu yorumu yapılabilir. 

Fen Bilgisi öğretmen adaylarının e-öğrenmeye yönelik tutum ölçeği alt 

boyutu olan “kullanışlılık” boyutunda 6 madde yer almaktadır. Teknoloji kul-

lanma eğilimi boyutunda en düşük 6 en yüksek 22 puan alınabilir. Öğretmen 

adaylarının bu boyuttan aldıkları puan ortalaması (�̅�=15.33)tür. Ortalama pua-

nın madde sayısına bölümüne ilişkin sonuç 2.55 ile “Katılıyorum” aralığında, 

kullanışlılık puanlarının olumlu olduğu “yüksek” düzeyde olduğu yorumu yapı-

labilir. 

Araştırmanın ikinci alt problemi olan “Uzaktan eğitim sürecinde Web 2.0 

araçlarını kullanan Fen Bilgisi öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye yöne-

lik tutumları ile sınıf düzeyi arasında anlamlı farklılık var mıdır?” sorusunu ce-

vaplamak için, öğretmen adaylarının e-öğrenmeye yönelik tutum ölçeğinden al-

dıkları puanların sınıf düzeyine göre ortalaması, standart sapması, minimum ve 

maksimum değerleri hesaplanmış, Tablo 2’de verilmiştir. Ayrıca sınıf düzeyi de-

ğişkenine göre öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye yönelik tutum dü-

zeylerine ilişkin Tek Yönlü Varyans Analizi testi sonuçlarına yer verilmiştir. 

 

Tablo 2. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının E-Öğrenmeye Yönelik Tutum 

Ölçeği Toplam Puanların Sınıf Düzeyine Göre Dağılımına İlişkin Aritmetik Orta-

lama, Standart Sapma ve Minimum-Maksimum Değerleri 

Sınıf N En dü-
şük 
puan 

En yük-
sek 
puan 

 

Ss 

1. sınıf 32 54 69 61.46 3.92 

2. sınıf 23 49 70 60.73 4.96 

3. sınıf 17 57 69 63.28 4.15 

4. sınıf 23 48 75 62.15 7.05 
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Tablo 2’ye göre, 1. sınıf Fen Bilgisi öğretmen adaylarının e-öğrenmeye yö-

nelik tutum ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması �̅�=61.46; 2. sınıf Fen Bil-

gisi öğretmen adaylarının e-öğrenmeye yönelik tutum ölçeğinden aldıkları pu-

anların ortalaması �̅� =60.73; 3. sınıf Fen Bilgisi öğretmen adaylarının e-öğren-

meye yönelik tutum ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması �̅� =63.28; 4. sınıf 

Fen Bilgisi öğretmen adaylarının e-öğrenmeye yönelik tutum ölçeğinden aldık-

ları puanların ortalaması �̅�=62.15’dir. Sınıf değişkenine göre Fen Bilgisi öğret-

men adaylarının e-öğrenmeye yönelik tutum ölçeğinden aldıkları puanların or-

talamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir 

(F(3-94)=.771, p>0.5). 

 

4.TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu araştırma, salgın döneminde eğitimde Web 2.0 araçlarını kullanan ve 

uzaktan eğitim yolu ile öğrenimine devam eden Fen Bilgisi öğretmen adayları-

nın çevrim içi öğrenmeye yönelik tutumlarının belirlenmesi ve sınıf değişkenine 

göre tutumlarının karşılaştırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 

ilk problemi çerçevesinde elde edilen bulgular sonucunda uzaktan eğitim süre-

cinde Powtoon, Pixton, learningapps, canva, WhatsApp ve Instagram gibi Web 

2.0 araçlarını kullanan öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye ilişkin tu-

tumlarının olumlu, “yüksek” düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğin alt 

boyutları incelendiğinde; fen bilgisi öğretmen adaylarının “Teknoloji Kullanma 

Eğilimi” , “Memnuniyet”, “Motivasyon” ve “Kullanışlılık” boyutları için görüşle-

rinin olumlu olduğu, puanlarının “yüksek” düzeyde olduğu yorumu yapılabilir. 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin ortalama puanlar incelendiğinde, boyutlar ara-

sında en yüksek puanın “Teknoloji Kullanma Eğilimi”ne ait olduğu görülmekte-

dir. Araştırmadan elde edilen bu sonuçlar, uzaktan eğitim sürecinde fen bilgisi 

öğretmen adaylarının öğrenme ortamlarının zenginleştirilmesinde Powtoon, 

Pixton, Learningapps, Canva gibi Web 2.0 araçlarını kullanmalarının ve What-

sApp ve Instagram gibi Web 2.0 araçları ile sağladıkları etkileşimin sonucu ola-

rak yorumlanabilir. Yağan (2021) araştırmasında üniversite öğrencilerin 

COVID-19 salgını boyunca yürütülen uzaktan eğitime yönelik tutumlarının dü-

şük düzeyde olduğu sonucuna ulaşmıştır. Öğrencilerin, yüz yüze eğitimi uzaktan 

eğitime tercih ettiklerini belirterek; uzaktan eğitimde verimin düşük olduğu, bu 

eğitimin tembelleşmeye sebebiyet verdiği ve sosyalleşmeyi engellediğini ifade 

etmiştir. Sarıbaş ve Meydan (2020) da coğrafya bölümü öğrencileri ile yaptıkları 

araştırmalarında, benzer olarak yüz yüze eğitimden çevrimiçi eğitime geçmek 

zorunda kalan öğrencilerin çevrimiçi öğrenmeye karşı tutum puanlarının düşük 
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seviyede olduğunu belirtmiştir. Uzun, Çakıcı Eş ve Evram (2020) ise çalışmala-

rında üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitime karşı tutum puanlarının orta 

düzeyde olduğunu belirtmiştir. 

Öğrencilerin uzaktan eğitime karşı tutum düzeylerindeki farklılıklar; 

uzaktan eğitimi sağlayan kurumların teknolojik alt yapı imkanları, eğitimcilerin 

eğitim etkinliklerinin her üniversitede aynı yeterlilikte olmaması, eğitimcilerin 

öğrencilerle olan etkileşim durumları ve öğrencilerin sahip olduğu teknik im-

kanlar gibi birçok faktöre bağlı olabilir (Çelik Eren vd., 2021). Yapılan araştır-

malarda tutum düzeylerindeki farklılıklar, öğrencilerle olan etkileşim durum-

ları açısından değerlendirildiğinde, bu araştırmada fen bilgisi öğretmen adayla-

rının tutum düzeylerinin yüksek olması, Instagram ve WhatsApp araçlarını kul-

lanarak birbirleriyle ve öğretim elemanı ile sağladıkları etkileşimin sonucu ola-

rak yorumlanabilir. 

Araştırmanın ikinci problemi çerçevesinde elde edilen bulgular sonu-

cunda Fen Bilgisi öğretmen adaylarının sınıf düzeyi değişkeni ile e-öğrenmeye 

yönelik tutum toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. 

Konu ile ilgili alanyazın incelendiğinde e-öğrenmeye yönelik tutum  ile sınıf dü-

zeyi arasında anlamlı bir ilişki olmadığını sonucunu ortaya koyan çalışmalar bu-

lunmaktadır (Ateş ve Altun, 2008; Bayram vd., 2019; Sarıbaş ve Meydan, 2020; 

Yağan, 2021). Göldağ (2021) ise meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğ-

rencilerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarını belirlemeyi amaçladığı çalışma-

sında, öğrencilerin sınıf düzeyleri arasında anlamlı farklılık olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflara göre; 

2. Sınıfta öğrenim gören öğrencilerin uzaktan öğretime yönelik tutum puan or-

talamaları 1. Sınıfta öğrenim gören öğrencilere göre daha yüksek olduğunu be-

lirtmiştir. 

 

5. ÖNERİLER 

Bu araştırmada, Covid-19 döneminde uzaktan eğitimde Web 2.0 araçla-

rını kullanan Fen Bilgisi öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye yönelik tu-

tum düzeyleri nicel yöntem ile belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının uzaktan 

eğitim sürecinde çevrimiçi öğrenme tutumlarına ilişkin görüşleri nitel yöntemle 

toplanarak, derinlemesine bilgilere ulaşılabilir. Böyle bir çalışma ile öğretmen 

adaylarının çevrimiçi öğrenmeye yönelik tutumlarının olumlu yönde gelişebil-

mesi için alan yazına katkı sağlanabilir. Ayrıca, uzaktan eğitim sürecinde, öğret-

men adaylarının çevrimiçi öğrenmeye yönelik tutumlarının belirlenmesinde 

farklı Web 2.0 araçlarının kullanıldığı öğrenme ortamları tasarlanarak deneysel 
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araştırmalar gerçekleştirilebilir. Yapılan araştırmada Fen Bilgisi öğretmen 

adaylarının çevrimiçi öğrenme tutum düzeyleri sınıf değişkeni açısından ince-

lenmiştir. Çevrimiçi öğrenme tutum düzeylerinin, cinsiyet, öğrenim görülen 

program, öğretim elemanı ve akranları ile iletişim kurma durumu gibi farklı de-

ğişkenler açısından incelenen araştırmalar tasarlanabilir.  
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1. GİRİŞ 

Toplumda cinsiyet eşitsizliğinin varlığını sürdürmesi, kadınların ev işleri 

ve çocuk bakımından sorumlu olmaları onların yüklerini artırırken diğer yan-

dan gelire ve işe ulaşmalarının zorluğu onları bir anlamda yoksulluğa sürükle-

mekte ve zor şartlarda yaşamalarına sebebiyet vermektedir. Kadınların bu du-

rumdan kurtulmaları için çeşitli çözümler aranmaktadır. Bu çözümlerden birisi 

de mikro kredi uygulamalarıdır.  

Bu çalışmada, Türkiye’de mikro kredi uygulamasının tarihsel gelişimi ve 

pandemi sürecinde artış gösteren kadın yoksulluğu ile mücadelede etkisi araş-

tırılmaktadır. Çalışmada kadının yoksullaşmasındaki temel etkenler ortaya ko-

nulmuş ve mikro kredi faaliyetlerinin kadın yoksulluğu ile mücadelede etkisi 

gösterilmeye çalışılmıştır.  

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde pandemi sürecinde 

daha da artan kadın yoksulluğu, ikinci bölümde Türkiye’deki mikro kredi uygu-

lamaları, üçüncü bölümde ise Türkiye’de uygulanan mikro kredi uygulamaları-

nın istihdam ve gelir açısından değerlendirilmesine yer verilmiştir. 

Araştırma, doküman analizi3 yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye’de farklı bölgelerde faaliyetlerini sürdüren TİSVA ve KEDV vakıflarının 

                                                           
1 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, kemalciftyildiz@gmail.com, Orcid: 0000-0002-0204-6868 
2 Sinop Üniversitesi, hsahin@gmail.com, Orcid: 0000-0001-8921-2840 
3 Doküman analizi (belgesel tarama) yöntemi var olan kayıt ve belgeleri inceleyerek veri topla-
mayı, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin anali-
zini içermektedir. Ayrıca yöntem, belli bir amaca dönük olarak, kaynakları bulma, okuma, not 
alma ve değerlendirme işlemlerini kapsamaktadır (Karasar, 2012: 183). 

mailto:kemalciftyildiz@gmail.com
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seçili mikro kredi uygulamaları ele alınmıştır. Bu çerçevede araştırma yapılır-

ken hem adı geçen vakıfların kendi verilerine ulaşılmış hem de bu konu hak-

kında yazılmış çeşitli makale, tez, bildiri vb. bilimsel araştırmalara başvurul-

muştur.  Toplanan veriler dahilinde mikro kredilerin kadın yoksulluğunu gider-

mede ne kadar etkili olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır.  

 

2. YOKSULLUK VE KADIN YOKSULLUĞU 

Yoksulluğu açıklamada genelde üç kategori bulunmaktadır. Bunlar; mut-

lak yoksulluk, göreli yoksulluk ve insani yoksulluktur.  Mutlak yoksulluk daha 

çok gıda yoksulluğu yani açlık olarak bilinmektedir. Göreli yoksulluk, gıda ve 

gıda dışında (barınma, eğitim, sağlık, ısınma, giyim vb.) ihtiyaçlara ulaşamama 

durumunu ifade etmektedir. İnsani yoksulluk ise mutlak yoksulluğu ve göreli 

yoksulluğu içeren ve aynı zamanda daha kapsayıcı olandır. Diğer iki tanıma ek 

olarak mal, hizmet ve altyapıya erişimin olmaması anlamına gelir. Ülkelerin 

yoksulluk profilleri insani yoksulluk kavramı çerçevesinde değerlendirilir  (Yu-

sufoğlu, 2010:11; Topgül, 2013:279) ve gelir temelli yaklaşımlar söz konusudur.  

Yoksulluk, yoksulluğun standart ölçütü olan “gelir düzeyi” yerine “yapabilirlik-

lerden yoksun olma” ele alınmakta ve kabul edilebilir bir hayat düzeyine ulaş-

mak için gerekli temel yapabilirliklerden yoksun olma olarak tanımlanmaktadır.  

Bu bağlamda A.Sen tarafından geliştirilen yapabilirlikten yoksunluk teorisi ise 

yoksulluğun tahlilince yeni bir çerçeve ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Sen, 

yoksulluğu genel kabul gören bir hayatın gerektirdiği asgari ihtiyaçlar için ge-

rekli gelir düzeyine sahip olmamak biçiminde ele alan geleneksel görüşlerin ak-

sine, yoksulluğu anlamak için insanların “ne yapıp yapamadıkları ve ne olup ola-

madıklarına” bakılması gerektiğini savunmaktadır (Yuncu, 2000:5). 

Kadın yoksulluğu farklı biçimlerde, farklı zamanlarda ve farklı alanlarda 

görünür olduğu için çok boyutlu bir sorundur. Toplumlarda, kadın ile erkek ve 

kadınlar arasında var olan yapısal eşitsizlikler kadının yoksulluğu deneyimleme 

biçimlerini ve göreli yoksulluğu farklılaştırmaktadır (Bradshaw ve Linnekar, 

2003). Kadınlar ve erkekler yoksulluğu farklı bir biçimde yaşamakta, yoksulluk 

süreci kadın ve erkekleri farklı biçimlerde etkilemektedir. Farklı etkileme poli-

tika notlarında da yansısını bulmuş ve 1995’te 4. Dünya Kadın Konferansı Eylem 

Planında “yoksulluğun kadınlaşması” ifadesi yer almıştır. Yoksulluğun kadınlaş-

ması kavramı ilk olarak Birleşik Devletlerde yalnız yaşayan kadınların ya/ya da 

tek ebeveynli ailelerin (kadın+çocuk) daha yoksul olduğuna ilişkin ampirik ça-

lışmaların sonucunda ortaya çıkmıştır. Aile yapısının değişmesi, boşanmaların 

artması, evlilik dışı çocuk sahibi olma oranının artması ve çocukların kadınlar 
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tarafından bakılması gibi nedenler yoksulluğun kadınlaşmasını açıklamak için 

kullanılmıştı (Mclanahan ve Kelly, 1999). 

Kadın yoksulluğunun çok farklı nedenleri bulunmaktadır. Ancak en 

önemlisi iş piyasasındaki statüsüdür. Kadınların işgücüne katılım oranları dü-

şük olmakla birlikte üretimde önemli yeri olduğu söylenebilir. Çünkü kadınların 

çalışmaları ya kayıt altına alınmamakta ya da enformel sektörlerde çalıştıkları 

için kayıt dışı görünmektedir. Ev işleri ve çocuk bakımlarını genelde kadınlar 

yaptığı halde bu emekleri ekonomik karşılık bulmamakta ve gelir getirmemek-

tedir.  Diğer yandan eğitim seviyeleri ve statüleri düşük olduğu için enformel 

sektörde düşük ücretle kayıtsız olarak çalışmaktadırlar. Bu iki nedenden dolayı 

kadınlar, üretimin ve hizmetlerin çoğunu sağlamalarına karşılık, hak edilen kar-

şılığı bulamamaktadırlar. Bir yandan kadınların işe ve gelire ulaşmasındaki zor-

luklar diğer yandan mülkiyet üzerindeki sorunlar, kadınları yoksullar arasında 

daha yoksul durumuna düşürmektedir. Kır, kent, çalışan, işsiz, sınıf-altı vb. yok-

sulluk durumlarında kadının yeri cinsiyet açısından devamlı erkeğe göre daha 

kötü durumda olduğu söylenebilir. Yoksulluğun en dip noktasında olan kadınlar 

bu durumlarından dolayı mikro kredinin asıl alıcılıları olmaktadırlar. Zaten hali 

hazırda kadınlar için zor olan bu koşullar pandemi süreci ile birlikte daha zor 

hale gelmiştir. Mikro kredilerin geri ödenmesinde zorluklar, mevcut işlerin yü-

rütülmesinde zorluklar, işlerini kaybetme gibi birçok zor koşul mevcut sorunla-

rına ilave olmuştur. Eve bazen resmi bazen gayrı resmi olarak aile ekonomisine 

katkıda bulunmaya çalışan kadınlar için şartlar ağırlaşmış ve birçok kadın ya iş 

yaşamından el çektirilmek zorunda kalmış ya da mevcut işlerini sonlandırmak 

zorunda kalmışlardır.    

Pandemi, ekonomik katılım konusunda kadın haklarının ve onlara tanı-

nan fırsatların genişlemesine yönelik son 25 yılda elde edilen sınırlı ilerlemeyi 

yavaşlatıp geriletmektedir. Genç kadınlar erkek meslektaşlarına oranla daha 

belirgin istihdam kayıpları ve iş piyasalarından uzun vadeli dışlanma riskiyle 

karşı karşıya kalmışlardır. 2019’un dördüncü çeyreği ile 2020’nin dördüncü 

çeyreği arasındaki verilere göre eğitimde ya da istihdamda yer almayan genç 

kadınların sayısı 48 ülkenin 28’inde artış göstermiştir (www.unwomen.org, 

21.06.2021, 21:42). 

 

3. MİKRO KREDİ 

Mikro kredinin temel amacı, ekonomik açıdan kendi hayatlarının deva-

mını sağlayabilecek yeteneğe ve potansiyele sahip oldukları, ancak iş kurmak 

http://www.unwomen.org/
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için yeterli sermayeye ulaşma imkânlarının olmadığı varsayımından hareketle 

yoksul kadınların desteklenmesidir.  

Mikro kredi, bankacılık ve ilgili hizmetlere erişim zorluğu çeken girişimci 

ve küçük işletmeler için sağlanan finansal hizmettir. Bu kredi türünde güven 

esastır ve senet, kefil, teminat vb. istenmemektedir(TİSVA,). Diğer yandan, 

mikro kredi veren kuruluşlar parayı mal ve hizmet karşılığında verdikleri için 

finansal katılım bankacılığı ile uygunluk arz etmektedir.  

Mikro kredi uygulamalarının 1976 yılında Bangeledeş’te Muhammet Yu-

nus tarafından başlatıldığı varsayılmaktadır. Ancak daha öncesinde buna ben-

zer uygulamaların olduğu bilinmektedir. Hırıstiyan dünyasında kiliseler, İslam 

dünyasında hz. Ömer döneminde uygulanan karz-ı hasen ve daha sonrasında 

vakıflar aracılığı ile borç verilmesi mikro krediye örnek verilebilir. Çünkü bu 

krediler çoğunlukla kişisel güven üzerine verilmekte ve senet, kefil, teminat vb. 

istenmemektedir. 19. yy’ın sonlarına doğru çeşitli büyüklüklerdeki kredi birlik-

leri ya da kooperatiflerinin Avrupa’nın farklı yerlerinde organize oldukları ve 

20. yy’ın ilk yarısında, başta tarımda modernizasyonun sağlanması ve tarım ke-

simindeki ezici feodal ilişkilerin azaltılması amaçlarına hizmet ettikleri görül-

mektedir (Çak, 2007:31) 

Mikro kredi uygulaması Türkiye’de KEDV ve TİSVA tarafından 2000’li yıl-

ların başında uygulamaya konulmuş ve geliştirilmiştir. Ayrıca valilikler aracılığı 

ile devlet tarafından da mikro kredi verilmektedir. Mikro kredi veren kuruluşlar 

arasında kamu kurumlarının verdiği miktar ve ulaştığı kişi sayısı sivil toplum 

kuruluşlarından daha fazla olduğu tahmin edilmektedir.  

Sivil toplum kuruluşları ve devlet tarafından uygulanan mikro kredi uy-

gulamalarından umulan hedefleri şu şekilde sıralanabilir: 

 
Bireysel beklentiler Toplumsal beklentiler 

 Bireyin entegrasyonun sağlanması 
 Bireyin öz güven kazanmasının sağ-
lanması 
 Kişileri risklere karşı sigortalanması 
 Girişimci ruhu taşıyan kişilerin artırıl-
masıdır. 
 Kadınların aile ve toplumdaki statüle-
rinin güçlendirilmesi 
 

 Bölgesel dengesizliklerin giderilmesi 
 Kalkınmanın sağlanması 
 Yoksulluğun hafifletilmesi 
 Kırsaldan kente göçlerin azaltılması 
 İstihdam oluşturulması 
 İşsizliğin azaltılması 
 Bağımlılık oranının azaltılması 
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4- BULGULAR 

Araştırma sonunda elde edilen bulgular aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.   

4.1.Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA): Türkiye Grameen Mikro 

kredi Projesi 

TİSVA’ya bağlı olarak Türkiye Grameen Mikro kredi Projesi (TGMP) adı 

altında 11 Haziran 2003 tarihinde uygulamaya konmuştur. Türkiye İsrafı Ön-

leme Vakfı, Diyarbakır Valiliği ve GrameenTrust’ın işbirliğiyle yürütülen proje 

çeşitli kişi ve kurumlardan aldığı yardım ve bağışlarla faaliyetlerine başlamıştır 

(Çak, 2007:110).  

TİSVA, üyelerine finansal hizmetler sunabilmek için iki ana model kullan-

maktadır: 

1. Bireysel girişimciler ve küçük işletmeler için sağlanan ilişki tabanlı ban-

kacılık modeli,  

2. Krediler ve diğer hizmetler için grup olarak başvuruda bulunup bir 

araya gelen grup tabanlı modeldir (TİSVA, internet erişimi, 12,07,2016). 

TGMP, Grameen Bankası tarafından kullanılan grup tabanlı kredi mode-

lini benimsemiştir. Çünkü grup tabanlı kredi modeli 5 üye arasında sorumluluk 

ve dayanışma ruhunu oluşturur. Kredi geri ödemesini düzenli yapmayan üye 

veya üyelerin taksitleri, grubun geri kalan üyeleri tarafından yapılır (TİSVA, in-

ternet erişimi, 12,07,2016).Bu durumda kredilerin geri dönüşü bu kişiler üze-

rinden sağlanmış olur. 

1 Temmuz itibariyle, mikro kredi finansmanı desteğinin 990 milyon liraya 

ulaştığı belirtildi. 185 bin kadının ekonomik hayata dahil edildiği belirtilen açık-

lamada pandemi sürecinde verilen desteklere dair, “Mikro kredi, korona virüsü 

salgınından etkilenen işyeri sahibi 1.750 mikrogirişimci dar gelirli kadına 

1.1250.000 lira kredi desteği sağlamıştır (www.israf.org, 11.07.2021, 23:40). Bu 

rakamlar maliyetleri yüksekte olsa pandemi sürecinde mikro krediye olan tale-

bin arttığını göstermektedir. 

http://www.israf.org/
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Kaynak: http://www.tisva.net/flip/2020_tgmp_faaliyet_raporu.html, 22.06.2021, 

21.24. 

 

Yine yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere sadece 2020 yılında yaklaşık 

40.000 kişiye mikro kredi verilmiş yada ve verilme aşamasındadır. Bu rakam 

2003-2019 yılları arasındaki sayının yaklaşık olarak %20’sini oluşturmaktadır. 

Sadece 2020 yılı içerisinde sayı ciddi artış gösterirken 2021 yıl sonu verilerinde 

bu sayının daha da artması beklenmektedir. Bu durum yine bize pandemi süre-

cinde mikro kredi kullanım miktarlarının artışı ile ilgili ciddi bir ipucu vermek-

tedir. 

4.2. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV): Maya Mikro 

Ekonomik Destek İşletmesi 

Türkiye'de mikro kredi alanındaki ilk uygulamanın, Kadın Emeğini Değer-

lendirme Vakfı bünyesinde kurulan Maya ekonomik destek işletmesi tarafından 

2002 yılında Kocaeli ilinde başlatılmıştır. Aslında bu başlangıcın daha öncesinde 

http://www.tisva.net/flip/2020_tgmp_faaliyet_raporu.html
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ilk mikro kredi uygulaması sınırlı sayıdaki pilot bölgelerde 91 kadına mikro kre-

dinin dağıtılması suretiyle yapılmıştır. 1995 ile 1997 seneleri arasında sistemin 

Türkiye’de nasıl karşılanacağına yönelik küçük uygulamalar bu projenin başlan-

gıç tarihini oluşturabilir ( Çak, 2007:104). 

KEDV, geleneksel teminat sisteminin yerine kadınlar arasındaki dayanış-

manın temel alındığı “Dayanışma Grupları”na kredi vermektedir. Her üyenin 

kendi borcuyla beraber diğer üyelerin borcundan da sorumlu olduğu bu Daya-

nışma Grupları, hem Maya’ya bir tür sosyal teminat sağlayarak riskini azaltır, 

hem de kadınların sorunlarını paylaşmaları ve birbirlerine destek olmaları için 

bir zemin sağlayarak toplum içindeki dayanışmayı güçlendirir (KEDV, internet 

erişimi, 12,07,2016). 

“Mikro ölçekli girişimleri olan kadınlar, krizin etkilerini en çok yaşayan-

lardan. Bu girişimler, istihdam olanağından yoksun birçok dar gelirli kadın için 

ekonomiye aktif katılımın tek yoludur.  Ancak ne yazık ki salgın sebebiyle şu an 

işlerini yürütemiyorlar. KEDV ve Maya Mikro Ekonomik Destek İşletmesi olarak 

kadınları bu zor dönemde desteklemek ve biraz olsun rahatlatmak için mikro 

kredi geri ödemeleri ertelenmiştir” (https://twitter.com/kedvturkiye/sta-

tus/1253732642354331648, 08.05.2021, 21:43). Bu açıklama ile kurum pan-

demi sürecinde mikro kredi kullanan kadınlara destek olduğunu ve onlar ile da-

yanışma içinde olduğunu birkez daha ortaya koymuştur.  

Maya mikro kredilerinin koşulları şu şekildedir: 

Krediler 3-5 kadından oluşan Dayanışma Grupları’na verilmektedir. İlk 

kredi meblağı en az 100, en fazla 800TL’dir.Krediler 6-12 ay vadelidir ve geri 

ödemeler haftalık olarak yapılmaktadır. Maya’nın sürdürülebilirliğini sağlaya-

cak bir hizmet bedeli alınmaktadır. Krediden yararlananlar istedikleri takdirde 

tekrar kredi alabilmektedirler. Kredi miktarı tekrar kredilerde %25’i bulan dü-

zeyde artarmaya, dar gelirli kadınların kredi ve girişimcilikle ilgili temel bilgileri 

edinmeleri ve daha bilinçli kredi kullanıcıları olabilmeleri için, kredi öncesinde 

kadınlara eğitim de vermektedir (KEDV, internet erişimi, 12,07,2016). 

4.3. Türkiye’de Uygulanan Mikro kredi Uygulamalarının Etkililiği: 

Maya Mikro Ekonomik Destek İşletmesi ve Türkiye Grameen Mikro 

kredi Projesi Uygulamalarının Değerlendirilmesi 

KEDV’in bünyesinde bulunan Maya Mikro Ekonomik Destek İşletmesi ve 

TİSVA’nın uyguladığı Türkiye Grameen Mikro kredi Projesi Türkiye’nin birçok 

yerinde kadınlara mikro kredi vermektedir. Bu iki kuruluşun gerçekleştirmiş 

https://twitter.com/kedvturkiye/status/1253732642354331648
https://twitter.com/kedvturkiye/status/1253732642354331648
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oldukları mikro kredi uygulamaları birçok araştırmacı tarafından ilgiyle araştı-

rılmıştır. Bu çalışmada, araştırmacıların mikro kredi araştırma sonuçları değer-

lendirilerek mikro kredi uygulamalarının etkinliği tartışılmaktadır.  

a- Sorumluluk bilinci ve beraber hareket etme kabiliyeti kazanması 

5 kişilik gruplar halinde kredi alan kadınlar, hem birbirinden sorumlu ol-

makta hem de bilgi üretme, tartışma, pazar bulma konusunda birbirlerine yar-

dımcı olmaktadırlar. Aynı zamanda mikro kredi veren sivil toplu kuruluşları 

kredi verdikleri kişilere gerek eğitim gerekse de üretim ve pazarlama konula-

rında yardımcı olmaktadırlar. Diğer yandan bu sürekli beraberlik hali, beraber 

hareket etme bilincini de oluşturmaktadır (Ceyhan, 2010:114; Zanbak, 

2008:148). 

b- Eşlerinden yardım alabilme yetkinliği kazanma ve bunun neticesinde 

statüsünün yükselmesi 

Kadınlar iş yapmaya gittiklerinde veya normal zamanlarda eşlerinden ço-

cuk bakımı ve ev işlerinde yardımlar alınmaktadır (Ceyhan, 2010:114).  Bu du-

rum kadınların bilinçlenmesi anlamına gelebilir. Çünkü mikro kredi öncesinde 

de kadınlar çalıştıkları halde eşlerinden yardım istemek iyi görülen bir davranış 

olarak algılanmamaktadır. Alınan eğitimler ve sosyal çevre sayesinde alışkan-

lıklar edinebilmektedirler.  

c- Planlı hayat yaşamaya alışması 

AlaniçiKöyü’nde mikro kredi kullanıcılarına yapılan araştırmada mikro 

kredi kullananların çoğu (%78) mikro kredinin faydasının olmadığı yönünde 

kanaat bildirmişlerdir. Her ne kadar öyle düşünülse de özellikle, mikro kredi 

ödemelerinin, günlük çalışmalarının planlı hale geldiği söylenebilir (Zanbak, 

2008:118,148). Diğer yandan,mikro kredi veren birçok kuruluş mikro kredi 

alanlara yönelik beslenme ve barınma yönünde eğitim de vermektedir. Bu eği-

timler, ‘nasıl daha düzenli beslenilir’ ve ‘barınaklar nasıl yapılır’ gibi sorulara 

makul çözümler göstermektedir.   

d- Tasarruf bilinci oluşması  

Mikro kredi kullananlarda tasarruf bilincinin oluştuğu birçok araştırmada 

görülmüştür (Zanbak, 2008; Şahin, 2010; Ceyhan, 2010; Çak,2007). Kredi öde-

meleri için her hafta belirli miktarda para ayırmaları, düzenli toplantı yaparak 

gelir ve giderlerini hesaplamaları kredi kullananları tasarruf etmeye yönelt-

mektedir. 

e- Mikro kredinin amacı dışında kullanılması  
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Mikro kredi mal alımı için kullananlar olduğu gibi ev masrafı ve sağlık har-

camalarına kullananlar da bulunmaktadır. Bu oran azımsanmayacak kadar faz-

ladır.  Karamanda yapılan araştırmaya göre verilen mikro krediyi amacına uy-

gun yani mal alımı için kullanan bir kişi bulunmaktadır (Ceyhan, 2010:114). 

Mikro kredide sürdürülebilirlik esası çok az kişi tarafından gerçekleştirilmekte-

dir. Geneli mal alım satımı yapmak yerine kazandığı parayı farklı giderlerine 

kullanmaktadır. İncelenen araştırmalarda genelde mikro kredi kullananlar, 

yaptıkları işin devamını için krediler kullanılmakta yeni iş için oldukça az kişi 

kredi almaktadır(Zanbak, 2008:148-151).   

f- Mikro kredinin kullanıcılara yönelik gelir katkısının oldukça sınırlı ol-

ması 

Mikro kredi işin başlangıç finansmanından daha çok sonraki dönemde 

kullandığı finanstır. Yapılan araştırmada 81 kişi arasından 5 kişi mikro krediyi 

işe başlama kredisi olarak kullanmıştır. Geriye kalan 76 kişi daha önce yapmış 

olduğu işin devamını sağlamak için ürün alımından kullanmıştır. Diğer yandan, 

mikro kredi almaya başlamadan önceki ve sonraki dönemlerde çalışan sayısın-

daki artış oldukça azdır. Yapılan araştırmada 81 kişiden yalnızca 3’ünün çalışan 

sayıları artmıştır (Şahin 2010:115,117). 

g- Kredi maliyetinin yüksek olması  

Mikro kredi projesi uygulamalarında görülen en bariz olumsuzluk kredi 

faiz ve maliyetlerinin yüksek olmasıdır. (Şahin, 2010: 113; Çak,2007; Göktaş, 

2012:38). Bu durum mikro kredi veren kurumların kredi bulmadaki zorlukları 

ve kredi maliyetleri ile açıklanabilir. Mikro kredi veren kuruluşlar ofis kirası, 

personel giderleri, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi hizmetler kredilerin maliye-

tini artırmaktadır. Bahsedilen bu maliyetler ile projenin sürdürülebilir olması 

hedeflenmektedir. Ancak mikro kredi alan kişilerin yüksek faiz ödemek zorunda 

kalmaları kredinin amacına hizmet etmesi yönünde engel teşkil etmektedir. 

h- Kadının sorumluluğunu ve yükünü artırması  

Kadının ev işini, çocuk bakımını, zaman zaman yaşlı bakımını üstlenmesi 

ve aynı zamanda çalışmaya katılması kadının gücünü zayıflatmakta ve kısır 

döngü içerisinde kalmasına sebebiyet vermektedir. Mikro kredi uygulamaları 

bir yandan kadınların gelire, işe, eğitime ve sosyalleşmeye erişimini sağlarken 

bir yandan da zaten üzerinde sürekli yapacak işlerinin olmasına ek olarak ona 

yeni yükler yükleme anlamına gelebilir.    Diğer yandan, bazı durumlarda kadı-

nın aldığı kredi eşi tarafından kullanılmaktadır. Zaten evde sürekli çalışan ka-

dına borç ta yüklenerek daha fazla ezilmektedir. 
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5. BULGULAR, TARTIŞMA VE SONUÇ  

Mikro kredi uygulamalarının amacı ve gelire erişim süreci şu şekilde for-

müle edilebilir:  

Mikro kredi              Sermayeye erişim             işe erişim             gelire erişim   

Araştırmada,  kadınlara yönelik gerçekleştirilen mikro kredi faaliyetleri 

değerlendirilmiş ve işe, gelire erişimi kısmen sağlayıp yoksullukla mücadelede 

küçük te olsa önemli bir katkı sağladığı söylenebilir. Üç temel alan çerçevesinde 

kadın yoksulluğunu üzerinde etkisi olduğu ortaya çıkarılmıştır.  

Mikro kredi uygulamaları incelendiğinde, mikro kredinin yoksul kadınla-

rın işe ve gelire erişimi konusunda katkıları düşük olmasına rağmen sosyal iliş-

kiler açısından katkılarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Dayanışma, bir-

likte hareket etme, özgüven kazanma açısından oldukça faydalı olduğu söylene-

bilir.   

Mikro kredinin yanı sıra eğitim, siyasal katılım ve kadınların insani hak-

ları konusunda bilinçlendirilmesi için ayrıca bir proje ile mikro kredi kullanan 

kişilere destek olunması durumunda toplumsal bilinç açısından daha faydalı so-

nuçlar elde edilebilir.  

Mikro kredi uygulamalarında görülen faiz ya da hizmet bedeli oranı ol-

dukça yüksektir. Bu oranların düşürülmesi eğer düşürülemiyorsa başka bir 

proje ile hizmet bedellerinin ödenmesi gereklidir. Yoksul kişilere verilen kredi 

maliyetleri normal banka kredilerinden oldukça fazladır. Bu durum mikro kre-

dinin amacı bakımından tezat oluşturmaktadır. Bu durum için şu ikisi önerile-

bilir: 

-İŞKUR aracılığı ile mikro kredi veren kuruluşlara eleman desteği sağla-

narak kredi maliyetleri düşürülebilir.  

-Mikro kredi kullanan firmalar için belediye ya da valilikler tarafından yer 

sağlanarak kira giderlerinden kurtulması da kredi maliyetlerini olumlu yönde 

etkileyebilir.  

Kamu katılım bankaları(Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Halk Katılım) 

mikro kredi departmanı açarak kredi sağlamada önemli bir görev üstlenebilir. 

Ayrıca, mikro kredi projesini uygulayan sivil toplum kuruluşları eğitim, sağlık, 

danışmanlık hizmetlerini farklı kurum ve kuruluşlardan alarak bu kişilere suna-

bilir.  

Genelde niteliğine göre iş bulamayan ve ailesine gelir sağlaması gereken 

kişiler mikro kredilere başvuru yapmaktadırlar. Bu kişiler öncesinde benzer iş-
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leri yapmaktadırlar ve sürekli sermaye olmadığından yoksulluğun kısır döngü-

sünü kıramamaktadırlar. Bu kişilere bir yandan mikro kredi sağlanırken diğer 

yandan da dezavantajlı durumlarının giderilmesi gerekmektedir.  

Ayrıca şu öneriler de dikkate alınabilir: 

 Mikro kredi veren kuruluşlara düşük faizli kredi bulma, 

 Üreticilere ikinci el üretim araçları sağlama, 

 Üretilen ürünlere pazar bulma, 

 Mikro kredi alanları etnik ve dini cemaatlere karşı koruma, 

 İnternet kullanımı yaygınlaştırma ve ürünleri internet üzerinden satı-

labilme 

Ayrıca pandemi sürecinde yasak ve kısıtlamalar nedeniyle birçok aile bi-

reyinin gelirleri olumsuz yönde etkilenmiştir. Ev hanımı durumundaki bayanla-

rın aile ekonomisine katkı sağlamaları ihtiyacı artış göstermiştir. Bu noktada yu-

karıda belirtilen tarzda daha uygun maliyetli mikro kredilerin girişimci ev ha-

nımlarına kullandırılması durumunda özellikle ekonomik açıdan zorlu bu sü-

reçte bir nebze de olsa aile ekonomisine katkıda bulunma fırsatı doğabilecektir. 

Pozitif ayrımcılık çerçevesinde bu süreçte kadınların bu krediye ulaşmaları ken-

dine güven ve ekonomik özgürlük anlamında da önemli katkılar sağlayabilecek-

tir. 

Mevcut mikro kredilerin çeşitli devlet kurumlarının işbirliği ile özellikle 

pandemi süreci içerisinde maliyetlerinin düşürülebilmesi büyük önem arz et-

mektedir. Bu sayede daha fazla kadın girişimcinin bu kredilere ulaşması sağla-

nıp yatırımcı olarak önü açılırken bir yandan da hem aile hem de toplum içeri-

sindeki konumunun güçlenmesi sağlanacaktır.  

Mevcut kredilerin ödeme vadelerinin uzatılması ve gerekli durumlarda 

faiz yükünün hafifletilmesi, içinden geçtiğimiz bu zor süreçte kadın girişimcilere 

işlerini devam ettirebilmeleri ve borçlarını daha rahat çevirebilmelerini sağlar-

ken, bir yandan da aile ekonomisine destek olarak ailece rahat bir nefes almala-

rını sağlayacaktır. Mikro krediler pandemi sürecinde toplumun tüm kesimleri 

için önem arz ederken kadının toplumdaki konumu ve pozitif ayrımcılık ilkesi 

göz önünde bulundurularak özellikle desteklenmesi gerekmektedir.  
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1.GİRİŞ 

Dünyayı saran COVID-19 Pandemisi tüm alanlarda olduğu gibi çalışma ha-

yatında da daha önce yaşanmayan ve üzerine düşünülmeyen birçok etkiyi bera-

berinde getirmiştir. Bu beklenmeyen etkiler işletmelerin ve kamu otoritelerinin 

karar alma süreçlerinde ciddi sorunlar yaşamalarına neden olmuştur. Bu ça-

lışma, geleceğin işletmeleri olarak görülen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

(TGB'leri)’ndeki KOBİ’lerin pandemi süreci ile karşı karşıya kaldıkları sorunla-

rın iş sürekliliğine etkisini ve bu sorunlara karşı acil durum çözümlerini ortaya 

koymayı amaçlamaktadır. TGB genel olarak dünyada bilim parkı olarak bilin-

mekte ve TGB'lerdeki KOBİ'ler de geleceğin işletmeleri olarak görülmektedir. 

Çalışma, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) TGB’nde yer alan KOBİ’ler 

özelinde yapılmıştır. Türkiye genelinde TGB'lerde yer alan şirketlerin çoğun-

luğu KOBİ'dir. Bu durum düşünüldüğünde, bir genelleme yapmaktan uzak ol-

makla birlikte, çalışmanın sonuçlarının güçlü bir bakış açısı ortaya koyması 

amaçlanmaktadır. Araştırma soruları, iş sürekliliği, acil durum yönetimi faali-

yetleri düşünülerek oluşturulmuştur. Araştırmanın cevap aradığı temel soru; 

“Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ndeki KOBİ’lerin pandemi gibi olağanüstü du-

rumlara karşı dayanıklılığını arttırmak, iş sürekliliklerini sağlamak için acil du-

rum çözümleri var mıdır? Varsa nelerdir? Yoksa bu çözümler neler olabilir?” 

şeklindedir. Çalışmada evren içerisinde örneklem seçilmesi hususunda da ola-
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sılığa dayalı örnekleme yöntemlerinden tabakalı örnekleme yöntemi uygulan-

mıştır. Tabakalı örnekleme yönteminin seçilmesinin temel nedeni, örneklem be-

lirlemeden kaynaklı hatayı minimize ederek evrenin daha fazla temsil edilme-

sini sağlamaktır. Örneklem seçilmeden önce bu yöntem ile evren, sektörel ola-

rak alt tabakalara bölünmüştür ve bu homojen alt tabakalardan / kümelerden 

uygun örneklem seçilmiştir. Çalışmada nitel yöntemlerden yarı-yapılandırılmış 

mülakat tekniğine yer verilmiştir. Mülakat sorularının tasarlanmasında litera-

tür taramasından faydalanılmıştır. Çalışmada veri analiz yöntemi olarak içerik 

analizi tekniği kullanılmıştır. Bu bağlamda literatür taraması yapılarak kodlar 

ve bu kodları oluşturan temalar belirlenmiştir. İçerik analizi ile elde edilen ve-

rilerin içeriğine ilişkin tekrarlanan ve geçerli sonuçlar veren bulgulara ulaşıl-

ması amaçlanmaktadır. 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR TARAMASI 

Teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB'ler) dünyada bilim parkı, teknoloji 

parkı veya araştırma parkı olarak adlandırılabilir. Uluslararası kuruluş olan 

IASP'ye (Uluslararası Bilim Parkları ve Yenilik Alanları Birliği) göre; uzman pro-

fesyoneller tarafından yönetilen kuruluşlardır. Bu nedenle, bunların temel 

amacı, yenilik kültürünü ve ilişkili işletmelerin, bilgi temelli kurumların, rekabet 

gücünü arttırarak topluluğun zenginliğini artırmaktır. Benzer bir organizasyon 

olan "Yenilik Alanları" benzer kelimelerle tanımlanmaktadır (IASP). COVID-19 

sürecinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, pandemi şartlarının iyileştirilmesi 

için, teknoloji geliştirme bölgelerinde bölge dışı sürelerin uzatılması gibi bir dizi 

önlemler alınmıştır. Bölgede ve Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen Ar-

Ge ve Tasarım faaliyetlerinin 11.03.2020 tarihinden itibaren olmak üzere 2021 

yılı Nisan ayı sonuna kadar, çalışanlara belirli oranlarda uzaktan çalışabilme 

imkânı sunulmuştur (Tuncer, 2021: 4). COVID-19 Pandemisi esnasında enerji-

den sağlığa, istihdamdan işsizliğe pek çok alanda ciddi yansımalar olmuştur. Ba-

zen toplumların sinir sistemi olarak tanımlanan kritik altyapılar (enerji hatları 

gibi), COVID-19 Pandemisi’nin sonuçlarından yoğun bir şekilde etkilenmiştir. 

Krizin küresel olarak tırmanması bu sistemlerin keşfedilmemiş ve fark edilme-

miş, operasyonel koşullara zorlamıştır (Galbusera, Cardarilli ve Giannopoulos, 

2021:1). Çoğu durumda aynı anda yüksek hasta baskısı ve kritik malzemelerle 

ilgili sorunlarla karşı karşıya kalan hastaneler ve sağlık sektörü, fırtınanın tam 

ortasında yer almıştır. Örneğin sağlık sektörü, Amerika Birleşik Devletleri has-

tanelerinde ve yoğun bakım ünitelerinde artan bir Covid-19 hasta dalgasına ha-

zırlanırken, hastalara bakmak ve sağlık iş gücünü güvende tutmak için, gereken 
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temel donanıma sahip olunduğundan emin olunmaya çalışılmıştır (Ranney, 

Griffeth ve Jha, 2020:e41(3)). Elektrik gibi kritik hizmetlere yönelik talepteki 

değişim modellerini ele alan bir dizi çalışma yapılmıştır. Çalışmada COVID-19 

Pandemisi sırasında elektrik tüketimindeki değişimler incelenmiştir. Avrupa 

hükümetleri tarafından COVID-19 acil durumuyla başa çıkmak için uygulanan 

prosedürler, insanların alışkanlıklarını ve ulusal düzeydeki faaliyetlerini büyük 

ölçüde değiştirdiği görülmüştür. Bu davranış değişikliği elektrik sistemlerine, 

özellikle elektrik tüketim profillerindeki değişikliklere yansımıştır. Bu çalış-

maya göre, İspanya, İtalya, Belçika ve Birleşik Krallık'ın elektrik tüketim profil-

leri, nüfus sınırlama önlemleri olan tüm ülkeler, daha az kısıtlayıcı önlemlere 

sahip bir ülke olarak Hollanda ve sokağa çıkma yasağı uygulamayan İsveç ile 

karşılaştırılmıştır. Bu süreçte talepte ciddi değişikliklerin yaşandığı görülmüş-

tür (Bahmanyar, Estebsari ve Ernst, 2020: 1) 

COVID-19 sürecinde pek çok sektör etkilenmiştir. Bunların belli başlıları; 

teknoloji, medya ve telekom, ilaç, perakende, inşaat ve gayrimenkul, turizm ve 

otelcilik, tüketici ürünleri, endüstriyel ürünler gibi alanlardır. Yapılan bir araş-

tırmaya göre; teknoloji, medya ve telekom sektörü %61 oran ile mal ve hizmet 

yönetiminde dijital teknolojilerden en fazla yararlanılan sektör olarak öne çık-

maktadır. İlaç sektörü öne çıkan sektörlerden biridir ki; %94 ile tedarik sorun-

larından en çok etkilenmiştir. Salgının tedarik zinciri üzerindeki etkilerini belir-

leme konusunda zayıf performans gösterildiği düşünülen sektörlerden birisi de 

perakende sektörüdür. Perakende sektörü için, araştırma katılımcılarının 

%95'i, tedarik sorunlarının operasyonlara etkisini yüksek olarak değerlendir-

miştir. İnşaat ve gayrimenkul sektörü salgından en çok etkilenen sektör olmuş 

ve katılımcıların %75’i içinde bulunulan yılda %20’den fazla küçülme bekledi-

ğini beyan etmiştir. Turizm ve otelcilik sektörü katılımcılarının %96’sı şirket 

içerisinde veya hükümet tarafından alınan tedbirler ile nakit pozisyonlarını 6 

aydan fazla koruyamayacaklarını belirtirken, 2020’de şirketleri için %20’den 

fazla küçülme öngördüğünü beyan etmiştir. Tüketici ürünleri sektörüne ait ka-

tılımcılar, salgın başlangıç aşamasında, etkilerin tespitinde zayıf performans 

gösterildiğini düşünürken, şirket operasyonlarının tedarik sorunlarından %96 

oranında yüksek seviyede etkilendiğini belirmiştir. Endüstriyel ürünler sektö-

ründeki şirketlerin salgına gösterdikleri reaksiyon zayıf olarak değerlendiril-

miştir, ayrıca katılımcıların %61’i 2020 yılında %20’ye kadar küçülme bekledi-

ğini beyan etmiştir. Sonuç olarak; Türkiye’de az sayıda firmanın böylesi bir kriz 

sırasında, sorunları önceden anlayabilme ve doğru reaksiyonu gösterebilme ko-

nusunda başarılı olduğu gözlemlenmektedir. 
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Bu süreçte esnek çalışma konusu da gündemi etkilemiştir. TÜBİTAK tara-

fından esnek çalışmaya dair yapılan bir çalışmaya göre bazı sonuç ve öneriler 

sunulmaktadır. Esnek çalışma sisteminin, bireysel ve örgütsel kaynakların sür-

dürülebilir kullanımıyla yönetilmesi için, gereken dijital alt yapı, donanımlar, 

ayni ve parasal destekler sağlanması önerilmektedir. Esnek çalışma süresince, 

adil ücret ve yan hakların sürdürülmesi, sonuç olarak bu durumun, örgüt için-

deki güven duygusunu pekiştireceğinin altı çizilmektedir. Süreç içerisinde, sos-

yalleşmenin kritik rol oynadığı görülmektedir; yöneticilerin iş talepleriyle sı-

nırlı kalmayan iletişimiyle çalışanın yalnız hissetmesi engellenmelidir. İlişkileri 

kuvvetlendirecek aktiviteler, psikolojik durumu olumlu yönde etkileyecek, fi-

ziksel sağlığı destekleyici uygulamalar, çalışanlara sunulmalıdır. Kurumlar, ka-

dına ve erkeğe atanan geleneksel rolleri pekiştiren yaklaşımlardan kaçınmalı-

dır; kariyer ve terfi fırsatlarını zayıflatacak eylemlerden uzak durulmalıdır. TÜ-

BİTAK tarafından, sistematik esnek çalışma süreçlerinin yerleştirilmesi için ya-

pılan çalışmanın, mevzuatla tutarlı hazırlanan standardın, ulusal standarda dö-

nüştürülmesi istenmekte ve uluslararası bir standarda öncülük edilmesi plan-

lanmaktadır (T.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK, 2021: 49) 

COVID-19 süreci içerisinde, işletmenin faal olmasının sağlanmasında, hij-

yen tedbirlerinden, kamu yönetiminin destek ve önleyici tedbirlerine kadar, her 

hususa dikkat ederek, süreklilik sağlanmaya çalışılmalıdır. Uluslararası bir da-

nışmanlık kuruluşuna göre; COVID-19 Pandemisi’nde acil olarak yapılması öne-

rilen hususlar sıralanmıştır. Önerisine göre; sürdürülebilir finansman sağlan-

ması için alternatif seçeneklerin göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı 

belirtilmektedir. Nakit akış tahminlerinin likidite sorunlarına işaret etmesi du-

rumunda varlık bazlı finansman, rotatif kredi, işletme sermayesi finansmanı, al-

ternatif finansman seçenekleri ve birleşme gibi alternatif opsiyonların değer-

lendirilmesi önerilmektedir. Ayrıca, satın alma gibi alternatif opsiyonlar da de-

ğerlendirilebilir. COVID-19 ile ilgili finansman ihtiyacı, aciliyet sebebiyle, işlet-

meler için standart bir finansman olmayabilir, bu sebeple uzman deneyimi ve 

rehberliği gerektirebilir. İşletmelerin yönetim kurulları ve kredi veren fon sağ-

layıcıları, finansman ihtiyacının ve olası senaryoların, bağımsız bir danışman ta-

rafından test edildiğinden ve iyi anlaşıldığından emin olmak isteyecektir. Bu 

çerçevede, teminatlı kredilerin yapılandırılmasında deneyimli, likidite ve iş-

letme sermayesi iyileştirmelerine odaklanmış, deneyimli ekipler görevlendiril-

mesi tavsiye edilmektedir (Deloitte, 2020: 4). 

Tüketici perspektifinden COVID-19 Pandemisi incelendiğinde çarpıcı ge-

lişmeler yaşanmıştır. Bir danışmanlık organizasyonunun sonuçlarına göre; 
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COVID-19 salgınının değiştirdiği tüketici davranışları incelenmiştir. Üç ay arayla 

hazırlanan ikinci “Tüketici ve Yeni Gerçeklik” raporu, pandeminin tüketim dav-

ranışlarını nasıl değiştirdiğini göstermektedir. Araştırma sonucuna göre; dün-

yada artık yeni bir tüketici modeli oluşmuştur. Yeni tüketici modelinde, finansal 

kaynaklar açısından daha kısıtlı ve dikkatli, dijital teknoloji kullanımında daha 

cesur ve ilerici, karar verirken daha seçici görünmektedir. COVID-19 Pandemisi 

ile başlayan süreç, tüm dünyada tüketicinin nabzını tutmuştur. Araştırmanın ilki 

Temmuz 2020’de yapılmış ve “Tüketici ve Yeni Gerçeklik” araştırmasının ikinci 

satın alma davranışlarındaki değişimi ortaya konmuştur. Salgının etkilediği Ka-

nada, ABD, Brezilya, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere, Çin, Hong Kong, 

Japonya ve Avustralya’da Mayıs-Ağustos ayları arasında araştırmaya katılan tü-

keticilerin çok büyük bir kısmı, uzun vadede COVID-19 ile yaşanılacağını düşün-

mektedir. Pandemi ile ortaya çıkan “hesaplı, dijital ve seçici” tüketici modelinin 

bir numaralı önceliği, “kişisel güvenlik” kriteridir. Kişisel güvenlikten, tedarikçi 

seçimine, kanal kullanımından marka kararına kadar her konuda tüketici gü-

venliği başı çekmektedir. Araştırmada, perakende sektör liderleri, Temmuz 

ayında yayımlanan ilk raporla yeni araştırmanın sonuçlarını karşılaştırmışlar-

dır. Karşılaştırmalarda, Temmuz ayından bu yana tüketicilerin dış dünya ile et-

kileşimlerine olan güveni kaybettikleri göze çarpmaktadır. Evden dışarıya daha 

az çıkmaya eğilimliler ve COVID-19’un bir yıldan uzun süre etkili olacağını dü-

şünenler çoğunluktadır (KPMG (2020). 

COVID-19 Pandemisi’nde iş sağlığı ve güvenliği açısından, iş sürekliliği de 

ön plana çıkmıştır. “Yaşadığımız bu salgın günlerinde iş sürekliliği nasıl sağla-

nabilir?” sorusu gündeme gelmektedir. İş sürekliliği ile ilgili olarak temel yakla-

şımlar, COVID-19 üzerinden ele alınacak olunursa, öncelikle bir iç iletişim planı 

oluşturulmalıdır. Hazırlanan plan aynı zamanda kriz yönetimi iletişim planının 

bir parçası olacak şekilde tanzim edilmelidir. Bu planda; basit, önemli mesajları, 

güvenilir bir süreci ve sürekli güncellemeler sağlanarak ve çalışanlardan geri 

bildirim toplanarak, araçlar tanımlanmalıdır. Şirket politikaları tam olarak özet-

lenmeli, hem önleyici hem de tedavi amaçlı sağlık planı kapsamı tanımlanmalı-

dır. Salgının operasyonlar, hizmetler, seyahat, tedarik zinciri, iş, gelirler vb. üze-

rindeki potansiyel etkisi açıklanmalıdır ve böylece çalışanların buna göre plan-

lama yapabilmesine olanak sağlanmalıdır. COVID-19 gibi solunum yolu hasta-

lıklarının bulaşmasının, tipik olarak daha yaygın olduğu çalışma ortamlarında, 

uygulanacak ek iletişim ve yönetim gözetimi oluşturulmalıdır. Mevcut pande-

mik (salgın) hazırlık planının bir özeti hazırlanmalıdır veya hazırlanmışsa tek-
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rar gözden geçirilmelidir. Salgın ile ilgili olarak, bulaşıcı hastalık salgınının ön-

lenmesi, hijyen ve ihtiyatlı eylemlerle ilgili, halk sağlığı önerileriyle bilgilen-

dirme yapılmalıdır. İşletme için uzaktan çalışma uygulamalarını destekleyebile-

cek alanlar ve evden çalışma stratejisi hazırlanmalıdır ve eğer varsa tekrar göz-

den geçirilmelidir. Bu stratejiler, temel teknoloji bileşenlerine erişimi ve çalı-

şanlar arasındaki iletişimin nasıl olacağına dair bilgileri içermelidir. Burada dik-

kat edilmesi gereken nokta, çalışanların izlemesi gereken prosedürlerin ve buna 

yönelik beklentilerin açıkça ifade edilmesi yararlı olacaktır. 

Literatüre, teknoparklar ve COVID-19 bağlamında bakıldığında görülen 

çalışmalar şunlardır: Boz ve Tunalıoğlu'nun çalışmasında; “Devlet-Üniversite-

Sanayi“ işbirliği kapsamında Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının yapıldığı tekno-

kentler incelenmektedir (Boz ve Tunalıoğlu, 2020:133). Tuncer’in çalışmasında; 

uzaktan çalışma tanımlanarak, TGB’de uzaktan çalışma uygulaması ele alınmış, 

daha sonra Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde vergisel istisna hükümleri 

değerlendirilmiştir (Tuncer, 2021: 1). Guliyev’in çalışmasında; kriz ve kriz yö-

netimi konusu detaylı olarak incelenmiş, krize maruz kalma açısından daha 

fazla risk etmeniyle karşılaşıldığı düşünülen çok uluslu bir işletmede konuyla 

ilgili bir araştırma yürütülmüştür (Guliyev, 2020: IV). Sonuç olarak, teknopark-

lar, COVID-19 süreci ve kriz yönetiminin incelendiğini, ancak literatürde, 

TGB’lerdeki KOBİ’lerin COVID-19 Pandemi krizi altında, yapılabilecek acil ön-

lemlerin neler olabileceğine dair, bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma tes-

pit edilen açığı kapatmaya dönük olarak oluşturulmuştur. 

 

3. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ'NDEKİ KOBİ'LERİN 

PANDEMİ GİBİ OLAĞANÜSTÜ DURUMLARA KARŞI DAYANIKLILIĞINI 

ARTTIRMAK, İŞ SÜREKLİLİKLERİNİ SAĞLAMAK İÇİN ACİL DURUM 

ÇÖZÜMLERİ 

3.1. Araştırmanın Yöntemi ve Amacı 

Bu çalışmanın yapılmasındaki esas amaç; teknoloji geliştirme bölgelerin-

deki (TGB),  KOBİ’lerin pandemi gibi olağanüstü durumlara karşı dayanıklılığını 

arttırmak, iş sürekliliklerini sağlamak için acil durum çözümlerinin var olup ol-

madığının incelenmesidir. Tali amaç olarak, eğer çözüm var ise bunların neler 

olduğu, eğer yoksa, çözüm önerisi olarak nelerin ortaya konulabileceğidir. Bu 

çalışmada nitel araştırma tekniği kullanılarak, “Teknoloji Geliştirme Bölge-

leri’ndeki KOBİ’lerde pandemi gibi olağanüstü durumların, iş sürekliliğine et-

kisi”ne ilişkin bir inceleme yapılmıştır. Nitel araştırma; teori oluşturmayı temel 
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alan bir anlayışla, sosyal olguları, bağlı oldukları sosyal çevre içerisinde araştır-

mayı ve anlamayı planlayan bir araştırma yöntemi olarak tanımlanır. Mecazi an-

lamda, farklı renk ve dokuya sahip çok ince iplik ve çeşitli malzemelerin karışı-

mından oluşan girift bir kumaşa benzer. Öyle ki; dokunan bu kumaş kolay veya 

basit bir şekilde açıklanamaz. Kumaşın dokunduğu tezgah gibi, genel varsayım-

lar ve yorumlayıcı çatı, nitel araştırmayı bir arada tutan faktörlerdendir. Bu ça-

lışma iki bölümden oluşup, ilk bölümde literatür taraması, ikinci bölümde lite-

ratüre katkı sağlamak amacıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi’ndeki KOBİ’lerde karar vericiler ile yarı-yapılandırılmış mü-

lakat görüşme tekniği uygulanmıştır. Yarı-yapılandırılmış görüşme tekniğinde, 

görüşmeyi yapan kişi soruları önceden hazırlamıştır, fakat görüşme sırasında 

katılımcıya kısmi esneklikler sağlanmaktadır. Mülakat için hazırlanan görüşme 

kılavuzu yarı yapılandırılmış görüşme sorularını içerir (Merriam, 2018: 87). Ör-

neklem yöntemi olarak da değişik sektörlere ulaşabilmek adına olasılığa dayalı 

örnekleme yöntemlerinden tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Taba-

kalı örnekleme, belli bir değişken dikkate alınarak, bu değişkene ilişkin evrende 

var olan özelliklerin örnekte de aynı oranda temsil edilmesini amaçlar (Altunı-

şık vd., 2012: 140). Bağımlı değişken olarak “dayanıklılığı arttırmak ve iş sürek-

liliğini sağlamak” bağımsız değişken olarak ise “acil durum çözümleri” ele alın-

mıştır. Tüm bu bilgiler ışığında araştırma sorusu; 

“Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ndeki KOBİ’lerin pandemi gibi olağanüstü 

durumlara karşı dayanıklılığını arttırmak, iş sürekliliklerini sağlamak için acil du-

rum çözümleri var mıdır? Varsa nelerdir? Yoksa bu çözümler neler olabilir?” 

3.2. Kısıtlamalar 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faal 

olan, 57 firmadan ancak 11 firma ile görüşme yapılabilmiştir (http://argepor-

tal.adu.edu.tr/). Firmaların karar vericilerine ulaşmak zor olmuştur. Bölgede, 

yoğun olarak, Ar-Ge, tasarım ve yazılım personelleri görev yapmaktadır. Ayrıca, 

firmaların Ar-Ge ve tasarım firması olması sebebiyle kayıt yapılması uygun ol-

madığı için ses veya video kaydı yapılamamıştır. Firmaların fikri sınai haklar ile 

ilgili durumları sebebiyle çok ayrıntıya girilememiştir. 

3.3. Bulgular 

Galbusera vd. göre, yapılan çalışmadaki anket sorularından, araştırma so-

rusuna cevap verebilecek, özelliklede kategorize eden ve acil çözüm önerilerine 

cevap verebilecek, sorular mülakat tekniğine uygun dönüştürülerek oluşturul-

muştur (Galbusera, Cardarilli ve Giannopoulos, 2021:15). Bulgular içerik analizi 

yapılarak çözülmeye çalışılmıştır. İçerik analizi nitel araştırmada daha az yaygın 
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olan iki analiz tekniği, içerik ve analitik tümevarımdan bir tanesidir. Belli bir 

yere kadar, her iki teknik, nitel verilerin tümevarımsal analizinde belli bir aşa-

maya kadar kullanılmaktadır. İncelendiğinde, bütün nitel veri analizleri içerik 

analizidir denebilir, çünkü bu aşamada görüşmelerin, alan notlarının, belgelerin 

içeriği analiz edilir. Bütün veriler aslında nitel olarak analiz edilse bile, içerik 

analizinin doğası, aslında oldukça niteldir (Merriam, 2018: 195). 

3.3.1. Kuruluşun Sektörü ve COVID-19 Gerçeği Altında Tanıtımı 

Galbusera vd. göre, yapılan çalışmada, 1. bölümdeki anket sorularından, 

firmaların kategorize edilebilmesi için alıntı yapılmıştır (Galbusera, Cardarilli 

ve Giannopoulos, 2021:15). 

 

Soru 1. Kuruluşunuz hangi sektörlerde faaliyet gösteriyor, kendi sektö-

rünüzü COVID-19 gerçeği altında tanıtabilir misiniz? 
Katılımcılar İfadeler 

1’inci 
Firma 

Kuruluşumuz yazılım sektöründe faaliyet göstermektedir. Öncelikle 
uzaktan çalışma olgusu tecrübe edilmiştir. Piyasada nakit akışında sorun-
lar tespit edilmiştir. Siber saldırıların arttığı bir dönem olmuştur. Aslında 
bu durum firmamıza yaramıştır ki; firmamız siber güvenlik sektörüne gi-
riş yapmıştır. 

2’nci 
Firma 

Kuruluşumuz yazılım sektöründe faaliyet göstermektedir. Öncelikle 
uzaktan çalışma olgusu tecrübe edilmiştir. Piyasada nakit akışında sorun-
lar yaşanmamıştır. Pazar payında %100 büyüme olmuştur. 

3’üncü 
Firma 

Kuruluşumuz yazılım sektöründe faaliyet göstermektedir. Öncelikle 
uzaktan çalışma olgusu tecrübe edilmiştir. Evden çalışmalar artmıştır. 
Elektrik ve su gibi genel giderler düşmüştür. 

4’üncü 
Firma 

Kuruluşumuz yazılım sektöründe faaliyet göstermektedir. Yazılım sek-
törü çok ciddi bir boyutta büyüme yaşamıştır. 

5’inci 
Firma 

Kuruluşumuz enerji, ısıyı geri kazanım, soğutma sektörlerinde faaliyet 
göstermektedir. Bahse konu bu sektörler için, COVID-19 gerçeği altında il-
ginç gelişmeler yaşanmamıştır. Firma olarak bir değişiklik hissetmedik. 

6’ncı 
Firma 

Kuruluşumuz biyoteknoloji sektöründe faaliyet göstermektedir. COVID-
19 pandemisi altında biz firma olarak sorun yaşamadık. Çünkü, TÜBİTAK 
1512 BİGG desteği bağlamında ödemeler aldık. 

7’nci 
Firma 

Kuruluşumuz tarım sektöründe faaliyet göstermektedir. COVID-19 pan-
demisi altında sektör küçülme yaşamıştır. 

8’inci 
Firma 

Kuruluşumuz su ürünleri, otomasyon sektöründe faaliyet göstermekte-
dir. COVID-19 pandemisi altında bir dizi sorunlar tespit edilmiştir. Elekt-
rik malzemeleri çok kullanılan bir sektördür. Proje kapsamında elektrik 
malzemesi, makine - teçhizat tedarikinde sorunlar yaşanmıştır. Döviz farkı 
sorun yaratmıştır. Yeme - içme alanlarının kapalı olması sektörü olumsuz 
etkilemiştir. 
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9’uncu 
Firma 

Kuruluşumuz makine sektöründe faaliyet göstermektedir. COVID-19 
pandemisi altında bir dizi sorunlar tespit edilmiştir. Üretim firmalarının 
talebi düşmüştür. 

10’uncu 
Firma 

Kuruluşumuz biyomedikal - biyoteknoloji sektöründe faaliyet göster-
mektedir. COVID-19 pandemisi altında faaliyetlerimiz durmuştur. Kısa ça-
lışmalar yapılmıştır. 

11’inci 
Firma 

Kuruluşumuz tarım makineleri sektöründe faaliyet göstermektedir. 
COVID-19 pandemisi altında faaliyetlerimiz devam etmektedir. İşlerimiz 
genişlemektedir. Olumsuz bir durum görülmemektedir. 

 

İlk soru olarak sorulan “Kuruluşunuz hangi sektörlerde faaliyet gösteri-

yor, kendi sektörünüzü COVID-19 gerçeği altında tanıtabilir misiniz?” sorusuna 

8 faklı cevap verilmiştir. Bunlardan 4 tanesi yazılım ve 1’er tane olmak üzere, 

enerji, ısıyı geri kazanım ve soğutma, biyoteknoloji, tarım, su ürünleri otomas-

yon, makine, biyomedikal, biyoteknoloji ile tarım makineleridir. Sektörler ifade 

edilirken, yazılım sektörü için, COVID-19 gerçeği altında, pazar payında %100’e 

varan çok ciddi bir boyutta büyüme olduğu, evden çalışmaların artmasıyla, 

uzaktan çalışma olgusunun tecrübe edildiğine dikkat çekilmiştir. Böylelikle, 

elektrik ve su gibi genel giderler düşmüştür. Ancak piyasada bir müddet nakit 

akışında sorunlar yaşandığı belirtilmiştir. Bu dönemde siber saldırıların arttığı, 

ancak bu durumun sektöre yaradığı, yani siber güvenlik sektörünün geliştiğine 

dair bilgi verilmiştir. Enerji, ısıyı geri kazanım, soğutma sektörü için bir değişik-

lik hissedilmediği beyan edilmiştir. Biyoteknoloji sektöründe faaliyet gösteren 

firma TÜBİTAK 1512 BİGG desteği bulunmaktadır. Firma, COVID-19 pandemisi 

altında herhangi bir sorun yaşamadığını beyan etmiştir. Çünkü, destek bağla-

mında ödemeler yapılması sebebiyle nakit sorunu yaşamadığını beyan etmiştir. 

Tarım sektöründe, COVID-19 pandemisi altında sektörün küçüldüğü beyan edil-

miştir. Su ürünleri, otomasyon sektöründe, COVID-19 pandemisi altında bir dizi 

sorunların tespit edildiği beyan edilmiştir. Bu sektörde elektrik malzemelerinin 

çok kullanıldığı, proje kapsamında elektrik malzemesi, makine - teçhizat tedari-

kinde sorunlar yaşandığı ve özellikle döviz farkının büyük sorun olduğu beyan 

edilmiştir. Yeme - içme alanlarının kapalı olmasının sektörü olumsuz etkilediği 

notu da düşülmüştür. 

3.3.2. Kuruluşun Organizasyonu ve COVID-19 Pandemisinin Etkisi 

Galbusera vd. göre, yapılan çalışmada, 1. bölümdeki anket sorularından, 

firmaların organizasyon yapılarına göre kategorize edilebilmesi için, alıntı ya-

pılmıştır (Galbusera, Cardarilli ve Giannopoulos, 2021:15). 
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Soru 2. Siz ne tür bir organizasyona sahipsiniz, bu durum sizce COVID-

19 sürecinde sizi nasıl etkiledi? 

Katılımcı-

lar 

İfadeler 

1’inci 

Firma 

Organizasyonumuz, 10 kişiden az çalışanı olan startup bir girişim olarak li-

mited şirkettir. Nakit sıkıntısından dolayı COVID-19 sürecinin başında per-

sonel azaltılmış kısa sürede nakit dengesi sağlanarak azaltılma işlemine ma-

ruz kalan personel geri çağrılmıştır. Böylelikle süreç içerisinde aynı mevcut 

ile devam edilmiştir. 

2’nci 

Firma 

Organizasyonumuz, 3 adet uluslararası grup şirketlerden oluşmaktadır. 

Azerbaycan, Gürcistan ve K.K.T.C.’de faaliyet gösterilmektedir. Evden çalış-

maya geçilmiştir. Ofisler küçültülmüştür. Kiralık arabalar iade edilmiştir. 

Maaş zamları artmış ve ödemeler erken yapılmıştır. 

3’üncü 

Firma 

Organizasyonumuz, kuluçka hizmeti alan tekno-girişim denilen startup fir-

masıdır. Evden çalışılmaya başlanmıştır. Evden çalışma ile beraber ofislere 

firmaların gelmemesi sebebiyle network çalışmalarında sorunlar yaşan-

maya başlanmıştır. Değişik sektörler ile buluşma imkânı ortadan kalkmıştır. 

Evden çalışma ile günlük çalışma planında sorunlar yaşanmış ve düzensiz 

çalışma gibi sorunlar baş göstermeye başlamıştır. 

4’üncü 

Firma 

Limited şirket olup mikro işletme boyutundadır. COVID-19 pandemi süreci 

içerisinde büyüme yaşanmıştır. Sebep olarak da bilgisayarlara ve online sis-

temlere olan ilginin artması olarak görülmektedir. 

5’inci 

Firma 

Limited şirket olup teknogirişim, yani startup firmasıyız. COVID-19 pan-

demi süreci içerisinde büyümeyi gerçekleştirmeye çalıştık ancak başarama-

dık. Sebep olarak personel ofise çalışmaya gelemedi. Sonuç olarak verimli 

bir çalışma yapamadık. 

6’ncı 

Firma 

Limited şirket olup teknogirişim, yani startup firmasıyız. COVID-19 pan-

demi süreci içerisinde herhangi bir etkiye maruz kalmadık. Çünkü projemiz 

TÜBİTAK 1512 BİGG kapsamında desteklenmektedir. 

7’nci 

Firma 

Şahıs şirket olup teknogirişim, yani startup firmasıyız. COVID-19 sürecinde 

herhangi bir değişim yaşanmadı. 

8’inci 

Firma 

Limited şirket olup teknogirişim, yani startup firmasıyız. Proje ortaklığı ya-

pan bir organizasyon yapımız var. Proje tabanlı organizasyon yapımızla, oto-

masyon ve balık firmaları ile çalışıyoruz. Gıda sektörü durmuyor. Büyük or-

ganizasyonlar ile yaklaşan büyük gelişmelerin arifesindeyiz. 
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9’uncu 

Firma 

Limited şirket olup teknogirişim, yani startup firmasıyız. Mikro seviyedeyiz. 

COVID-19 sürecinde herhangi bir değişim yaşanmadı. 

10’uncu 

Firma 

Şahıs şirket olup teknogirişim, yani startup firmasıyız. Mikro seviyedeyiz. 

COVID-19 sürecinde herhangi bir değişim yaşanmadı. 

11’inci 

Firma 

Limited şirket olup teknogirişim, yani startup firmasıyız. Mikro seviyedeyiz. 

COVID-19 sürecinde herhangi bir değişim yaşanmadı. 

 

İkinci soru olarak sorulan “Siz ne tür bir organizasyona sahipsiniz, bu du-

rum sizce COVID-19 sürecinde sizi nasıl etkiledi?” sorusuna 3 faklı cevap veril-

miştir. Bunlardan 9 tanesi startup ve 1’er tane olmak üzere, uluslararası grup 

şirketi ve mikro işletmedir. Süreç anlatılırken, 7 firma kendisini, 10 kişiden az 

çalışanı olan startup bir girişim olarak limited şirket olduğunu beyan etmiştir. 

İlk başlarda nakit sıkıntısı çekildiğinden dolayı, COVID-19 sürecinin başında 

personel azaltıldığı, kısa sürede nakit dengesi sağlanarak azaltılma işlemine ma-

ruz kalan personelin geri çağrıldığı söylenmiştir. Böylelikle süreç içerisinde aynı 

mevcut ile devam edilmiştir. 3 adet uluslararası grup şirketlerden oluşan firma, 

Azerbaycan, Gürcistan ve K.K.T.C.’de faaliyet gösterdiğini beyan etmiştir. Evden 

çalışılmaya geçildiğini, ofislerin küçültüldüğünü, kiralık arabaların iade edildi-

ğini, maaş zamlarının gerçekleştiğini ve ödemelerin erken yapıldığını beyan et-

miştir. 1 firma kuluçka hizmeti alan tekno-girişim denilen startup firması oldu-

ğunu beyan etmiştir (https://www.biggege.org/). Evden çalışma ile beraber, 

ofislere firmaların gelmemesi sebebiyle networking çalışmalarında sorunlar ya-

şandığına dikkat çekilmektedir. Değişik sektörler ile buluşma imkânının orta-

dan kalktığı beyan edilmiştir. Ayrıca, evden çalışma ile günlük çalışma planında 

sorunlar yaşandığı, düzensiz çalışma gibi sorunlar baş göstermeye başladığına 

dikkat çekilmiştir. 1 firma, COVID-19 pandemi süreci içerisinde büyüme yaşadı-

ğını beyan etmiş, sebep olarak da bilgisayarlara ve online sistemlere olan ilginin 

artmasını göstermiştir. 8 firmanın, COVID-19 pandemi süreci içerisinde büyü-

meyi gerçekleştiremediği belirtilmiştir. Sebeplerden bir tanesi olarak, persone-

lin ofise çalışmaya gelememesi ve sonuç olarak verimli bir çalışma yapılamadığı 

iddia edilmiştir. 

 

3.3.3. Kuruluşun Çalışan Sayısı ve COVID-19 Pandemisinin Etkisi 

Galbusera vd. göre, yapılan çalışmada, 1. bölümdeki anket sorularından, 

firmaların çalışan sayılarına göre kategorize edilebilmesi için, alıntı yapılmıştır 

(Galbusera, Cardarilli ve Giannopoulos, 2021:15). 
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Soru 3. Kuruluşunuzdaki toplam çalışan sayısı kaçtır, COVID-19 süre-

cinde nasıl değişimler yaşandı? 
Katılımcı-
lar 

İfadeler 

1’inci 
Firma 

Kuruluşumuzdaki toplam çalışan sayısı 3 kişidir, COVID-19 sürecinde, nakit 
sıkıntısından dolayı sürecin başında personel azaltılmış kısa sürede nakit 
dengesi sağlanarak azaltılma işlemine maruz kalan personel geri çağrılmış-
tır. Böylelikle süreç içerisinde aynı mevcut ile devam edilmiştir. 

2’nci 
Firma 

Kuruluşumuzdaki toplam çalışan sayısı 3 kişidir. Grup olarak, çalışan toplam 
personel sayısı 50’dir. COVID-19 sürecinde, personel sayısı 2 kat artmıştır. 
Özellikle K.K.T.C.’de yapılan faaliyetlerimiz, pilot çalışma olarak görülmekte-
dir. 

3’üncü 
Firma 

Kuruluşumuzdaki toplam çalışan sayısı 2 kişidir. Bir personelimiz yazılım ve 
diğer personelimiz destek personeli olarak görev yapmaktadır. COVID-19 
sürecinde personel değişimi yaşanmamıştır. 

4’üncü 
Firma 

Kuruluşumuzdaki toplam çalışan sayısı 2 kişidir. Bağlı olduğumuz üst şirke-
tin çalışan sayısı 6 kişiden oluşmaktadır. COVID-19 sürecinde büyüme ya-
şanması sebebiyle üst şirkete 2 personel alımı daha gerçekleşmiştir. 

5’inci 
Firma 

Kuruluşumuzdaki toplam çalışan sayısı 2 kişidir. Personel miktarı arttırıl-
mak istenmiş ancak başarılamamıştır. Çünkü COVID-19 sebebiyle ofisler ka-
patılmıştır. Sonuçta randımanlı olarak mesaiyeye çağrılamamıştır. 

6’ncı 
Firma 

Kuruluşumuzdaki toplam çalışan sayısı 2 kişidir. Firmamız bu süreçte bö-
lünme yaşaması sebebiyle sayımız 3'den 2'ye düşmüştür. 

7’nci 
Firma 

Kuruluşumuzdaki toplam çalışan sayısı 2 kişidir. Firmamız, bu süreçte her-
hangi bir değişim yaşamamıştır. 

8’inci 
Firma 

Kuruluşumuzdaki toplam çalışan sayısı 3 kişidir. Proje çalışmalarının art-
ması sebebiyle yüksek lisans öğrencileri ve akademisyenler bünyemize ka-
tılacaktır. KOSGEB desteği kapsamında 2 mühendis daha katılacaktır. 

9’uncu 
Firma 

Kuruluşumuzdaki toplam çalışan sayısı 2 kişidir. COVID-19 sürecinde her-
hangi bir değişim yaşanmamıştır. 

10’uncu 
Firma 

Kuruluşumuzdaki toplam çalışan sayısı 3 kişidir. COVID-19 sürecinde her-
hangi bir değişim yaşanmamıştır. 

11’inci 
Firma 

Kuruluşumuzdaki toplam çalışan sayısı 1 kişidir. COVID-19 sürecinde her-
hangi bir değişim yaşanmamıştır. 

 

Üçüncü soru olarak sorulan “Kuruluşunuzdaki toplam çalışan sayısı kaç-

tır, COVID-19 sürecinde nasıl değişimler yaşandı?” sorusuna 3 faklı cevap veril-

miştir. Bunlardan 4 tanesi 3 kişilik, 6 tanesi 2 kişilik ve 1 tanesi 1 kişilik işletme-

lerdir. Süreç içerisinde, nakit sıkıntısından dolayı sürecin başında personel azal-

tılması yaşanarak kısa sürede nakit dengesi sağlanarak azaltılma işlemine ma-

ruz kalan personelin geri çağrıldığı beyan edilmiştir. 7 firmanın personel duru-

munda değişiklik yaşanmamıştır. Bir firma, teknoloji geliştirme bölgesinde 3 
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personeli olmasına rağmen üst bağlı olduğu grupta toplam 50 personelin çalış-

tığını beyan etmiştir. Bu firma, COVID-19 sürecinde, personel sayısını 2 kat art-

tırmıştır. Özellikle K.K.T.C.’de yapılan faaliyetlerin, pilot çalışma olarak görüldü-

ğünü ve 3 ülkede çalışıldığını beyan etmiştir. 2 yazılım firmasının da toplam ça-

lışan sayısı 2 kişidir. Bu iki firmadan birinin personel görevlendirmesi 1 yazılım 

ve 1 destek personelinden oluşmaktadır. 2 firma üst kuruluşlu olduğunu beyan 

etmiştir. Birininki 50 diğerinin ki 6 personelden oluşmaktadır. Üst kuruluşu 

olan bu 2 yazılım firması da COVID-19 sürecinde büyüme yaşamıştır. 50 kişilik 

olan 2 kat büyümüş 6 personeli olan 2 personel daha alımı gerçekleştirmiştir. 

Enerji sektöründeki bir firma evden çalışmanın olumsuz etkisi üzerine yeni 2 

personel almaya çalışmış, ancak başaramamıştır. Çalışan personelin de randı-

manlı olarak çalıştırılamadığını beyan etmiştir. Bir firma salgın sürecinde bö-

lünme yaşadığını beyan etmiştir. Bu sebepten dolayı personel azaltıldığını be-

lirtmiştir. Böylelikle mülakat yapılan sadece bir firmada personel azalımı tespit 

edilmiştir. 

3.3.4. Kuruluşun Pazar Payı ve COVID-19 Pandemisinin Etkisi 

Galbusera vd. göre, yapılan çalışmada, 1. bölümdeki anket sorularından, 

firmaların pazar payına göre kategorize edilebilmesi için, alıntı yapılmıştır (Gal-

busera, Cardarilli ve Giannopoulos, 2021:15). 

 

Soru 4. Kuruluşunuzun ülke çapındaki pazar payını tahmin edebilir mi-

siniz, COVID 19 sürecinde pazar payında nasıl değişimler yaşandı? 
Katılımcı-
lar 

İfadeler 

1’inci 
Firma 

Kuruluşumuzun ülke çapındaki pazar payı yaklaşık %0,00005’dir. COVID 
19 sürecinde siber güvenlik sektörüne girilerek pazar payı artmıştır. Online 
faaliyetlerin artması yazılım konusunun önemini arttırmıştır. 

2’nci 
Firma 

Kuruluşumuzun ülke çapındaki pazar payı yaklaşık %70 civarındadır. 
COVID 19 sürecinde, pazar payı artmıştır. Yurtdışı faaliyetler de artmıştır. 
Döviz kurlarındaki farklılıklar sebebiyle büyük bir ciro gözükmektedir. 

3’üncü 
Firma 

Kuruluşumuzun ülke çapındaki pazar payı şuan bulunmamaktadır. Çünkü 
projemiz Ar-Ge sürecini daha tamamlamamıştır. Bu sebepten dolayı satış 
gerçekleşmemiştir. Müteakip yıllar içinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 

4’üncü 
Firma 

Kuruluşumuzun ülke çapındaki pazar payı yaklaşık %0,0001 civarındadır. 
COVID 19 sürecinde, pazar payı artmıştır. Konu incelendiğinde satışların art-
ması ve verilen ürün ve hizmet fiyatlarının artması neden olarak gözükmek-
tedir. 

5’inci 
Firma 

Kuruluşumuzun ülke çapındaki pazar payı henüz oluşmamıştır. Çünkü şuan 
Ar-Ge ve tasarım süreci devam etmektedir. Pazar araştırmaları yapılmakta-
dır. Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinin bitmesine müteakip pazara girilecektir. 
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6’ncı 
Firma 

Kuruluşumuzun ülke çapındaki pazar payı %1 civarıdır. Pazar payında artış 
yaşanmıştır. Biyoteknolojiye yatırım artmıştır. 

7’nci 
Firma 

Kuruluşumuzun ülke çapındaki pazar payı %0,00'dır. Pazar payı kaybedil-
miştir. 

8’inci 
Firma 

Kuruluşumuzun ülke çapındaki pazar payı %90,00'dır. Ar-Ge faaliyetimizin 
sonucunda pazar payı artmaya devam etmektedir. Patent başvurularımız 
olumlu sonuçlanmak üzeredir. 

9’uncu 
Firma 

Kuruluşumuzun ülke çapındaki pazar payı %0,001'dir. Pazar payı azalmış-
tır, sebep olarak da talebin azalması görülmektedir. 

10’uncu 
Firma 

Kuruluşumuzun ülke çapındaki pazar payı %0,00'dır. Pazar payı kaybedil-
miştir.  

11’inci 
Firma 

Kuruluşumuzun ülke çapındaki pazar payı %0,0067'dir. Pazar payı geliş-
miştir.  

 

Dördüncü soru olarak sorulan “Kuruluşunuzun ülke çapındaki pazar pa-

yını tahmin edebilir misiniz, COVID 19 sürecinde pazar payında nasıl değişimler 

yaşandı?” sorusuna 8 faklı cevap verilmiştir. Bunlardan 4 tanesi %0,00 iken 1'er 

tane, %90,00, %70,00, %1,00, %0,0067, %0,001, %0,0005 ve %0,0001 pazar 

payına sahip işletmelerdir. Süreç içerisinde, özellikle yazılım firmalarının pazar 

payının arttığı tespit edilmiştir. Mülakat yapılan 4 yazılım firmasından 3'ünün 

pazar payı artmıştır. Pazar payı artan diğer sektörler; biyoteknoloji, su ürünleri 

ve tarım makineleridir. Bu duruma yapılacak yorum şudur ki; malum salgın'da 

çalışan 3 önemli sektör vardı: 1. Sağlık, 2. Biyoteknoloji ve 3. Tarım (TGDF 

Akademi, 2020). Bu durum verileri olumlu yönde açıklamaktadır. Düşen sektör-

ler de, yapılan mülakatlara göre; tarım, makine ve biyomedikal gözükmektedir. 

Burada bir çelişki söz konusudur. Tarım sektörü çalışmasına rağmen bir firma 

küçüldüğünü beyan etmiştir. Makine için de nakit sıkıntısı sebebiyle küçülme 

yaşanmış olabileceği düşünülmektedir. Biyomedikal firması için ise de evcil 

hayvanlar üzerine çalışan bir firmadır. Salgın sürecinde evcil hayvanların bakı-

mında bazı sorunlar medya da yansımıştır. Bu sebepten dolayı sübjektif bir 

azalma düşünülebilir. Sabit kalan sektörler, mülakata göre; 1 yazılım firması ve 

1 enerji firmasıdır. Bu iki firmada incelendiğinde Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri 

devam etmektedir. Bu sebepten dolayı bir pazar genişlemesi yaşamamış olabi-

lecektir. Salgın sürecinde yazılım ile beraber artan pek çok alt sektörler tespit 

edilmiştir. Bunlar; siber güvenlik ve online satışlardır. Yazılım özelinde yorum 

yaptığımızda online faaliyetlerin artması sektöre olumlu destek vermiştir. Ay-

rıca, yazılım sektörü, salgın sürecinde, döviz farkının artması sonucu, durumu 

lehe çeviren sektörlerden biridir. 
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3.3.5. COVID-19 Pandemisinin, Faaliyetlere Genel Olarak Etkisi ve 

Acil Çözüm Önerileri 

Galbusera vd. göre, yapılan çalışmada, 4. bölümdeki anket sorularından, 

firmaların COVID-19 Pandemisi altında nasıl etkilendiğini ve acil çözüm öneri-

lerinin neler olduğuna dair bilgi edinilebilmesi için, alıntı yapılmıştır (Galbu-

sera, Cardarilli ve Giannopoulos, 2021:18). 

 

Soru 5. Kuruluşunuzun ana faaliyet alanı COVİD-19'un ortaya çıkmasın-

dan bu yana olumsuz etkilendi mi? Sizce acil olarak yapılması gereken çözüm 

önerileri nelerdir? 
Katılımcı-
lar 

İfadeler 

1’inci 
Firma 

Kuruluşumuzun ana faaliyet alanı olan yazılım sektöründe, COVİD-19'un or-
taya çıkmasından bu yana olumlu yönde gelişmelere yaşanmıştır. Bizce acil 
olarak istihdam teşviki kapsamında, insan kaynakları konusunda, kamusal 
destekler verilebilir. 

2’nci 
Firma 

Kuruluşumuzun ana faaliyet alanı olan yazılım sektöründe, COVİD-19'un or-
taya çıkmasından bu yana olumlu yönde gelişmelere yaşanmıştır. Bizce acil 
olarak istihdam teşviki kapsamında, insan kaynakları konusunda kamusal 
destekler verilebilir. Özellikle yazılım konusunda beyin göçünün engellen-
mesi ve personel konusunda teşvik sistemleri kurulabilir. 

3’üncü 
Firma 

Kuruluşumuzun ana faaliyet alanı olan yazılım sektöründe, COVİD-19'un or-
taya çıkmasından bu yana olumlu yönde gelişmelere yaşanmıştır. Bizce acil 
olarak, COVID-19 süreci iyi değerlendirilip dijitalleşme hızlandırılmalıdır. Bu 
yönde kamusal destekler arttırılmalıdır. Bu süreç bitmeden, elektronik pa-
zarlama gibi konular üzerine gidilmelidir. 

4’üncü 
Firma 

Kuruluşumuzun ana faaliyet alanı olan yazılım sektöründe, COVİD-19'un or-
taya çıkmasından bu yana olumlu yönde gelişmelere yaşanmıştır. Bizce acil 
olarak, COVID-19 süreci iyi değerlendirilip online satış platformlarının geliş-
tirilmesine önem verilmesi ve bu amaçla devlet desteklerinin arttırılması, 
görülmektedir. 

5’inci 
Firma 

Kuruluşumuzun ana faaliyet alanı olan sektörlerde küçülme yaşandı. Sebep 
olarak da ofislere, montaj yerlerine, yani kısaca sahaya gidilemedi. Bizce acil 
olarak, COVID-19 sürecinde maske tedbirlerinin sıkılaştırılması ve hastalık 
kontrollerinin arttırılması gerekmektedir. 

6’ncı 
Firma 

Kuruluşumuzun ana faaliyet alanı olan sektörde büyüme yaşanmıştır. Müş-
teriye ulaşmada sorunlar ile karşılaşılmıştır. Kamu ihalelerinde ödemelerin 
daha hızlı olması gerekmektedir. Bürokratik işlemler hızlandırılmalıdır. 

7’nci 
Firma 

Kuruluşumuzun ana faaliyet alanı olan sektörde olumsuz bir etki yaşanmış-
tır. Son müşteriye ulaşmada, dağıtımda ve pazarlamada sorunlar ile karşıla-
şılmıştır. Bu sorunu giderici önlemler alınmalıdır. Kurumsal organizasyonlar 
kurgulanmalıdır. 
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8’inci 
Firma 

Kuruluşumuzun ana faaliyet alanı olan gıda sektöründe olumsuz bir etki ya-
şanmıştır. Ancak İran ve Tacikistan'a satışlar gerçekleşmektedir. Yem ve 
elektrik fiyatları artmıştır. Çupra ve levrek desteği kalkmıştır. Bu durum sek-
töre zarar vermektedir. AB destekleri kalkınca elektrik maliyetleri artmıştır. 
Bu arada yeni başlayan girişimlerde mevcuttur. Otomasyon ve balıkta enerji 
verimliliği arttı. Ar-Ge faaliyetleri devam etmelidir. Sağlık ve gıda sektörle-
rinde kamusal destekler devam etmelidir. 

9’uncu 
Firma 

Kuruluşumuzun ana faaliyet alanı olan sektör olumsuz bir etki yaşamıştır. 
Kamusal destek miktarları arttırılmalıdır. 

10’uncu 
Firma 

Kuruluşumuzun ana faaliyet alanı olan sektör olumsuz bir etki yaşamıştır. 
TÜBİTAK gibi kuruluşlarca verilen devlet destekleri arttırılmalıdır. 

11’inci 
Firma 

Kuruluşumuzun ana faaliyet alanı olan sektör olumlu bir etki yaşamıştır. Ka-
musal destek miktarları arttırılmalıdır. 

 

Beşinci soru olarak sorulan “Kuruluşunuzun ana faaliyet alanı COVİD-

19'un ortaya çıkmasından bu yana olumsuz etkilendi mi? Sizce acil olarak yapıl-

ması gereken çözüm önerileri nelerdir?” sorusuna hem olumlu hem de olumsuz 

cevaplar verilmiştir. Yazılım, biyoteknoloji ve tarım makineleri olumlu etkilen-

diğini, ancak enerji, tarım, su ürünleri-otomasyon, makine ve biyomedikal-biyo-

teknoloji sektöründeki firmaların olumsuz etkilendiğini beyan etmiştir. Otorite 

sahiplerinin acil olarak yapması gereken faaliyetler olarak kamusal destekler ön 

plana çıkmaktadır. Kamusal destek olarak, istihdam teşvikleri ve insan kaynak-

ları dikkat çekmektedir. Dikkat çekici cümlelerden biri de beyin göçünün yaşan-

masıdır. Özellikle yazılım konusunda tersine beyin göçü için çalışmalara yoğun-

laşılmalıdır. Şehir bazlı bakıldığında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropoller-

den Aydın'a tersine beyin göçü başlamıştır. Konu araştırıldığında bunun en bü-

yük sebebinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 

olduğu görülebilir. Ayrıca COVID-19 sürecinde metropol şehirlerde yaşanılan 

yaşam sıkıntıları da bu durumu etkilemektedir. Bir diğer konu, salgın sürecinin 

olumlu etkilerinin de görülmesidir. Evden çalışma ve online işlemlerdeki artışa 

dikkat çekip dijitalleşmenin arttırılması yönünde öneriler görülmektedir. Özel-

likle de elektronik pazarlamanın daha da geliştirilmesi önerilmektedir. Küçülme 

yaşanılan enerji sektöründe şikayet edilen husus ofislere, montaj yerlerine yani 

kısacası sahada çalışmada sorunlar oluşmasıdır. Sokağa çıkma yasakları sebe-

biyle yazılım gibi olamayan ve sahada çalışılması gereken sektörlerin salgın sü-

recinden olumsuz etkilendiğinin bildirilmesidir. 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tüm bulgular ve literatür incelendiğinde salgın sürecinde yazılım sektö-

rünün oldukça büyük bir gelişme gösterdiği açıktır. Aynı zamanda özellikle de 

yazılım sektörünün çok kullandığı uzaktan çalışma hususu önem kazanmıştır. 

Evden çalışma ile beraber elektrik ve su gibi genel giderlerde azalış yaşanmıştır. 

Bu maliyet düşüşünü kimi işletmeler kazanç artışı olarak görmüş kimileri de 

personeline zam yaparak motivasyonu arttırıcı tedbirler almıştır. Pandemi sü-

reci ile, kamu yönetiminin hasılatını arttırmada ve işsizliği azaltmada en önemli 

enstrümanlarından biri olan vergisel avantajlar ve destek sistemi dikkat çeken 

bir konu haline gelmiştir. Çalışmanın önemli sonuçlarından biri, sokağa çıkma 

yasakları sebebiyle tedarik ve müşteriye ulaşmada sorunların tespit edilmesi-

dir. Örgütlerin kurumsal bir yapılanma konusundaki eksiklileri belirgin bir hale 

gelmiştir. Çalışmada teknoloji geliştirme bölgelerinde incelenen KOBİ’lerin pan-

demi sürecinde networking oluşturmada ciddi sorunlar yaşadığı görülmüştür. 

Malum bu bölgeler kümelenmenin bariz örnekleri olmasına rağmen, evden ça-

lışma sebebiyle ilişkilerde kopukluklar olması sebebiyle kümelenme çalışmaları 

sekteye uğramıştır. Bu sorunun giderilmesi için internet alt yapısı sistemleri ko-

nusu ön plana çıkmıştır. Diğer bir husus pandeminin başladığı ilk zamanlarda 

örgütlerin nakit sıkıntıları yaşamalarıdır. Neyse ki kamu otoritesi tarafından 

sağlanan sübvansiyon sistemleri ile piyasa tekrar canlandırılmıştır. Bilinmez 

durumun önüne geçilmiştir. 

Sonuç olarak; evden çalışma, sahaya ulaşma ve teknoloji geliştirme bölge-

leri hususunda sürdürülebilirliğin sağlanması ve acil eylem planlarının oluştu-

rulması konularında eylem planlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Teknoloji geliş-

tirme bölgelerinde yer alan her KOBİ’nin kendi özelinde oluşturması gereken 

bu eylem planları, kamu otoritesinin desteği ile aksiyona dönüşmelidir.  

Tüm bulgular ve literatür incelendiğinde araştırmanın ortaya koyduğu 

öneriler şu şekildedir: 

-Evden çalışmanın hukuksal, sosyolojik ve psikolojik boyutuna yönelik ge-

rek örgüt içi gerekse kamu otoritesi özelinde gerekli düzenlemelerin yapılması 

gerekmektedir. 

-Kamu yönetiminin hasılatını arttırmada ve işsizliği azaltmada en önemli 

enstrümanlarından biri olan vergisel avantajlar ve destek sistemi için,  pandemi 

ve buna benzer olağan dışı durumlara yönelik sektörü motive edici düzenleme-

ler yapılmalıdır. 
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COVID-19 ÖNCESİ VE SONRASI GERİATRİ 
TURİZMİ:  

KUŞADASI ÖZELİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR 
ANALİZ 

 

Cemal İYEM1  

Emel İSLAMOĞLU2 

 

1. GİRİŞ 

2020 yılında Covid-19 salgının en sert etkileri turizm sektöründe görülür-

ken; seyahat taleplerindeki düşüş küresel ölçekte birçok turizm işletmesini de-

rinden etkilemiştir. Bu etkinin günümüz ve sonrasında da devam etmesi beklen-

mektedir. Özellikle uluslararası turizm pazarında toparlanma hiç de kolay olma-

yacaktır. Bunun en temel nedeni, Covid 19 sonrası insanların sosyal ilişkilere 

yönelik davranışlarında önemli değişikliklerin beklenmesidır. Bu bağlamda, ça-

lışma, sağlık turizminin bir türü olan, geriatri turizmindeki gelişmeleri Covid 19 

öncesi ve olası sonrasında karşılaştırmalı olarak ortaya koymayı amaçlamakta-

dır. Çalışma ortaya koyduğu karşılaştırmalı analiz ile turizm sektörünün temel 

aktörlerinin gelecekte nasıl bir strateji geliştirmeleri konusunda da fikir sun-

maktadır. Covid-19 salgının turizm sektörüne etkilerini analiz etmek, gelecekte 

benzer oluşabilecek salgın durumlarında turizm sektörünün önceden eylem 

planları geliştirmesini beraberinde getirerek; sektörün karşılaşabileceği riskleri 

de minimize etmiş olacaktır. Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın 

ilk bölümünde kavramsal çerçeve oluşturularak, sağlık turizmi, geriatri turizmi 

hakkında bilgi verildikten sonra, ikinci bölümde literatür tartışmalarından ha-

reketle Covid-19 öncesi ve sonrası geriatri turizminin genel yapısı hakkında 

karşılaştırmalı bir analiz ortaya konulacaktır. Bu analiz yapılırken nitel veri top-

lama yöntemlerinden biçimsel olmayan / yapılandırılmamış mülakat tekniği 
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kullanılmıştır. Mülakat sonuçları içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışma, 

Kuşadası özelinde yapılmış olması ile geriatri turizmi ile ilgili bir genelleme yap-

mayı mümkün kılmasa da bir bakış açısı sunması yönüyle literatüre katkı sağla-

maktadır.  

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR TARAMASI 

Covid-19 pandemi süreci tüm sektörleri olumsuz etkilediği gibi, turizm 

sektöründe de çok büyük etkilere neden olmuştur. Pandemi başlangıç sürecinde 

yoğun bir rezervasyon iptallerine neden olurken, sonrasında da Dünya genelin-

deki kapanmalar ve seyahat kısıtlamaları ile uzun bir dönem sektörde talep 

oluşmamıştır. Turizm sektörünün önemli bir türü olan sağlık turizmi de Covid-

19 sürecinden ciddi olarak etkilenmiştir. 

Sağlık, kişinin fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak iyi olma halini ifade 

ederken, sağlık turizmi ise turizm sektörü içinde hızla büyümekte olan, insanla-

rın uzun mesafedeki yerlere sağlık hizmeti almak için yer değiştirmesi ve seya-

hatinde turizm hizmetlerinden de faydalanması olarak tanımlanabilir (Connell, 

2006:1094). Sağlık turizminin temel amacı bireyin sağlık durumunu fiziksel ve 

mental olarak daha iyi bir konuma gelebilmesine yönelik sağlık hizmeti arayışı 

olarak tanımlanabilir. 

Sağlık turizmi hızla büyüyen bir sektör olarak kendisini göstermektedir. 

Tüketicilerin sağlık sektörüne olan ilgisinin artması nedeniyle, sağlık turizmi niş 

bir turizm segmenti olarak her geçen gün daha da güçlenmektedir.  Sağlık tu-

rizmi, hem tıbbi hem de sağlıklı yaşam aktivitelerini temsil etmektedir. İktisadi 

İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), sağlık turizminin müşteri sayısının 50 

milyona ulaştığını ve önümüzdeki 10 yıl boyunca her yıl düzenli olarak yüzde 

25’lik artışlarla kümülatif bir büyümenin olacağı ön görülmektedir (Thomas, 

2019).  Sağlık Bakanlığı (2013:5) sağlık turizmi kavramını, sağlığın korunması, 

geliştirilmesi ve hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla ikamet edilen yerden 

başka bir yere gidilmesi ve gidilen yerde en az 24 saat kalınarak sağlık ve turizm 

olanaklarından yararlanılması olarak tanımlamıştır.  

Bir başka tanıma göre, sağlık turizmi, sağlığı koruma ve iyileşme amacıyla 

belirli süreliğine yer değiştiren insanların sağlık hizmetinin yanı sıra konak-

lama, beslenme ve eğlence gereksinimlerini karşılaması durumu olarak tanım-

lanmıştır (Aydın, 2012). Sağlık turizmi, bireylerin fiziksek ve zihinsel sağlıkla-

rını korumak için bulundukları yeri değiştirmesi ve profesyonel bilgi birikimi ve 

akredite olan tesislerden hizmet almaları durumu olarak ifade edilebilir. (Muel-

ler ve Kaufmann, 2001). 
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Sağlık turizmi, bireylerin sağlıklarını korumak için ikamet ettikleri yerden 

başka bir yere giderek alanda uzman bir otelden fiziksel ve mental olarak eğitim 

almaları durumunu ifade etmektedir (Mueller ve Kaufmann, 2001).  

Sağlık turizmi kapsamında bireylere sunulan hizmetler şu başlıklar da sı-

ralanabilir (Yalçın, 2006:36). 

• Bireylerin sağlıklarını geliştirmeye dönük hizmetler, 

• Bireyleri tedavi etmeye dönük hizmetler, 

• Rehabilite etmeye yönelik hizmetler. 

Sağlık turizmi çeşitleri üzerine literatürde farklı sınıflandırmalar yapıl-

mıştır. Bunlardan bazıları Termal Turizm, Medikal Turizm, İleri Yaş Turizmi, 

SPA-Wellness, Üvalizm, Klimatizm ve Mağara Turizmidir. Ancak sağlık bakanlığı 

sağlık turizmi çeşitlerini üç ana tür olarak ele almıştır (http://saglik.gov.tr). 

Bunlar:  

• Termal turizm ve SPA-Wellness, 

• Yaşlı ve engelli turizmi, 

• Medikal turizm.  

Tüm bu tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere sağlık turizmi; medikal tu-

rizm, termal turizm, yaşlı turizmi ve engelli turizmi olarak değerlendirilebilir. 3. 

yaş turizmi olarak da adlandırılan geriatri turizmi, yaşlı turizmi ile aynı anlam-

larda kullanılmaktadır. Bu bağlamda, 3. yaş turizmini ifade eden yaşlılığın stan-

dart bir tanımı olmamakla beraber yaşlılık, fizyolojik, biyolojik, ekonomik veya 

sosyolojik olmak üzere farklı açılardan tanımlanabilir. Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ) yaşlılık dönemi için kronolojik tanımlamayı dikkate almakta ve bu dö-

nemi, “65 yaş ve üzeri” olarak kabul etmektedir. Ancak, ulusal ve uluslararası 

yaşlılık çalışmalarının genelinde DSÖ’nün tanımı esas alınmaktadır. Yaşlı nüfus 

kendi içerisinde de alt gruplara ayrılmıştır. 65-74 yaş grubu “genç yaşlı”, 74-84 

yaş grubu “yaşlı”, 85 ve üzeri yaş grubu “en yaşlı yaşlı” olarak tanımlanmaktadır. 

Üçüncü yaş turizmi ya da geriatri turizmi turistleri ise bu üç farklı yaş grubunu 

da kapsam içine almaktadır. (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2015a). Üçüncü yaş turizmi, 

65 yaş ve üzeri insanların özellikle son 20-30 yılda artan yaş ortalamalarına pa-

ralel olarak bakım gerektiren tedavileri kapsayan bir sağlık turizmi türüdür. 

Sağlık turizminde, sağlık hizmetlerin ve tıbbi olanakların kalitesi kadar, hizmet 

verilen bölgenin cazibesi de son derece önemlidir.  

Özellikle geriatri turizm sektörünün hizmet alanları seyahat etmeyi plan-

ladıkları ülkenin, bölgenin alt yapı ve üst yapı olanaklarını da incelemektedir. 

Geriatri turizmi fiziksel ve manevi tatmin olmak üzere iki temel özelliği içer-

mektedir. Bu bağlamda kentlerin destinasyon çekicilikleri açısından hazır kent 
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modellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemize bakıldığında da kültür, sanat, ta-

rih, deniz, iklim, dinlenme, rahatlama vb. destinasyon çekiciliği sunan birçok 

kentimiz bulunmaktadır. Geriatri turizminin en önemli boyutlarından biri de-

vamlılık içermesidir. Daha önce teşhisi yapılmış bir tedavi için gelen turistler 

tedaviden memnun kalmaları durumunda belli periyotlarda tedavi devamlılığı 

için aynı hizmeti almak isteyeceklerdir. Özellikle sağlık hizmetlerinde tedavinin 

aynı standartlarda olması son derece önemlidir. Özellikle yaş ortalamalarının 

artması ile birlikte yaşlı bakım maliyetleri de ciddi oranda artmıştır.  

Sosyal güvenlik kuruluşları da artan maliyetleri azaltabilmek için farklı 

ülkelerden sağlık hizmeti satın alabilmektedir. Yirminci yüzyılın sonlarına ka-

dar sağlık turizmi genel olarak ekonomik belli bir refahın üzerindeki kişilerin 

kendi ülkelerinde ulaşamadıkları kaliteli sağlık hizmetini başka ülkelerde ara-

ması olarak algılanırken, günümüzde hasta hareketi boyut değiştirerek sağlık 

hizmetlerinin yanı sıra gidilecek bölgedeki hizmetin ucuz ve destinasyonun et-

kileyici olmasına daha çok dikkat edilmeye başlanmıştır.  

Literatür incelendiğinde, geriatri turizmi ile ilgili ağırlıklı olarak turistle-

rin beklenti ve taleplerini ölçmeye yönelik çalımalar ile karşılaşılmaktadır. De-

mografik özelliklerin, turistlerin algı düzeylerindeki değişimi ölçen birçok ça-

lıma bulunmaktadır. Bu çalışmaların sonuçları incelendiğinde geriatri turizmin 

hizmet alıcılarının seyahat ve konaklamada beklenti ve taleplerinde bir bütün-

lük bulunmamakta olup, cinsiyet, emeklilik durumu, sağlık sorununun türü, gibi 

değişkenlere bağlı olarak turistlerin tercihlerinde önemli farklılaşmalar bulun-

maktadır.   

Günümüz yaşamında Yıldırım ve Altunkaya’a (2006) göre sağlık turizmi-

nin gelişmesinde; küreselleşme süreci, bilgi-iletişim teknolojisindeki gelişme-

ler, ülke sağlık sistemlerinde yaşanan problemler, tüketicilerin bilinçlenmesi, 

sektörlerin yeni pazar arayışları, ürün etkililiğine vurgu yapmaktadır. Sağlık tu-

rizmi türlerinden biri olan geriatri turizminde de benzer değişkenlerin etkisin-

den bahsetmek mümkündür. 

Dünyadaki demografik gelişmelere bakıldığında, her geçen gün 65 yaş 

üstü nüfusun genel nüfus içindeki payı artmaktadır. Avcıkurt’a (2003, 145) göre 

Birleşmiş Milletler ve Dünya Yaşlanma Örgütü verilerine göre 65 yaş ve üstü 

bireylerin sayısının 2050 yılında 2 milyarı bulacağı öngörülmektedir.  

Teknolojinin gelişimi, sağlık alanındaki yeni bilimsel gelişmeler ortalama 

yaşam süresinin artmasını beraberinde getirmiştir. Günümüzde birçok Avrupa 

ülkesinde yaşlı nüfus oranı genç nüfusun yüzde 20’si civarındadır. Bu gelişmeler 
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ülkeleri ve uluslararası kuruluşları yaşlı popülasyonla ilgili bir takım destekle-

yici ve iyileştirici önlemler almaya bölgesel işbirliklerine ve sosyal politikalar 

oluşturmaya yöneltmiştir (Güler, 2015:82-101). Bu politikalardan biri de sağlık 

turizmine yönelik geliştirilen stratejilerdir. Şüphesiz, yaşlı nüfusun artması ile 

birlikte sağlık ve bakım hizmetlerine olan talep de artacaktır. Bu durumda ülke-

ler önce kendi yaşlı vatandaşlarına kapasitenin yetmesi durumunda da başka 

ülkelerdeki yaşlı vatandaşlara kapılarını açarak bakım ve rehabilitasyon hiz-

metleri ile eğlence, dinlenme ve gezi gibi sosyal aktivite hizmetlerini sunmakta-

dır. Yaşlı vatandaşlar ise hem kendi ülkelerinin sunduğu bakım ve rehabilitas-

yon hizmetleri hem de başka ülkelerin sunduğu bakım ve rehabilitasyon hiz-

metlerinden faydalanmak amacıyla bu merkezlere ziyaretler düzenlemektedir. 

Bu durum yaşlı turizmi ve geriatri turizmi kavramlarının oluşmasına zemin ha-

zırlamıştır (Sözen, 2014). 

Geriatri turizmi, özellikle 65 yaş ve üzeri bireylerin aktif çalışma yaşam-

larından ayrıldıktan sonra gezi turları ve meşguliyet terapilerinde bulunmaları 

durumudur. Yaşlı turizmi ve geriatri turizmi bir sağlık turizmi çeşidi olarak da 

tanımlanabilir Sağlık amacıyla gerçekleştirilen turizm çeşidi olan yaşlı turizmi,  

geriatri veya üçüncü yaş turizmi olarak da isimlendirilmektedir. Yaşlı turizmi, 

yaşlı bireylerin sağlıklarını korumak, ortaya çıkabilecek hastalıkların önüne 

geçmek ve tedavileri amacıyla gerçekleştirdikleri seyahatlerdir. Bu anlamda 

ileri yaş takip bireylerin bakımları amacıyla başka bir ülkeye gerçekleştirdikleri 

seyahatler de yaşlı turizmi olarak nitelendirilebilir (Yıldırım ve Altunkaya, 

2006:120-123).  Yaşlı turizmi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ise şun-

lardır (https://saglikturizmi.saglik.gov.tr, Erişim Tarihi, 17.01.2019): 

• İleri yaş turizmi: Bunlar gezi turları ve meşguliyet terapileri şeklinde 

gerçekleşmektedir 

• Yaşlılara yönelik bakım hizmetleri: Bakım evlerinde veya rehabilitas-

yon merkezlerinde sunulan hizmetler 

• Klinik otellerde sunulan rehabilitasyon hizmetleri 

• Engellilere yönelik özel bakım hizmetleri ve gezi turlar 

Ülkemizde de durum bu tablodan farksızdır. Ülkemizde 60 yaş ve üzeri 

nüfus 2015 yılında dünya nüfusunun %12,3 iken bu oran günümüzde %14 lere 

yaklaşmış olup, 2030 yılında bu oranın %16,5’larda olması beklenmektedir 

(TÜİK, 2016). 

Ayrıca sağlık turizmi, dolayısıyla geriatri turizmi için ülkemizin sunduğu 

avantajlar: 

 Diğer ülkelere kıyasla sağlık turizmi hizmetlerinin düşük maliyeti, 
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 Hastane ve otel yatak kapasitelerinin yeterli olması, 

 Hekim ve sağlık personeli kalitesi, 

 Türkiye’nin Avrupa, Asya, Ortadoğu arasındaki stratejik konumu, 

 Nitelikli ve ucuz insan kaynağı (özellikle yabancı dil) olarak ifade edi-

lebilir. (Tengilimoğlu, 2005). 

Ülkemizde 2019 yılında geriatri turizminde ön plana çıkan şehirler; An-

talya, İstanbul, Mersin’dir. Kuşadası’nda da bu konuda önemli çalışmalar yürü-

tülmektedir. Kuşadası, uluslararası sağlık turizmi belgesine sahip nadir yerler-

den biridir. Bu çalışmanın Kuşadası özelinde yapılmış olması, özellikle yaşlı tu-

rizmi ve spesifik geriatri turizmi konusunda yüksek potansiyele sahip olan Ku-

şadası limanı / portu ile gemi seyahatine de imkan vermesi nedeniyle gelecekte 

geriatri turizminde bir cazibe merkezi olabilir. Covid-19 süreci tüm turizm des-

tinasyonlarını etkilediği gibi önemli bir turizm merkezi olan Kuşadası’nı da et-

kilemiştir. Özellikle geriatri turizminde önemli potansiyeli bulunan, gelen tu-

ristlerin demografik özellikleri incelendiğinde 65 yaş üstü grubun ilgi gösterdiği 

Kuşadası, pandemi sürecinden diğer turizm destinasyonlarına göre daha çok et-

kilenmiştir. Bunun temel nedeni 65 yaş üstü gurubun Covid-19 süreciyle ilgili 

ilk sınırlamalara maruz kalması, Covid-19 sürecinde sağlık açısından en fazla 

etkilenen grubun 65 yaş üstü olması olarak ifade edilebilir. Bu bağlamda tüm 

kitleleri etkileyen Covid-19 pandemisi 65 yaş üstü grubu ayrıca etkilemiştir. Do-

layısıyla 65 yaş üstü grubun turizm sektöründe hizmet beklentisi, hizmete yö-

nelik değerleri, tutumları, inançlarında ciddi değişimler yaşanmıştır. Bu çalış-

mada da 65 yaş üstü grubu kapsam içine alan geriatri turizmi bağlamında Covid-

19 pandemi öncesi ve sonrası (olası) olarak sektördeki değişimler karşılaştır-

malı olarak Kuşadası örneğinden hareketle değerlendirilmiştir.  

 

3. COVİD-19 PANDEMİ ÖNCESİ VE SONRASI GERİATRİ TURİZMİ: 

KUŞADASI ÖZELİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ 

3.1.Çalışmanın Amacı 

Çalışmanın amacı, turizm faaliyetlerinde önemli bir paya sahip olan geri-

atri turizm sektöründe 65 yaş üstü grupların cazibe merkezi olan Kuşadası ör-

nekleminden hareketle sektörün Covid-19 pandemi süreci öncesi temel özellik-

leri, turistlerin talep ve beklentileri, algıları, değerleri ile Covid-19 pandemi sü-

recinin getirdikleri ile sonrasında nasıl bir değişimin olacağı konusunda değer-

lendirmelerde bulunmaktır. Covid-19 pandemi süreci tam olarak bitmemiş olsa 
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da ilk başlardaki sınırlamaların etkisinin azaldığı ve normalleşme sürecinin baş-

ladığı düşünülecek olursa, sektörde şuanda yaşananlar pandemi sonrası için de 

bir fikir sunabilmektedir.  

Türkiye’de sağlık turizmi üzerine yapılan çok sayıda çalışma bulunsa da, 

Covid-19 pandemi sürecinin sağlık turizmi ile ilişkilendirildiği çalışma sayısı ol-

dukça sınırlıdır. Bu çalışmanın Covid-19 pandemi süreci ile sağlık turizminin 

türlerinden biri olan geriatri turizmini ele aldığı düşünüldüğünde literatürde 

benzer bir çalışma bulunmamaktadır. Bu yönüyle çalışma keşfedici bir özelliğe 

sahiptir.  

3.2.Çalışmanın Yöntemi 

Her çalışmanın doğasına uygun bir yöntem belirlemek gerekir. Bu çalış-

mada literatürde daha önce yapılmış benzer bir çalışma olmaması nedeniyle 

keşfedici bir çalışmadır. Çalışmada yöntem olarak nitel araştırma yöntemi kul-

lanılmıştır. Veri toplama aracı olarak nitel araştırma yöntemlerinden biçimsel 

olmayan / yapılandırılmamış mülakat tekniği kullanılmıştır. Biçimsel olmayan 

/ yapılandırılmamış mülakat türü önceden hazırlanmış bir soru formunun ol-

madığı katılımcılar ile tamamen sohbet havasında derinlemesine görüşmelerin 

yapıldığı bir mülakat türüdür. Az sayıda katılımcının olduğu mülakat görüşme-

lerinde derinlemesine değerlendirme yapabilmek adına tercih edilen veri top-

lama türüdür. Yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen veriler içerik analizi 

yöntemi ile analiz edilmiştir.  

3.3.Çalışmanın Kısıtları 

Çalışma Kuşadası özelinde yapılması nedeniyle sonuçları itibariyle bir ge-

nelleme yapmaktan uzaktır. Çalışmanın en temel kısıtı bu şekilde ifade edilebi-

lir. Dünyanın birçok farklı yerinde farklı destinasyonda geriatri turizmi ile ilgili 

değişik tecrübeler elbet bulunabilir. Ancak bu çalışma, Covid-19 pandemi süre-

cinin tüm insanlarda benzer tecrübeler kazandırmasından hareketle bir genel 

fikir ortaya koymaktadır. Çalışma keşfedici yönüyle kendisinden sonraki benzer 

çalışmalar için bir referans niteliği taşıyarak literatüre katkı sağlamaktadır.  

3.4.Çalışmada Veri Analiz Süreci 

Çalışma Aydın ili, Kuşadası ilçesindeki 10 uluslararası sağlık turizmi ala-

nında yetkin turizm yöneticisiyle yürütülmüştür. Çalışmaya katılan 10 üst düzey 

yönetici ile biçimsel olmayan / yapılandırılmamış mülakat yapılmıştır. Görüş-

meler ortalama her bir katılımcı için 60-75 dakika arasında sürmüştür. Katılım-

cılara ucu açık detaylı yorum yapabilecekleri sorular yöneltilmiştir. Sorularda 

katılımcıların Covid-19 pandemi süreci öncesi geriatri turizmini nasıl değerlen-

dirdikleri, pandemi süreci ile sektörün nasıl etkilendiği ve Covid-19 pandemi 
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sonrası geriatri turizminde genel olarak ne gibi kalıcı değişimlerin yaşanacağı 

konusundaki fikirleri sorulmuştur.   

3.5.Çalışmadaki Örneklemin Özellikleri 

Araştırmanın örnekleminin belirlenmesinde ilgili literatürden yola çıkıl-

mıştır. Sağlık turizmi sektörüne yönelik yapılan çalışmalar incelenmiştir. Sağlık 

turizminin bir türü olan geriatri turizminde hizmet sağlayıcıların mesleki yeter-

lilikleri belirlenmiştir. Bu yeterliliklere örneklem grubu oluşturulmuştur.  

3.6.Çalışmanın Bulguları 

Sağlık turizminin bir türü olan geriatri turizminde Covid-19 pandemi ön-

cesini ve sonrasını sektörün temel özellikleri bağlamında karşılaştırmalı incele-

meyi amaçlayan bu çalışma, örneklem belirleme yöntemlerinden kartopu ör-

nekleme yöntemiyle belirlenen sağlık turizmi sektöründe çalışan yaşlı ve geri-

atri turizmi konusunda uzman 10 orta ve üst düzey yönetici ile yapılan yapılan-

dırılmamış / biçimsel olmayan mülakatlar ile veriler toplanmıştır. İçerik analizi 

yapılarak da bulgular ortaya konulmuştur.  

3.6.1.Katılımcıların Demografik Özelliklerine Yönelik Bulgular ve 

Değerlendirme 

Araştırmaya katılan örneklem grubun demografik özelliklerine (yaş, cin-

siyet, eğitim düzeyi ve medeni durum, vb.) göre dağılımı şu şekildedir: 

 

Tablo 1: Mülakat Katılımcı Demografik Özellikleri 
Katılımcılar İfade 

A  Kadın, 35 yaşında, sağlık turizmi yöneti-
cisi, uzmanlık alanı geriatri turizmi, evli, 
üniversite mezunu 

B  Kadın, 42 yaşında, sağlık turizmi yöneti-
cisi, uzmanlık alanı yaşlı turizmi, evli, üni-
versite mezunu 

C  Erkek, 40 yaşında, sağlık turizmi yöneti-
cisi, uzmanlık alanı geriatri turizmi, evli, 
üniversite mezunu 

D  Kadın, 48 yaşında, sağlık turizmi yöneti-
cisi, uzmanlık alanı geriatri turizmi, be-
kar, üniversite 

E  Kadın, 34 yaşında, sağlık turizmi yöneti-
cisi, uzmanlık alanı yaşlı turizmi, bekar, 
üniversite mezunu 

F  Erkek, 54 yaşında, sağlık turizmi yöneti-
cisi, uzmanlık alanı geriatri turizmi, evli, 
üniversite mezunu 
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G  Erkek, 30 yaşında, sağlık turizmi yöneti-
cisi, uzmanlık alanı geriatri turizmi, be-
kar, üniversite mezunu 

H  Kadın, 41 yaşında, sağlık turizmi yöneti-
cisi, uzmanlık alanı geriatri turizmi, evli, 
üniversite mezunu 

I   Kadın, 43 yaşında, sağlık turizmi yöneti-
cisi, uzmanlık alanı yaşlı turizmi, bekar, 
üniversite mezunu 

J   Erkek 37 yaşında, sağlık turizmi yöneti-
cisi, uzmanlık alanı geriatri turizmi, be-
kar, üniversite mezunu 

 

Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde, tüm katılımcılar ala-

nında yetkin, üniversite mezunu, sektör deneyimi olan kişilerdir. Spesifik olarak 

sağlık turizmi içinde yaşlı ve geriatri turizmi konusunda yetkinlikleri bulunmak-

tadır. Katılımcıların 4’ü erkek 6’sı kadın yöneticidir. Tüm katılımcıların sağlık 

turizmi konusuna hakim oldukları anlaşılmaktadır.  

3.6.2.Covid-19 Pandemi Öncesi Geriatri Turizmi 

3. yaş turizmi olarak da adlandırılana geriatri turizmi, kişilerin aktif iş ya-

şamından ayrıldıktan sonraki ömür dilimini içeren bir kavramdır. Bir diğer ifa-

deyle belli bir yaş üstünün yaşamının diğer yanıdır. Geriatri turizminin tercih 

amacı daha çok gezi turları ve meşguliyet terapileri olarak değerlendirilebilir 

Dünya sağlık örgütüne göre yaşlılığın kronolojik olarak 65 yaş ve üzeri olduğu 

vurgulanmıştır. Pandemi süreci yaşanmadan önce sektörün genel özellikleri in-

celendiğinde: 

 

Tablo 2: Covid-19 Pandemi Öncesi Geriatri Turizmi Genel Özellikleri 
Katılımcılar İfade 

A  Covid-19 pandemi süreci öncesi, Kuşa-
dası’na özellikle Batı Avrupa’dan 65 yaş 
üstü turistin geldiğini söyleyebilirim. Ge-
nel beklentileri yaşam kalitelerinin art-
masıdır. 

B  Pandemi öncesi gelen geriatri turizminin 
müşterilerinin temel beklentisi, yeni ge-
leneksel tedavi yöntemlerine ulaşmak ve 
maliyetin düşük olmasıdır. 

C  Kuşadası’na gelen önceki dönem 65 yaş 
üstü turistlerin beklentisi ucuz rehabili-
tasyon hizmetleri olarak ifade edilebilir. 
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Önceki dönem diyorum, çünkü Covid-19 
pandemisi sonrası hiç bir şey eskisi gibi 
olmayacaktır.  

D  Geriatri turizminin müşterileri sosyal ve 
fiziksel aktivite beklentisi içinde Kuşa-
dası’na gelmektedir.  

E  Reaktivasyon hizmetlerine ucuz ulaşabil-
diklerinden dolayı bizim ülkemizi tercih 
ediyorlar. 

F  Kuşadası limana sahip olması nedeniyle 
65 yaş ve üzeri turistlerin cazibe merkezi 
haline gelmiştir. Gemi seyahati ile Kuşa-
dası’na gelen turistler 3-4 günlük zaman 
içinde reaktivasyona yönelik ucuz hizmet 
almak istemekteydiler. 

G  Genelde resosyalizasyon hizmeti için ül-
kemizi, bölgemizi tercih ediyorlardı.  

H Kuşadası’nın konumu, iklimi, Meryem 
Ana’ya ve antik kentlere yakınlığı nede-
niyle 65 yaş üstünün çok fazla tercih etti-
ğini söyleyebilirim. Ancak pandemi sü-
reci ile birlikte herşey değişti. 

I   Genelde fiziksel aktiviteler ve konumu 
itibariyle Kuşadası’na gelen 65 yaş ve 
üzeri turistlerin, düşük maliyetle hizmet 
almak istediklerini söyleyebilirim. 

J   Kuşadası birçok İngiliz ve İrlandalının ka-
lıcı olarak yerleştiği bir ilçedir. Sosyal hiz-
metler ve kendi ülkelerindekine benzer 
bir rahatlık elde etmeleri nedeniyle bu 
bölgenin tercih edildiğini söyleyebilirim.  

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde, Covid-19 pandemi süreci öncesinde ge-

riatri turizme yönelik uzman görüşleri görülmektedir. Sağlık turizmi, yaşlı tu-

rizmi ve geriatri turizmi konusunda uzman yöneticiler pandemi öncesi dönem 

için gelen turistlerin maliyet öncelikli değerlendirmeler yaptıklarını ortaya koy-

maktadır. 65 yaş ve üstü turistlerin kendi ülkelerindekine benzer sosyal hizmeti 

Kuşadası’nda daha ucuza aldıkları için Kuşadası’nı tercih ettiklerini görülmek-

tedir. Yine geriatri turizmi kapsamında gelen turistlerin Kuşadası’nın konumu, 

genel fiziksel aktiviteler, resosyalizasyon, reaktivasyon, geleneksel tedavi yön-

temleri, rehabilitasyon hizmetleri için tercih ettikleri anlaşılmaktadır. Özellikle 
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sosyal ve fiziksel aktivite azlığı içerisindeki 65 yaş ve üstü bireylerin, günlük ya-

şam için gerekli aktiviteleri yapmak için iklimi ve coğrafyasını beğendikleri ül-

kelere gitme isteğinde oldukları düşünüldüğünde Kuşadası’nın bu anlamda ter-

cih edilmesi beklenen bir sonuçtur. Yine geriatri turizminde pandemi öncesi 

destinasyon seçiminde etkili olan bir diğer neden de, bireyin hastalığında kay-

bettiği sosyal ilişkileri birlikte seyahat ile canlandırma isteğidir. Bu bağlamda da 

Kuşadası pandemi öncesinde bulunduğu lokasyonu nedeniyle tercih edilen bir 

bölge olarak değerlendirilebilir.  

3.6.3.Covid-19 Pandemi Sonrası Geriatri Turizmi 

2020 yılında başlayan ve tüm kitleleri ve sektörleri derinden etkileyen Co-

vid-19 pandemi süreci sağlık turizmi alanında da turistlerin beklenti, istek ve 

tercih durumlarını etkilemiştir. Bu süreçte tüm Dünyada olduğu gibi Ülkemizde 

de turizm sektörü ciddi kayıplar yaşamış, tam kapanma, yarı kapanma, seyahat 

kısıtlamaları gibi nedenler ile tüm Dünya’da turizm faaliyetleri adeta durmuş-

tur. Geriatri turizmi de diğer turizm türlerinden daha da fazla süreçten etkilen-

miştir. Covid-19 virüsünün yayılımının ve ölüm riskinin en yüksek olduğu yaş 

grubunun 65 yaş ve üstü grup olduğu düşünüldüğünde, bu yaş grubunun turizm 

faaliyetlerinde ilk kısıtlı grup haline dönüşmesi beklenen bir sonuç olmuştur. 

Bu bağlamda aşağıdaki tabloda geriatri turizmine Covid-19 pandemisinin etki-

leri ortaya konulmuştur. Buradan çıkan bulgulara göre de pandemi sonrası nasıl 

bir geriatri turizmi ile karşı karşıya kalınacağı konusunda değerlendirmelerde 

bulunulmuştur.  

 

Tablo 3: Covid-19 Pandemi Sonrası Geriatri Turizmi Genel Özellikleri 

Katılımcılar İfade 

A Normalleşme ile birlikte genel sağlık tu-

rizminde bir hareketlenme olsa da geri-

atri turizminde henüz bir değişiklik bu-

lunmamaktadır. Geriatri turizmi adeta 

bitme noktasına gelmiştir. Çok az sayıda 

turist gelmekte gelenlerin de önceliği 

yine maliyet olmaktadır. 65 yaş ve üstü 

grubun Türkiye’yi tercih etmemesinin en 

önemli nedeni ülkedeki Covid vaka sayı-

ları ve aşılanma oranlarıdır.  
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B  Pandemi öncesi gelen geriatri turizminin 

müşterilerinin temel beklentisi, yeni gele-

neksel tedavi yöntemlerine ulaşmak ve 

maliyetin düşük olması iken, pandemi de 

normalleşme ile geleneksel tedavilerdeki 

hijyen unsurları ön plana çıkmıştır. Ülke-

mizin tercih edilmesin de maliyet bu dö-

nemde de pandemi sonrasında da etkilili-

ğini gösterecektir.  

C  Covid-19 un 65 yaş ve üstü gruba yönelik 

ölüm riskinin yüksekliği, bu grubun acil 

bir sağlık sorunu olmadıkça yer değiştir-

mediklerini göstermektedir. Pandemi 

sonrasında da benzer hassasiyetlerin de-

vam edeceğini düşünmekteyim.  

D  Geriatri turizminde pandemi öncesi tu-

ristler sosyal ve fiziksel aktivite beklentisi 

içinde Kuşadası’na gelirken, seyahat et-

meyi düşünen azınlıktaki grup artık toplu 

sosyal ve fiziksel aktiviteleri tercih etme-

mekte, daha muhafazakâr alanlara ihtiyaç 

duymaktadırlar.  

E  Reaktivasyon hizmetleri bu yaş grubu 

için daha da önem kazanmıştır. Pandemi 

sonrasında da reaktivayon faaliyetini bi-

reysel yönetebilecekleri alternatif yön-

temlere ihtiyaç vardır 

F  Kuşadası lokasyon açısından pandemi 

öncesi de sonrası da tercih edilebilirliğini 

sürdürecektir. Ancak yazın çok kalabalık 

olması, şehir planlamasındaki eksiklikler, 

daha hassas olan bu yaş grubunun Kuşa-

dası’nı tercih etmesini etkiyebilir.  

G  Genelde pandemi öncesi resosyalizasyon 

hizmeti için ülkemizi, bölgemizi tercih 
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eden 65 yaş ve üstü grup şu anda ve son-

rasında bu toplu faaliyetten uzak dura-

cak, dijital araç gereçlerle bu ihtiyacını in-

sanlara temassız bir şekilde gerçekleş-

tirme yoluna gidecektir.  

H  Kuşadası’nın tercih edilip edilmemesini 

belirleyecek ilk öncelik şu anda ve gele-

cekte konumu değil, hijyen konusundaki 

faaliyetleri olacaktır.  

I  Fiziksel aktiviteler için daha özel alanlar 

isteyeceklerini düşünüyorum. Maliyet ta-

biki önemli ama eskisi kadar değil bence, 

en önemlisi hijyenik, sağlıklı steril bir hiz-

met olacaktır.  

J   Geriatri turizminin kapsamına giren 65 

yaş ve üstü grup sağlık turizmine yönelik 

seyahatlarını çok zorunlu olmadıkça faa-

liyete geçirmeyecekler, kendi ülkelerinde 

yakınlarındaki alternatif tercihlere yöne-

leceklerini düşünüyorum. 

 

Tablo 3’de anlaşılacağı üzere, Covid-19 pandemi sürecinde normalleş-

meye geçilen şu dönemlerde ve gelecekte geriatri turizminde ciddi bir değişim 

olacaktır. 65 yaş ve üstü turistlerin çok zorunlu olmadıkça yer değiştirmeyecek-

leri belirtilmiştir. Yine maliyetin pandemi öncesine göre daha az öneme sahip 

olduğu, önemli olanın alınan hizmetin sağlık güvenliği ve kalitesi olduğu görül-

mektedir. Sunulan hizmetin steril, hijyen kurallarına uygun olmasının artık bu 

yaş grubu için her şeyden daha önemli hale geldiği söylenebilir. Hastalığa yaka-

lanma ve ölüm riski diğerlerine göre daha yüksek olan 65 yaş ve üstü grubun 

daha önce tercih ettiği toplu organizasyonlar yerine bireysel, yalnız başlarına 

yürütebilecekleri organizasyonları tercih ettikleri ifade edilmiştir.  

 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

2020 yılında baş gösteren Covid-19 salgının en sert etkileri turizm sektö-

ründe görülürken; seyahat taleplerindeki düşüş küresel ölçekte birçok turizm 

işletmesini derinden etkilemiştir. Bu etkinin günümüz ve sonrasında da devam 

etmesi beklenmektedir. Özellikle uluslararası turizm pazarında toparlanma hiç 
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de kolay olmayacaktır. İnsanlar artık pandemi öncesine göre, daha kontrollü ve 

tedirgin davranışlar sergilemektedir. Bu bağlamda, çalışma, sağlık turizminin 

bir türü olan, geriatri turizminde Covid 19 pandemisi öncesi ve olası sonrasın-

daki genel tutumu, sektördeki uzman görüşlerinden hareketle Kuşadası öze-

linde açıklamayı çalışmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular şu şekildedir: 

 

Tablo 4: Covid-19 Pandemi Öncesi ve Sonrası (Olası) Geriatri Turizmi 

Covid-19 Pandemi Öncesi Covid-19 Pandemi Sonrası (süreç devam 

ettiğinden olası) 

Yaşam kalitesini arttırma Yaşam kalitesini arttırma 

Geleneksel tedavi yöntemleri Tamamlayıcı tıp 

Ucuz rehabilitasyon Hijyenik ve steril bir ortamda rehabilitas-

yon 

Fiziksel ve sosyal aktivite Bireysel fiziksel aktivite 

Reaktivasyon Bireysel reaktivasyon 

Resosyalizasyon Birey odaklı faaliyetler 

Düşük maliyet Düşük maliyet 

Sosyal hizmet İzalasyon 

 

Tablo 4’de sağlık turizminin önemli türlerinden biri olan geriatri turiz-

minde Covid-19 öncesi ve sonrası (olası) genel durum ortaya konulmuştur. Ge-

riatri turizmi kapsamına giren 65 yaş ve üstü turistler seyahatlarini Covid -19 

öncesinde de olası sonrasında da yaşam kalitesini arttırma anlayışı içinde yü-

rütmektedirler. Pandemi öncesi geriatri turizminde geleneksel tedavi yöntem-

leri etkiliyken, günümüzde tamamlayıcı tıp hizmetleri ön plana çıkmıştır. Covid-

19 süreci sağlık boyutunda aşırı bir hassasiyet getirmiş ve kişiler gıda takviyesi 

bitkisel ürünler başta olmak üzere geleneksel tedavi yöntemlerinden daha geniş 

bir boyuta sahip olan tamamlayıcı tıp faaliyetlerine yönelmişlerdir. Yine pan-

demi öncesi ucuz rehabilitasyon hizmetleri etkiliyken, günümüzde ve sonra-

sında hijyen ve sterilazsyon kavramları tüm hizmet faaliyetlerinin içerisinde 

yaygın bir şekilde girecektir. Pandemi öncesi reaktivasyon, resosyalizasyon gibi 

daha çok toplu yürütülen faaliyetler artık yerini bireysel faaliyetlere bırakmış-

tır. Pandemi öncesinde de sonrasında da geriatri turizminin müşterileri için dü-

şük maliyet önemli bir unsur olmaya devam edecektir.  
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Sonuç olarak, Covid-19 pandemi öncesi ve olası sonrası geriatri turizm 

sektöründe önemli farklılaşmalar ortaya çıkmakta olup, geleceğe yönelik de ar-

tarak devam etmesi beklenmektedir. Bu bağlamda çalışmada bu farklılıkların ve 

benzerliklerin şu an mevcut durumda neler olduğu gelecekte de neler olabile-

ceği konusunda bir değerlendirme yapılmıştır. 
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PANDEMİ SÜRECİNDE BLOCKCHAİN VE 
MUHASEBE 

 

Ayşe GÜNEŞ1 

 

1. GİRİŞ 

Pandemi ile birlikte yeni oluşan yaşam biçimine gerek yasal düzenleme-

ler, gerekse bireysel veya kurumsal anlamda alınan tedbirler ile hayat devam 

etmektedir. Bu yaşam sürecinde ihtiyaçların karşılanması, sorunların gideril-

mesi ve değişime göre çözüm üretme gerekliliği karşımıza çıkmaktadır. Tekno-

lojik gelişme sanayi devrimi ile hızlanarak devam ederken, Pandemi gibi global 

sorun ile bu teknolojik gereklilik daha da hızlanma ihtiyacı doğurmuştur. Kamu 

kurumlarının hizmetlerini uzaktan ve daha kolay sağlaması gerekli hatta zo-

runlu bir hal almıştır. 

Blockchain, son zamanlarda teknoloji endüstrisi ve iş dünyası liderleri ta-

rafından sanayi devrimi 4.0 teknolojilerinden biri olarak çok fazla küresel ilgi ve 

kredi aldı. İnternetten bu yana en yıkıcı teknolojilerden biri (Yermack 2017) ve 

hatta “oyun değiştirici” (Andersen 2016) olarak kabul edildi. Teknoloji, başlan-

gıçtaki popülaritesini, güven için merkezi otoriteye ihtiyaç duymadan üyeler 

arasında sınır ötesi ödemeleri yürütmek için eşler arası bir ağ kullanan bir de-

ğişim aracı olan bitcoin kripto para birimine borçludur.  

Blockchain, her bir düğüm (blok zincirindeki katılımcı) arasında birden 

fazla kopya halinde bulunan dağıtılmış bir defteri temsil eder ve mutabakat pro-

tokolü her bir düğüm tarafından onaylandıktan sonra işlemlerin şeffaf sıralı 

kaydına izin verir. Kaydedilen işlemler, her bir düğümdeki defterin tüm kopya-

larını değiştirmek için gereken muazzam bilgisayar işlem gücü nedeniyle nere-

deyse değişmez. Bu, teknolojinin birçok kuruluş, düzenleyiciler ve hükümet yet-

kilileri için oldukça çekici olmasını sağlayan ana özelliğidir (Haber ve Stornetta, 

1991). 

                                                           
1 Öğr. Görv., Dumlupınar Üniversitesi, Gediz Meslek Yüksek Okulu, İşletme Bölümü, Orcid No: 
0000-0002-0088-8199 
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Teknoloji, depolama, iletim ve değişim, güvenlik ve veri işleme süreçle-

rinde uygulama bulabilir. Otomasyon ve daha düşük işlem maliyeti sayesinde 

teknolojinin, finans sektöründe sınır ötesi ödemeler, sigorta, küresel tedarik 

zinciri lojistiği, sağlık ve enerji gibi birçok sektörü dönüştüreceği düşünülmek-

tedir (Grewal-Carr ve Marshall 2016). Deloitte (2018), 2018'de 1000'den fazla 

blok zinciri bilgili yöneticiyle yapılan küresel bir ankette, momentumda öğ-

renme ve keşfetme odağından pratik iş uygulamalarını belirleme ve oluştur-

maya doğru bir değişim olduğu sonucuna varmıştır.  

Pandemi süreci öncesinde ortaya çıkan sorun veya giderilmesi gereken 

önemli bir ihtiyacın uluslararası düzeyde özellikle kamu hizmetlerinin verilebil-

mesi aynı zamanda bunun artan bu yaşam hızına uygun olması ile birlikte gü-

venli olması da önem arz etmektedir. Bu ihtiyacın pandemi ile birlikte sadece 

uluslararası değil, ulusal bazda da bu işlemlerin yapılabilmesi veya bu ihtiyaç-

lara cevap verilmesi gerekli hatta zorunlu duruma gelmiştir.  

Finansal hizmetler sektörü, blokchain için kullanımların geliştirilmesinde 

öncülük ederken, diğer sektörler ve endüstriler daha temkinli olmaya devam 

ediyor ve teknolojiyi keşfetmeye devam ediyor. Blokchain teknolojisi, hükümet 

ve düzenleyici makamların vergi toplamasına, pasaport çıkarmasına, tapu ka-

yıtlarını düzenlemesine, takas sistemleri kurmasına, bütçe uygulaması için şef-

faflığı izlemesine ve artırmasına yardımcı olma potansiyeline sahiptir (Dai ve 

Vasarhelyi, 2017).  

Örnek olarak, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası blok zinciri teknolo-

jisini benimsemiştir ve bunu 2021 yılına kadar hissedarlığı kaydetmek ve öz 

sermaye işlemlerinin takasını ve mutabakatını yönetmek için kullanmaya baş-

lamayı planlamaktadır (ASX 2018). Birleşik Arap Emirlikleri, 2021 yılına kadar 

hükümet işlemlerinin %50'sinin blok zincirinde olması için vizyoner bir strateji 

geliştirdi (Deloitte 2018). 

Teknoloji, kendi başlarına yatırım yapan ve teknolojiyi keşfeden ve gele-

cek için blok zinciri danışmanlık ve güvence hizmetlerine hazırlanan konsorsi-

yumlara katılan Big-4 ve diğer küresel muhasebe firmalarının tüm dikkatini 

çekti. Deloitte, 2014 yılında blockchain ile çalışmaya başladı ve Rubix olarak bi-

linen “tek duraklı blockchain yazılım platformunu” sundu (Andersen 2016). Ru-

bix küresel ekibi, 20 ülkede 800'den fazla istihdam sağlıyor ve kuruluşlara ve 

hükümetlere kurumsal düzeyde blok zinciri çözümleri sunmayı hedefliyor. İlaç 

tedarik zinciri, dijital kimlik, sınır ötesi ödemeler, ticaret finansmanı, mülk ka-

yıtları, sadakat ve ödül programları vb. kapsayan 30'dan fazla blokchain proto-

tipi geliştirdiler.  
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Akademik araştırma makalelerini, proje raporlarını ve teknolojinin mu-

hasebe alanındaki uygulamalarını ele alan web sitelerini gözden geçiren blokc-

hain teknolojisidir. Bu çalışmada Pandemi ile birlikte Blokchain sisteminin, mu-

hasebe ve güvence mesleği üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır. 

Araştırmanın sonucunda, çalışma, teknolojinin temel özelliklerini ve bunların 

muhasebe ve güvence mesleğini nasıl etkileyip değiştirebileceğine dair genel bir 

bakış sunmaktadır.  

 

2. BLOKCHAİN (BLOK ZİNCİRİ) NEDİR? 

Bir blokchain en iyi şekilde, oluşturulmasından bu yana tüm işlemleri sı-

ralı sürekli arşivde kaydetmek için tasarlanmış eşler arası dağıtılmış dijital def-

ter olarak tanımlanabilir. Defterin dağıtılmış doğası, işlem işleme sürecini kont-

rol etme gücüne sahip tek bir otorite veya kuruluş olmadığı anlamına gelir. Kon-

sept ilk olarak Haber ve Stornetta (1991) tarafından, belgenin daha fazla kop-

yalanma şansı olmadan yaratıcının mülkiyet haklarını korumak için fikri dijital 

mülkiyetin oluşturulmasına zaman damgası eklemek için bu fikri öneren tara-

fından tanıtıldı. Konsept, Nakamoto'nun (2008) küresel finansal işlemlere ara-

cılık eden eşler arası elektronik nakit sistemi için bitcoin önerisi ile yeni bir ivme 

ve dünya çapında popülerlik kazandı. Blok zincirinin altını çizen bitcoinler, her 

biri hash işleviyle bağlanan 10mb'ye kadar bloklarda para birimiyle yapılan iş-

lemleri kaydeder. 

Nakamoto (2008) tarafından açıklandığı gibi, ağ her çalıştığında, yeni iş-

lemler başlatılır ve ağdaki tüm düğümlere yayınlanır, burada her bir düğüm iş-

lemleri bir blokta toplar. Blokta “Nonce” veya rastgele bir sayı kullanılır ve iş 

kanıtı algoritması ile ilgilidir. Öyle bir özelliği vardır ki, bloktaki diğer bilgilere 

eklendiğinde belirli sayıda baştaki sıfır ile bir hash oluşturur. Başarılı düğüm 

karmayı bulduğunda, ağdaki diğer düğümler tarafından doğrulanır.  

Hash'i bulmak ve yeni bitcoin ile ödüllendirilmek için maliyetli hesaplama 

süreci, sözde çalışma kanıtı süreci, bilgisayar korsanlarının blok zincirini hileli 

verilerle güncellemesini sağlayan şeydir. Önceki bir girişi değiştirerek geriye 

dönük olarak bloklardaki bilgileri taklit etme girişimi, sonraki tüm bloklarda di-

zide değişikliğe neden olacaktır; bu, sonraki blokları çıkarmak için önemli mik-

tarda işlem gücü kullanan ağdaki diğer düğümler tarafından gözetilmeden ger-

çekleştirilmesi imkânsızdır. Bu nedenle, bitcoin blok zincirinin açıklanan yapısı, 

ademi merkeziyetçilik, güçlü kimlik doğrulama ve kurcalamaya karşı direnç 

özelliklerine sahiptir (Dai ve Vasarhelyi 2017, CPA Canada ve AICPA 2017, Yer-

mack 2017). 
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Blok zincirinin benzersiz özelliklerinden biri, defterin tam kopyalarının 

ağdaki her aktif düğümde tutulması özelliğidir. Bu nedenle, bir düğüm çevrim-

dışı olursa, defter diğer tüm katılımcılar tarafından kolayca kullanılabilir, bu ne-

denle tek bir başarısızlık noktasından kanıt tasarrufu sağlar. 

Bitcoin blok zinciri, izinsiz veya halka açık bir blok zinciridir, ancak tek-

noloji, kuruluşlar içinde özel olarak işlemleri kaydetmek için kullanılabilir. Ay-

rım, ağa katılmasına izin verilen ve blokları okuyup doğrulayabilen veya kon-

sensüs protokolünü yürütebilen ve defteri sürdürebilen tanımlanmış izinler 

aracılığıyla yapılır. Genel blok zincirleri, işlemlerin bütünlüğünü doğrulamak 

için herhangi birinin görmesi, başlatması veya konsensüs sürecine katılması için 

herhangi bir kısıtlama olmaksızın bloktaki işlemlerin (anahtar ayrıntılar şifre-

lenmiş olmasına rağmen) kamuya açık olarak görülmesine izin verir.  

Bu merkezi olmayan konsensüs sistemi, merkezi otoritenin çalışmasına 

güvenmek yerine teknolojiden kaynaklanan halktan gerçek güvenin faydalarını 

sağlar. Bununla birlikte, iş ortamında halka açık blok zincirlerinin kullanılması-

nın sakıncaları vardır. Şifrelenmiş işlemlerin bile ifşa edilmesi, rakiplere iş ze-

kası potansiyeli sağlayabilir (O'Leary 2017, 143, Dai ve Vasarhelyi 2017, 12, 

Wang ve Kogan 2018). İşlemlerin tam geçmişi kamuya açık kalır ve şifrelenmiş 

verilerden işlem taraflarını belirlemek oldukça zor olsa da, bir tarafın olası bir 

yan kimliği, tüm işlem geçmişini ifşa edecektir (CPA Kanada ve AICPA 2017). 

Özel bir blok zincirinde katılımcılar, yapılandırılmış bilgi setini okuma ve doğ-

rulama erişimi sağlanan tek bir kuruluştan veya organizasyon konsorsiyumla-

rından sınırlı ve önceden seçilmiştir. 

Bitcoin ortaya çıktığından beri, blok zincir teknolojisi, topluluk tarafından 

blok zinciri 1.0, 2.0, 3.0 ve 4.0 olarak işaretlenen birkaç aşamada gelişti. Blok 

zincirinin ilk aşaması, kripto para birimi ve para transferi ve uluslararası ödeme 

sistemindeki değişiklikler yoluyla finansal sistemler için potansiyel bozulma ile 

ilgilidir. Kripto para birimlerinin ayırt edici özelliği, halka açık bir blok zinciri 

aracılığıyla merkezi olmayan kontrolleridir (Barnes 2019). Blockchain 2.0, bir 

sözleşmede tanımlanan şartlar karşılandığında otomatik olarak yürütülen blok 

zincirindeki küçük özerk bilgisayar programlarını temsil eden akıllı sözleşme-

lerdir. Sözleşmeleri blok zincirindeki programlar olarak kodlamanın avantajı, 

kurcalama olmadan mükemmel yürütmedir. Amaç, yürütme maliyetlerini azalt-

mak, sözleşmenin yerine getirilmesinin doğrulanması, tahkim ve dolandırıcılı-

ğın önlenmesidir (Dai ve Vasarhelyi 2017, 9, Kiviat 2015, Peters ve Panayi 

2016). 



PANDEMİ SÜRECİNDE BLOCKCHAİN VE MUHASEBE 

 

121 

Ethereum Blockchain, teknolojinin gelişiminin bu aşamasının en popüler 

örneğidir. Akıllı sözleşmeler, ticaretin para biriminden diğer varlıklara (menkul 

kıymetler, dijital varlıklar ve diğer maddi olmayan varlıklar) genişletilmesine ve 

fiziksel varlıkların tokenleştirilmesine izin verir. Bir belirteç, sahiplik de dahil 

olmak üzere varlık hakkında ayrıntılı bilgileri kaydetmek ve blok zinciri dağıtıl-

mış defter aracılığıyla yeni işlem kayıtları aracılığıyla mülkiyet devrini kolaylaş-

tırmak için kullanılabilen, temel alınan bir nesnenin dijital bir temsilidir. Jeton-

lar, sanat, finansal araçlar, kâr payı gibi belirli nadir mülklerin mülkiyetini par-

çalara ayırma fırsatı sunar ve bu da değer yaratmaya ve yeni yollarla güvenle 

değiş tokuş etmeye olanak tanır (Vaidyanathan 2017). 

Blockchain 3.0, blockchain sistemlerini finansal ve iş uygulamalarından 

Dapps'e (merkezi olmayan uygulama) doğru genişletiyor, tek bir hata noktası 

olmadan merkezi olmayan ağda depolanan uygulamalar. Geleneksel ve Dapps 

arasındaki fark, geleneksel uygulamaların arka uç kodunun belirli bir kuruluş 

tarafından kontrol edilen merkezi sunucularda çalışmasıdır. Blockchain 4.0, in-

ternetin başlangıcında kendi IP adresine sahip olan her bilgisayar gibi her ma-

kinenin, sensörün veya çeşitli cihazın bağlı olduğu ve kendi IP adresine sahip 

olduğu endüstride kullanılabilen blok zinciri anlamına gelmektedir (Mezni 

2018). Makineler etkileşime girer, rapor verir ve bekleme modunda çalışır ve 

kendi performanslarını değerlendirebilir, önemli üretim parçalarını sipariş ede-

bilir veya bunların değiştirilmesini sağlayabilir. Blok zinciri, kuruluşlar içinde 

ve arasında özerk çalışan makineler arasındaki iletişim ve diyalog platformunu 

temsil edecek. 

 

3. PANDEMİ SÜRECİ VE BLOCKCHAİN 

Pandemi süreci ile birlikte tüm dünyada yeni bir ekonomik ve sosyal dü-

zene geçildi. Pandemi etkilerinin birçok boyutundan bahsedilebilir. Fakat en te-

mel yaklaşımın uzaktan işlemlerin yapılabilmesi gerekli hatta zorunlu hale gel-

mesi olmuştur. Bu sürecin yani uzaktan işlemlerin yapılabilmesi de yazılım ve 

teknolojik sistemler ile yapılabilmektedir. 

Koronavirüs pandemisi (Covid-19) yayıldıkça, hastalığın yayılmasını dur-

durmak, hastaları tedavi etmek ve aşırı çalışan sağlık çalışanlarının üzerindeki 

baskıyı azaltmak ve aynı zamanda yeni, etkili aşılar geliştirmek amacıyla tekno-

lojik uygulamalar ve girişimler çoğalmaya devam etmektedir. Salgın hastalık 

modelleyicileri, devlet yetkilileri, uluslararası kuruluşlar ve karantinadaki veya 

sosyal mesafeyi koruyan insanlar da dahil olmak üzere herkesin daha iyi bilgiye 

ihtiyaç duyduğu bir zamanda, dijital bilgi ve gözetim teknolojileri, halk sağlığını 



Ayşe GÜNEŞ 

 

122 

desteklemek için veri ve güvenilir kanıt toplamak için benzeri görülmemiş bir 

şekilde karar verme sürecinde serbest bırakıldı (Kritikos, 2020).  

Hastalığın izlenmesine ve kısıtlayıcı önlemlerin uygulanmasına yardımcı 

olmak için yapay zeka, robotlar ve insansız hava araçları kullanılıyor; bilim 

adamları, gelecekteki aşıları, tedavileri ve teşhisleri hazırlamak ve test etmek 

için çılgınca gen düzenleme, sentetik biyoloji ve nanoteknolojileri uygularken. 

Blockchain uygulamaları bulaşmayı izleyebilir, sigorta ödemelerini yönetebilir 

ve tıbbi tedarik zincirlerini destekleyebilir. Ayrıca, 3D baskı ve açık kaynak tek-

nolojileri, dünya genelindeki hükümetlerin ve hastanelerin artan tıbbi donanım 

(örneğin yüz maskeleri, ventilatörler ve solunum filtreleri) ihtiyacını karşılama 

ve gerekli tıbbi ekipmanın tedarikini optimize etme çabalarını sürdürebilecek 

gibi görünüyor. Aynı zamanda, telesağlık teknolojileri virüsün yayılmasını ya-

vaşlatmak ve olası bir filtre olarak çalışarak hastane kapasitesini korumak, orta 

derecede semptomları olanları evde tutmak ve daha şiddetli vakaları hastane-

lere yönlendirmek için uygun maliyetli bir yol sunar. 

 

4. MUHASEBE VE GÜVENCE İÇİN BLOK ZİNCİRİNİN OLASI ETKİLERİ 

Son 40 yılda birçok teknolojik ve Bilişim Teknolojileri (BT) yeniliği muha-

sebede gerçek bir uygulama bulmuş ve işlemlerin daha verimli ve güvenli işlen-

mesine ve muhasebe bilgilerinin raporlanmasına katkıda bulunmuştur. 

Bununla birlikte, dünya çapında muhasebe hala geleneksel çift girişli def-

ter tutma yaklaşımına dayanmaktadır. Çift kayıt sisteminin sonucu olan finansal 

tablolar, muhasebe kayıtlarını test etmek ve finansal raporlamaya güvenilirlik 

sağlamak için bağımsız bir üçüncü tarafa (denetçiler) ihtiyaç duyar. Blok zinciri 

teknolojisi, pratik evrim ve üçlü girişli muhasebe mekanizması olarak bilinen 

şeyin iyileştirilmesi yoluyla muhasebeyi temelden değiştirebilir (Grigg 2005). 

Tarafsız aracıların her iki taraf işlemini yetkilendirdiği ve ek giriş kaydı oluştu-

ran bir sistemdir. Blok zinciri, dağıtılmış defterde birden fazla taraf tarafından 

yürütülen geliştirilmiş fikir birliği protokolü mekanizması aracılığıyla aracının 

yerini alabilir. Bu, işlemlerin şeffaf bir şekilde doğrulanmasını sağlar ve girişle-

rin kurcalanmasını önler (Dai ve Vasarhelyi 2017, O`Leary 2017, Schmitz ve Le-

oni 2019). 

Şu anda çoğu büyük şirket, işlem kaydının otomasyonuna ve karar verme 

için zamanında ve doğru verilerin sağlanmasına izin veren ERP çözümlerini kul-

lanıyor. ERP sistemleri, işlem doğrulama ve depolama gücünün dağıtıldığı blok 

zincirinden farklı olarak merkezi mimari olarak düzenlenmiştir. Doğrulama gü-

cünün dağılımı, tek hata noktası riskini önemli ölçüde azaltır (Peters ve Panayi 
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2016). ERP muhasebe sistemleri, muhasebe girişlerini geriye dönük olarak de-

ğiştirme riskini azaltan iç kontrol prosedürlerini içerir. Yine de, bu tür gelenek-

sel defter ortamında, yönetim, aşağı yukarı, geriye dönük ek girdiler göndererek 

muhasebe bilgilerini değiştirebilir. Bir ERP ortamında, mimaride, işlemin ger-

çek niteliğini herkese açık olarak doğrulamak için katı bir gereklilik yoktur. Bu-

nunla birlikte, blok zincirinin benimsenmesi, geleneksel defterin yerine, birden 

fazla tarafın işlemleri kaydedilmeden önce doğrulayacağı, genel izinli defter ile 

değiştirerek verilerin kurcalanmasını önleyebilir. Dai ve Vasarhelyi'ye (2017) 

göre blok zinciri, ERP sistemi içinde bir muhasebe modülü rolünü oynayabilen 

veya sistemdeki mevcut muhasebe modülü ile birlikte ayrı olarak kullanılabilen 

yeni bir veri tabanı türü olarak düşünülebilir. 

Muhasebe sürecinin verimliliğini daha da artırmak ve finansal raporlama 

gereksinimlerine uymak için akıllı sözleşmeler muhasebe blok zincirinde kulla-

nılabilir. Muhasebe standartlarından türetilen muhasebe kurallarını kodlamak 

için akıllı bir sözleşme kullanılabilir. Altı çizili işlemler (Dai ve Vasarhelyi 2017, 

CPA ve AICPA 2017, Yermack 2017, O'Leary 2018, Schmitz ve Leoni 2019) tara-

fından belirli kriterler karşılandığında işlemlerin otonom olarak kaydedilme-

sine izin verecektir. Örneğin, bir envanter kaleminin net gerçekleşebilir değeri 

maliyetin altına düştüğünde, kodlanmış muhasebe kuralına sahip akıllı bir söz-

leşme, kalemin maliyet değerinin bağımsız olarak ayarlanmasını kaydeder. Dai 

ve Vasarhelyi (2017), akıllı sözleşmelerin önemli rol oynadığı bir blok zincirin-

deki muhasebe ekosistemini tanımlamaktadır.  

Muhasebe süreçlerini izleyecek ve önceden belirlenmiş kurallara göre dü-

zeltici eylemleri kusursuz bir şekilde uygulayacak akıllı sözleşmeler aracılığıyla 

iç kontroller uygulanabilir. Fatura ödemelerinin otomatik olarak işlenmesi ve 

kaydedilmesi, çalışanların görevlendirmelerinin tamamlanmasının izlenmesi ve 

dinamik maaşların ödenmesi için kullanılabilirler. Akıllı sözleşmeler, fiziksel 

nesnelerin koşullarını ve etkinliklerini yakalayacak IoT (nesnelerin interneti) 

teknolojileriyle birleştirilebilir. Nesne, yani envanter öğesi depodan ayrıldı-

ğında, IoT sensörü, blok zinciri defterine bir satış kaydı gönderecek akıllı söz-

leşmeyi yürüten bilgileri gönderir. 

İlişkili taraf işlemleri ve emsallere uygunluk ilkesine uyum, teknolojinin 

vergi makamlarına veya alacaklılar ve azınlık hissedarları gibi diğer paydaşlara 

fayda sağlayabileceği bir başka alandır. Yermack'e (2017, 18) göre, halka açık 

bir blok zincirinde gerçek zamanlı muhasebe, yönetim için baskı sağlayabilir ve 

halka açık gözlemcilerin şüpheli varlık transferlerini tespit etme yeteneğinin 

artması nedeniyle, işlemleri ve kârları firmalardan uzaklaştırma yeteneklerini 
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sınırlayabilir. Şirketlerin, ilişkili taraf işlemlerini dikkate alan mevcut uyum yak-

laşımına kıyasla, işlemlerinin doğasını daha fazla borçla açıklamak için daha 

fazla maliyeti olacaktır; burada açıklama kuralları, yönetime ilişkili taraf işlem-

lerini kendi kendine rapor edip etmeyeceğine karar vermek için daha fazla se-

çenek sunar. 

Blok zinciri, önemli zorlukların yanı sıra denetim ve güvence mesleği için 

fırsatlar da getirebilir. Denetçilerin günümüz görevlerindeki yaklaşımı, otomas-

yon ve veri analitiğine doğru evriliyor. Blok zinciri teknolojisi birlikte uygula-

nırsa, güvence prosedürlerinin muhasebe uzmanları tarafından tasarlanma ve 

yürütülme biçiminde önemli değişiklikler başlatabilir. Denetim için, blok zinci-

rinin değişmez kayıtları, kötü niyetli eylemlerin yozlaştırıcı eylemlerine eğilimli 

kapsamlı bir denetim izi anlamına gelir. 

Herhangi bir kullanıcının önceki işlem verilerini değiştirmesi blok zinciri 

tabanlı muhasebe sisteminde çok daha zordur. Vaidyanathan'a (2017) göre bu, 

denetim için maliyet düşüşleriyle sonuçlanabilir ve dolandırıcılık tespiti ile ilgili 

maliyetleri azaltabilir. Ayrıca, denetçiler, tüm işlemlerin gözden geçirilmesinin 

maliyetleri ve etkin bir denetimin tamamlanması gereği nedeniyle, mali tablo-

ların denetimini gerçekleştirirken geleneksel olarak örneklemeye güvenmişler-

dir. Tüm şirket işlemlerinin dağıtılmış deftere kaydedilmesi, denetçilerin istisna 

raporlarını gözden geçirerek tüm işlemleri test etmesine izin verebilir. 

Bir denetim sözleşmesinin zamanlaması ile ilgili olarak, geleneksel olarak 

bu daha çok yıllık bir uygulamadır. Yıl sonundan sonra ihtiyaç duyulan çalışma-

ların çoğu için denetçiler raporlar, muhasebe kayıtları ve diğer belgeleri alırlar. 

Verileri hazırlamaya ve uzlaştırmaya, analiz yapmaya, planlamaya ve ardışık 

olarak denetim prosedürlerini uygulamaya başlarlar. 

Ayrıca, denetçilerin farklı müşterilerle bir denetim görevi planlaması ge-

rektiğinde, gerçekleştirilen veri toplama, kaydetme ve raporlama etrafındaki 

benzersiz düzenlemeleri anlamak için harcanan önemli bir denetim süresi var-

dır. Denetçilere her seferinde farklı türde hesap mutabakatları, düzeltme yev-

miye kayıtları, destekleyici elektronik tablolar ve farklı elektronik ve manuel 

formatlardaki diğer dosyalar sağlanır. Bu ayarlar hem müşteri hem de denetçi 

için çok emek yoğun ve zaman alıcı hazırlık faaliyetlerine katkıda bulunur. Bu-

nunla birlikte, işlemler bir blok zincirine kaydedildiğinde, denetçilerin verileri 

elde etmek ve uzlaştırmak için fazla zaman harcamasına gerek kalmaz. İşlem 

doğrulama için blok zincirinin kullanılması, işlemler düzenlenip kaydedildikten 

hemen sonra yıl boyunca sürekli veya neredeyse gerçek zamanlı denetime ne-

den olabilir (PWC 2017, Vaidyanathan 2017, Schmitz ve Leoni 2019, 337). 
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Kesin olarak, denetçiler tarafından alacakları, borçları ve diğer işlem ba-

kiyelerini ve ayrıntılarını teyit etmek için kullanılan teyit prosedürleri, blok zin-

ciri teknolojisinin benimsenmesiyle ortadan kalkacaktır. Ayrıca, blok zincirine 

kaydedilen işlemlerle ilgili tüm belgeler üçüncü şahıslar tarafından doğrulana-

cağı için denetçilerin bir denetimde elde ettiği kanıtların kalitesi artacaktır. Tek-

noloji tarafından sağlanan işlemlerin gerçek zamanlı izlenmesi, denetçilerin işin 

doğasını, işlem eğilimlerini daha iyi anlamalarına ve iş ve finansal riskleri derhal 

belirlemelerine yardımcı olabilir. 

Daha fazla şirket blok zinciri teknolojisine geçmeye karar verirse ve muh-

temelen birçok farklı değişkende gelişmezse, finansal raporlama ve denetimin 

verimliliğinde ve etkinliğinde bir artış potansiyeli vardır (CPA Canada ve AICPA 

2017, Kokina et al. 2017). , 94, Vaidyanathan 2017). Artan verimlilik ve etkinlik, 

işlemin kaydedilmesi ile elde edilen bilgiler üzerinde sağlanan güvence arasın-

daki gecikme süresinin azalmasının basit bir sonucu olacaktır. Denetçiler, za-

man kazandıracak ve güvence sürecinde insan hatası riskini azaltacak işlem mu-

tabakat prosedürlerinin otomasyonu için akıllı sözleşmeler, kapsamlı denetim 

analitiği ve makine öğrenimi yetenekleri kullanabilir (Kokina ve diğerleri, 2017, 

Schmitz ve Leoni 2019).  

Ancak, her işlemin akıllı sözleşmelerle doğrulanması ve uzlaştırılması pek 

olası değildir. Karmaşık muhasebe tahminlerini ve yönetim tarafından uygula-

nan diğer yargıları analiz etmek için denetçinin mesleki yargısı için güçlü bir 

gereklilik olacaktır. Bunlar genellikle gerçeğe uygun değeri ve diğer değerleme-

leri veya değer düşüklüğü testini ve değer düşüklüğü karşılığının muhasebeleş-

tirilmesini içerir. Bu tür tahminler şirkete özeldir ve mutlaka üçüncü bir tarafın 

doğrulamasına tabi değildir. 

Akıllı sözleşmelerin, farklı varlık suistimali vakalarını azaltmak için uygu-

lanan kontrol prosedürlerinin yerini alıp alamayacağı şüphelidir. Güvenilir blok 

zincirinde kaydedilen işlemlerin varlığına dair yeterli ve uygun kanıt toplamak 

açısından, işlemin başladığını doğrulamak için üçüncü taraf olarak denetçinin 

devreye girmesi gerekecektir (Coyne ve McMickle 2017, Dai ve Vasarhelyi 2017, 

Schmitz ve Leoni 2019). Denetçilerin, blok zincirinde kaydedilen bilgilerin fizik-

sel dünya ile tutarlılığını doğrulaması gerekecektir.  

İşlemin blok zincirine basit bir şekilde kaydedilmesi ve fikir birliği proto-

kolü aracılığıyla başarılı doğrulama, işlemin gerçek dünyada gerçekleştiği anla-

mına gelmez. Yine de taraflar arasındaki, gizli ilişkili taraflar arasında yürütülen 

veya sadece hileli veya yasadışı olan yan anlaşmalarla bağlantılı olabilir. Denet-

çiler için, teknolojiyi uygulayan kuruluşu denetlerken, müşterinin teşvikleri, 
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kod kalitesi, protokol değişiklikleri ve emsaller arasında tahsis edilen yetkiler 

dahil olmak üzere blok zinciri çevreleyen iç kontrollere odaklanmak giderek 

daha önemli hale geliyor. 

Bazı araştırmacılar, muhasebecileri ve denetçileri gelecek için gereksiz 

veya gereksiz kılmak için önemli olan blok zinciri teknolojisinin etkisini göz 

önünde bulundurarak daha radikal görüşler dile getirdiler (Ovenden 2017, Patil 

2017, Yermack 2017). Firmanın işlem ve muhasebe verileri, kamuya açık veya 

izinli bir blok zincirine kaydedilebilir ve ilgili tüm tarafların herhangi bir za-

manda gelir tabloları ve bilançolar üzerindeki muhasebe verilerini toplamasına 

olanak tanır. Görünen o ki, finansal tabloların hazırlanmasında yönetimin dü-

rüstlüğüne ve denetçilerin güvenilirlik sağlamak için çabalarına ve yargılarına 

güvenmeye gerek yoktur. 

 

5. BLOK ZİNCİRİNİN SINIRLAMALARI 

Blok zincirinin, teknolojinin potansiyelini tanıyan birçok endüstri, iş-

letme, hükümet ve düzenleyicinin dikkatini çektiği tartışılmaz. Teknoloji konu-

sunda bilgili iş liderleri arasında teknoloji etrafında büyüyen bir yutturmaca da 

var. Bununla birlikte, teknolojinin doğası gereği, teknolojinin beklenen faydala-

rının çoğu, yakında gerçeğe dönüşmenin uzun bir yoludur (Aranda 2017). Araş-

tırmacılar genellikle işlemler (ölçeklenebilirlik), işlem gücü ve işlem maliyetleri, 

birlikte çalışabilirlik, blok zincirinin gizliliği ve güvenliği için üretim süresini 

vurgulamaktadır (Aranda 2017, Coyne ve McMickle 2017, Kokina ve diğerleri. 

2017, 94). 

5.1. Teknolojinin ölçeklenebilirliği 

Tasarım gereği blok zinciri, doğrulama sürecinin hesaplama açısından yo-

ğun olduğu işlemleri doğrulamak için fikir birliği mekanizmasını kullanan mer-

kezi olmayan bir bilgisayar ağıdır. Örneğin, Bitcoin ortalama olarak saniyede 

yaklaşık 4 işlemi, 7 tps'ye kadar bir verimle (https://www.blockchain.com'a 

göre) gerçekleştirir. İşlemleri işleme kapasitesi, yerleşim ağları ve sistemleri sa-

niyede binlerce işlem gerçekleştiren finansal kurumların işlem gereksinimle-

riyle kıyaslanamaz. Örneğin, Visa Inc. tarafından küresel ödeme işlemlerini işle-

mek için kullanılan ağ olan Visa Net, 65.000'e kadar işlem mesajını işlemek için 

test edilmiş kapasiteye sahip ortalama 1.700 tps'dir (Visa Inc. 2019). 

Bu sözde blok zincirinin ölçeklenebilirliği sorununu çözmek, finans en-

düstrisinde acemi teknolojinin daha geniş ve daha hızlı benimsenmesi için esas-

tır. İşlemlerin çıkış süresi, özellikle birbirine bağlı birçok kuruluş arasında bir-
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likte çalışabilirliği artırmak için tek bir blok zinciri standardı izlenecekse, mu-

hasebe sistemleri için blok zinciri çözümünü düşünen kuruluşlar için önemli bir 

konudur. Ölçeklenebilirliğin bir başka yönü de boyut ve depolama gereksinim-

leridir, çünkü tüm işlemlerin bulunduğu defterin bir kopyası ağdaki her katı-

lımcı tarafından tutulur. Katılımcı sayısı arttıkça, defterin boyutu da büyüyecek-

tir. Genel blok zincirlerinin aksine özel izinler için, ağdaki sınırlı sayıda katılımcı 

ve defterin kopyaları nedeniyle ölçeklenebilirlik sorunu daha az vurgulanır. Bu-

nunla birlikte, müşteriler ve satıcılar gibi birçok karşı tarafı olan büyük şirketler 

için, izinli blok zinciri bile daha fazla hesaplama ve depolama kaynağına olan 

ihtiyacı artırıyor. 

Blockchain ölçeklenebilirliği sorunu için en umut verici çözümlerden biri 

Lightning Network'tür (https://lightning.network/). Doğrudan bir kanal aracı-

lığıyla zincir dışı iki katılımcı arasında birbirini takip eden birden fazla işlemin 

işlenmesini sağlayan bir blok zincirine ek bir katman görevi gören bir çözüm-

dür. Bu çözümün kullanımı yoluyla işlemleri işlemek için blok zinciri kapasitesi 

saniyede milyonlarca işleme yükseltilebilir (Kokina ve diğerleri 2017, 94). Ay-

rıca, MIT ve diğer altı üniversite, blok zinciri tabanlı bir çevrimiçi ödeme sistemi 

ve saniyede 10.000 işleme kadar işlem hacmine sahip yeni Unit-e kripto para 

birimi üzerinde çalışıyor (Mearian 2019).  

Bu blok zinciri, hesaplamalı iş yükünü eşler arası ağda yaymak için kulla-

nılan yeni bölümleme yöntemleriyle çok daha verimli olan hisse kanıtı konsen-

süs mekanizmasını kullanacak. Bu umut verici çözümler mevcut olana kadar, 

işlemlerin işlem süresi, teknolojinin daha geniş kabulü ve muhasebe sistemleri 

uygulaması için bir sınırlamadır. Ölçekli blok zinciri çözümünün uygulanması-

nın potansiyel faydalarına kıyasla blok zincirini ölçeklendirmek için bu girişim-

lerin yeterince düşük maliyetlere sahip olması önemlidir. 

5.2. İşlem Maliyetleri 

Özellikle iş kanıtı konsensüsünü kullanan halka açık blok zincirlerinde iş-

lemleri doğrulamak için ağdaki her düğüm, blok zinciri verilerinin kendi kopya 

versiyonunda aynı görevleri gerçekleştirir. Bu nedenle, iş kanıtı, bilgisayar iş-

lem gücünün yüksek tüketimi ve işlemleri gerçekleştirmek için gereken elektrik 

nedeniyle muhasebe işlemlerini izlemek için geleneksel ERP sistemine kıyasla 

önemli ölçüde verimsizdir (O'Leary 2017). Proof-of-stake doğrulama yöntemi 

uygulanırsa bu zorluk çözülebilir. Bu fikir birliği mekanizmasında işlemler, bir 

matematik problemini çözmeye ayrılmış bilgi işlem gücüyle doğrulanmaz. 

Bloklar, katılımcının hissesini (zenginliğini) dikkate alan olasılıksal algo-

ritmaya dayalı blok zincirinde katılımcı tarafından çözülmek üzere atanır 
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(Kokina et al. 2017). Ağda daha fazla hisseye veya yatırıma sahip olan katılımcı-

lar, ağın korunmasına ve hissenin değerinin korunmasına daha fazla ilgi göste-

rir. Dai ve Vasarhelyi'ye (2017) göre, büyük kurumsal organizasyonlarda blok 

zinciri mekanizmalarının benimsenmesi, büyük depolama sistemlerinin gelişti-

rilmesine, daha geniş bant genişliği iletimine ve bilgisayar işleme güçlerinin ge-

nişlemesine bağlı olacaktır. Bu nedenle, yönetimin, yeterli şeffaflığı sağlamak ve 

kaynakların aşırı kullanımını önlemek için blok zinciri sisteminden geçmesi ge-

reken muhasebe verilerinin ne olduğunu değerlendirmesi gerekecektir. 

5.3. Blok Zincirinin Birlikte Çalışabilirliği 

Birçok işletme, bir taraftan diğerine eş zamanlı olarak ayrı defterlerine 

kaydedilmesi gereken önemli miktarda değer taşıyan işlemlerle günlük olarak 

etkileşime girer. Tüm taraflar aynı blok zincirindeyse veya aynı veritabanına 

erişmeyi daha basit hale getirmek için verimlilik avantajlarından yararlanılır. 

Tarafların benimsemesi için birçok blok zinciri sistemi geliştirildiğinden, bir-

likte çalışabilirlik sorunu artmaktadır. Çeşitli endüstrilerde, birçok blok zinciri, 

birçok farklı kuruluş tarafından bireysel olarak geliştirilmektedir. 

Grewal-Carr ve Marshall (2016), bu durumun dağıtık defterlerin amacını 

boşa çıkardığını, ağ etkilerinden yararlanamadığını ve daha az verimli olduğunu 

vurgulamaktadır. Blok zinciri teknolojisi, tüm tarafların aynı genel veritabanına 

erişimi varsa, işlemin birden fazla işlem tarafının kayıtlarına aynı anda kayde-

dilmesine izin verir. Teknoloji meraklısı şirketler için bile, blok zinciri tabanlı 

bir muhasebe sistemi uygulamaya karar verildiğinde, şirket, kaç müşterisinin 

ve iş ortağının bu sisteme katılmayı kabul edeceğini değerlendirmelidir. 

Aksi takdirde şirket, yatırım getirisi azaltılmış veya blok zincirinin yete-

rince yararlanılmamış faydaları olan çift sistemler çalıştırdığını görebilir. Şirke-

tin meslektaşlarının blok zincirine katılma ve yalnızca kendi ilgi alanlarına yö-

nelik işlemleri değil tüm işlemleri doğrulama konusundaki istekliliği büyük 

önem taşımaktadır. Pahalı kaynakları taahhüt etmek için değer görmeleri gere-

kecek, bu nedenle endüstri için standart bir blok zinciri daha uygulanabilir. 

Standart bir blok zinciri çözümüne endüstri çapında geçiş, satıcılar, müşteriler, 

yatırımcılar, denetçiler ve düzenleyiciler dahil olmak üzere tüm paydaşlar için 

teknolojinin vaat edilen temel faydalarını sağlar. Bitcoin blok zinciri için, dü-

ğümler her hash bulduklarında ödüllendirildikleri için, düğümlerin gerçek fi-

nansal çıkarları olduğundan katılım bir sorun değildir. 

Teknolojiyi kullanan müşterilerle ilgilenen muhasebe meslek mensupları, 

düzinelerce blok zinciri varyantından kaynaklanan belirsizliği ve her müşteri 

arasında geliştirilen kullanım senaryosu senaryolarını da vurguladı (PWC 
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2017). Birlikte çalışabilirlik sorunlarının yanı sıra, bu, blok zinciri teknolojisinin 

muhasebe ve denetimde uygulanması için düzenleyici standartlarda da geride 

kalan düzenleyiciler için bir zorluktur. Bu, teknolojinin benimsenmesi olgunla-

şana ve daha az verimli ve uygulanabilir sürümler ortadan kalkana kadar böyle 

olacaktır. 

5.4. Blok Zinciri Verilerinin Gizliliği 

Muhasebe işlemlerini kaydetmek için halka açık blok zinciri, halka dağıtı-

lan finansal bilgilerin şeffaflığını ve güvenilirliğini artırır. Ancak işletmeler, altı 

çizilen işlem verilerinin ve ticari sırların gizliliğiyle ilgilenmektedir. İşlem ayrın-

tıları blok zincirinde sağlanır ve defterin birden fazla kopyası şirket dışında bu-

lunur. Rekabet, müşteri ve fiyatlandırma bilgilerine erişebilir ve bunları kötüye 

kullanabilir. Ticaret bilgilerinin mahremiyeti ve gizliliği, birçok işletmenin özel 

blok zincirinin artan faydalarını keşfetmeye ve bunun yerine halka açık blok zin-

cirlerini kullanmaktan kaçınmaya neden olan ana konudur. Kamu blokajlarının 

daha avantajlı olduğu gerçeği göz önüne alındığında, birçok araştırmacı gizlilik 

sorunu için olası çözümler önermektedir. 

Andersen'e (2016) göre, blok zincirindeki orijinal işlemleri, işlemlerin 

gerçek verilerini üçüncü taraflara ifşa etmeden, işlemleri onaylamak için kamu 

fikir birliği mekanizmasını koruyacak karmalarla değiştirme kararı verilebilir. 

Dai ve Vasarhelyi (2017), iki ayrı blok zinciri ile işlem veri gizliliğini güvence 

altına almak için başka bir yaklaşım önermektedir. Birincisi, işlem doğrulaması 

için kullanılacak muhasebeciler, yönetim, denetçiler ve diğer taraflar için sınırlı 

erişime sahip izinli blok zinciridir. Doğrulanmış ve geçerli işlemler şifrelenmeli, 

bloklar halinde gruplanmalı ve kullanıcıların şifrelenmiş işlemleri görüntüleye-

bileceği ve zincir tutarlılığını kontrol edebileceği halka açık olan ana blok zinci-

rine eklenmelidir. Wang ve Kogan (2018), sıfır bilgi kanıtlı fikir birliği mekaniz-

ması kullanan blok zinciri tabanlı işlem işleme sistemi önermektedir. Meka-

nizma, işlemin gerçek verilerinin gizlenmesine izin veren homomorfik şifrele-

menin kullanıldığını varsayar, ancak verilerin şifresini çözmeye gerek kalmadan 

doğrulama amacıyla blok zinciri düğümleri tarafından hesaplamalar yapılabilir. 

Verilerin gizliliği, tüketici verilerini tutan blok zincirler için düzenleyici 

perspektiften özel bir endişe kaynağıdır. Bu endişe, GDPR'nin (Genel Veri Ko-

ruma Yönetmeliği) (Forbes 2018) yürürlüğe girmesinden sonra Avrupa'da blok 

zincirinin daha fazla benimsenmesi için büyük bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. 

GDPR, şirketlerin, verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep ederek tüketi-

cilerin kişisel verilerine erişmesine izin vermesini gerektirir.  
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Blok zincirinin değişmez doğası ve veri kayıtları üzerinde merkezi bir oto-

ritenin olmaması göz önüne alındığında, GPDR gerekliliklerine tam uyumu sağ-

lamak için blok zinciri teknolojisinde ve fikir birliği mekanizmasında yeni geliş-

meler yapılması gerekmektedir. Bu anlamda, muhasebe firmaları da dahil ol-

mak üzere birçok büyük ve küresel şirket, Hyperledger (https://www.hyper-

ledger.org/) adlı bir projede açık kaynak işbirliğine başlamıştır. iş sınıfı blockc-

hain dağıtımları. Hyperledger Fabric, modüler mimariye ve kullanıcı şirketle-

rine GDPR gereksinimlerine uyum sağlayan fikir birliğine sahip dağıtılmış def-

ter yazılımıdır. 

5.5. Blockchain teknolojisiyle ilgili güvenlik sorunları 

Birçok araştırmacı ve blok zinciri uzmanı, işlemlerin iş kanıtı temelinde 

doğrulandığı kamu blok zincirlerinin bazı belirgin yönetişim sorunları üzerinde 

anlaşmaya varmıştır. Temel sorun, ağdaki bir katılımcının, başkalarının paha-

sına kişisel çıkar amaçlı işlemlerin mutabakatını, yazılımını veya doğrulamasını 

kasıtlı olarak değiştirmek için yeterli madencilik gücünü kontrol ettiği %51 sal-

dırısıdır (Coyne ve McMickle 2017, Rückeshäuser 2017, Yermack 2017, Kokina 

ve diğerleri 2017). Halka açık bir blok zinciri için bu tür bir saldırı çok pahalı bir 

strateji olarak kabul edilebilir, ancak diğer yaklaşımlar da ağ için bir tehdit oluş-

turabilir. Yermack (2017), tek bir ağ üyesi tarafından düzenlenen ağın sabotaj 

türlerini açıklar. Örneğin, tek bir üye, doğrulama almak için hatalı kod yükleye-

bilir ve yeteneklerini diğer düğümler arasında yanlış temsil edebilir. Ağdaki di-

ğer üyelerin durumunu kötüleştiren düşük kaliteli yazılımları yüklemek için 

mütevazı bir ödeme sunan bir mahkûmun ikilemi türü bir strateji tasarlanabilir. 

Blok zinciri teknolojisinin ana zorlukları, ağ menkul kıymetleri sorunları 

ile ilgili değildir. Mougayar (2015), blok zincirinin özünde iş süreçlerinde %80'e 

varan değişimi ve %20 yeni teknoloji uygulamasını temsil ettiğini tahmin edi-

yor. Bir blok zinciri teknolojisinin uygulanmasının temel nedenleri, belirli en-

düstrilerde çözülmesi gereken belirli sorunlar kadar aranmamalıdır. Bunun ye-

rine teknoloji, hizmet sağlamanın yeni yollarını, kuruluşlar içinde ve arasında 

yeni işbirliği kalıpları sunar. Blockchain teknolojisi, teknoloji dönüşümünden 

geçen kuruluşlar için bile, yetki ve güveni merkezi olmayan ağlara yerleştirdiği 

için kuruluş kültürünü yeniden şekillendirmek için güçlü bir araç olarak kabul 

edilebilir (Grewal-Carr ve Marshall 2016). 

5.6. Akıllı sözleşmelerle ilgili sorunlar 

Kokina et al. (2017), akıllı sözleşmelerin kullanımının bile, hesaplama açı-

sından pahalı ve sistemin güvenlik açığı kaynağı olarak kabul edilmesinin zor-
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lukları olduğunu savunuyor. Akıllı sözleşmeler, madencilerin sözleşmenin yü-

rütülmesini tetiklemek için hesaplamaları tamamlaması gerektiğinden, hesap-

lama açısından pahalı olarak kabul edilir. Akıllı sözleşmelerle ilgili güvenlik so-

runları var. Bunlardan biri, bir bilgisayar korsanının akıllı sözleşme kodunda bir 

"özyinelemeli çağrı hatasını" kullanması durumunda, ethereum blok zincirin-

den milyonlarca değerinde ether jetonunun çalındığı DAO (Merkezi Olmayan 

Otonom Organizasyon) saldırısıydı. 

Teknolojinin, muhasebe tarafından kaydedilen işlemlerle ilgili dolandırı-

cılığı tamamen önlemede sınırlamaları vardır. Birçok araştırmacı, blok zincirle-

rinin sahtekarlık içermediği konusunda endişelerini dile getirdi (Coyne ve 

McMickle 2017, Rückeshäuser 2017, Schmitz ve Leoni 2019). İşlem tarafları ta-

rafından kurulan ilişkilerin gerçek doğasına uymayan hileli işlemler, blok zinci-

rinde kodlanabilir ve ağdaki düğümler tarafından mantıklı varsayılırsa doğrula-

nabilir. Ayrıca, blok zinciri teknolojisinin, geleneksel muhasebe sistemi gibi yol-

suzluk ve rüşvet planlarına karşı savunmasız olması bekleniyor. Denetçilerin, 

blok zinciri tabanlı bir muhasebe bilgi sistemi tarafından sağlanan muhasebe 

bilgilerinin güvenilirliğini algılarken dikkatli olmaları gerekecektir. Bu, blok zin-

ciri bilgilerinin tamamen sahtekarlık ve hatalardan arınmış olduğuna dair hiçbir 

garanti olmadığından, blok zinciri muhasebe ortamında denetim yaparken pro-

fesyonel şüpheciliği azaltmamaları gerektiği anlamına gelir. 

Bununla birlikte, blok zincirinde kayıtlı dolandırıcılık işlemleri değişmez 

hale geldiğinden, teknolojinin artan dolandırıcılık faydaları tamamen göz ardı 

edilemez. İzlerin kapatılması daha karmaşıktır ve daha sonraki araştırmalar sı-

rasında şüpheli işlemlerin takibi daha kolaydır. Muhasebe ve işlem kurallarını 

takiben blok zincirinde kodlanan akıllı sözleşmeler, ayrıca dolandırıcılık riskini 

azaltan iş süreçlerinin verimli kontrolleri olarak hizmet edebilir. 

 

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Blockchain teknolojisi, sözde sanayi devrimi 4.0'ın önemli bir bölümünü 

oynamak üzere tasarlanmış birkaç günümüz teknolojisinden biri olarak yük-

seldi. Muhasebe ve denetim mesleği de dahil olmak üzere birçok iş sürecini boz-

masa da değiştirme potansiyeline sahiptir (Dai ve Vasarhelyi 2017). İlk başta, 

teknoloji önemli bir yutturmaca kazandı ve özellikle yeni nesil ticaret finans-

manı ve sınır ötesi ödeme sistemleri için finans endüstrisinde teknolojiden ya-

rarlanmak için önemli sayıda konsorsiyum projesi başlatıldı. Birçok proje, kü-

resel tedarik zincirini hedefler ve işlemlerin sayısallaştırılması ve belirli ürün-



Ayşe GÜNEŞ 

 

132 

lerin menşeinin izlenmesi için bir kullanım senaryosu oluşturmaya çalışır. Mu-

hasebe alanında, savunucular, teknolojinin pratik olarak üçlü girişli muhasebe 

paradigmasını tanıtmasını bekliyorlar. Muhasebe bilgilerinde şeffaflığın ve gü-

venin artmasıyla, üçüncü taraf aracıların ve denetim otoritelerinin daha az 

önemli rolüyle sonuçlanmalıdır (Dai ve Vasarhelyi 2017, Schmitz ve Leoni 

2019). 

Bununla birlikte, bazı araştırmacılar, mevcut ERP sistemlerinin, halktan 

beklentilere uyan kontrol ve güvence dahil, işlemlerin uygun şekilde kaydedil-

mesine izin verdiğine dair görüşlerini dile getirdiler (Coyne ve McMickle, 2017). 

Sistemler nispeten uygun maliyetlidir ve birlikte çalışabilirlik, gizlilik ve ölçek-

lenebilirlik gibi olgunlaşmamış blok zinciri teknolojisi kullanılırsa bazı sorunları 

önler. 

Blok zinciri, farklı endüstrilerde sınırlı pratik benimseme ile gelişimin er-

ken aşamalarında olduğundan, muhasebe ve denetim mesleği üzerindeki etkisi 

akıllıca ve dikkatli bir şekilde görülmelidir. Halihazırda, mesleğe yeni girenlerin 

küçük bir bölümünün, teknolojiyi uygulayan ticari müşterilerle sürekli olarak 

karşı karşıya kaldıkları için kendilerini bir blok zinciri ekosisteminde faaliyet 

gösterme becerileri ile donatmaları gerekecektir (CPA ve AICPA 2017, Vaidya-

nathan 2017). Blockchain, finansal hizmetler endüstrisinde popülerliğinin ço-

ğunu aldığından, bu sektörde güvence hizmetleri sağlama konusunda uzman-

laşmış denetçiler için sektör için geliştirilen ortak blockchain çözümlerini araş-

tırmak esastır. Sadece büyük muhasebe firmaları, müşterilere yeni hizmetler 

sunmak için kaynakları ayırabilir ve şirketlere teknolojinin benimsenmesi ve 

uygulanması konusunda tavsiyelerde bulunarak blok zinciri devriminden en iyi 

şekilde yararlanabilir. 

Bu yazıda, profesyonellerin kariyerleri için etkileri de dahil olmak üzere, 

muhasebe ve denetim için blok zinciri teknolojisinin potansiyel faydalarını ve 

etkisini belirledik. En belirgin faydalar, muhasebe bilgilerinin artan güveni ve 

güvenilirliği, finansal tabloların sürekli daha verimli ve etkili denetimi ve finan-

sal tablo sahtekarlığı riskinin azalmasıyla ilgilidir. Bariz faydalarına rağmen, öl-

çeklenebilirlik, birlikte çalışabilirlik, gizlilik ve güvenlik gibi teknolojinin temel 

zorluklarını vurguladık. Bu zorlukların üstesinden gelmenin kolay olmadığını ve 

yakın gelecekte teknolojinin daha geniş kullanımını sınırladığını savunduk. 

Blok zinciri teknolojisinin ilerleme durumuna bakılmaksızın, genel eği-

limler, muhasebecilerin ve denetçilerin çalışmalarının doğasının, sık manuel 

mutabakatlardan teknoloji destekli otomatik prosedürlere doğru değişmeye de-

vam edeceği yönündedir. Yakın gelecekte blok zinciri teknolojisi, yıllık finansal 
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raporlamanın ve finansal tabloların denetiminin yerini alamazdı. Denetçiler, 

bankalar ve sermaye piyasaları, birleşme ve satın almalar ile mevzuata uyum 

yoluyla finansman sağlamak amacıyla finansal raporlama konusunda güvence 

ve inandırıcılık sağlamada önemli rol oynayacaktır. Finansal tablo kullanıcıları-

nın, alınan finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediği ve yönetim ta-

rafından yapılan muhasebe tahminlerini sorgulayıp sorgulamadığı konusunda 

karar verirken mesleki şüphecilik ve muhakeme uygulayacak denetçilere ihti-

yacı vardır. 

Daha fazla araştırma, blok zinciri uygulamasının gerçek kullanım durum-

larına odaklanmalı ve teknolojinin muhasebe mesleği için kullanışlılığı ve ger-

çek yıkıcılığı hakkında kanıt sağlamalıdır. Teknoloji için ekonomik durum 

önemli bir araştırma sorusudur ve şu anda blok zincirini benimsemenin mali-

yetini ve faydalarını tahmin edecek nicel araştırma eksikliği bulunmaktadır. Ay-

rıca, blok zinciri teknolojisine sahip profesyonellerin algılarını ve deneyimlerini 

araştıran çalışmalar, teknolojinin geliştirilmesi ve uygulanmasındaki eğilimlere 

ayak uydurmak için akademi ve diğer profesyoneller tarafından gelecekte atıl-

ması gereken eylemler konusunda rehberlik sağlayabilir. 

Blockchain ağının yönetimi, üçüncü taraf aracıların katılımını ve maliyet-

lerini en aza indirerek daha fazla güven ve şeffaflık sağlayabilirse, teknoloji 

önemli muhasebe uygulamaları bulabileceğinden, başka bir önemli araştırma 

akışıdır.  
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1. GİRİŞ 

Salgın hastalıklar insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptirler. Hasta-

lık ajanları olan virüs ve bakteri gibi mikropların hayvanların ehlileştirilmesi ile 

insanlarda da görülmeye başlandığı bir gerçektir. Hayvanların ehlileştirilmesi 

ise insanların yerleşik hayata geçmeleri ile başlamıştır. Dünya tarihinde II. 

Dünya Savaşı’na kadar gelen süreçte salgın hastalıklardan ölümler savaşlarda 

ölümlerden daha fazla olmuştur. Başlangıçta hastalıkların tanınmadığı dönem-

lerde hastalıklardan korunmak ve sağaltım için günümüzde uygulanan birçok 

yöntemin uygulanmadığı da malumdur. Ancak hasta kişilerden uzak durma ve 

hastalıktan korkma yoluyla bir nevi karantinaya bezer uygulamaların da oldu-

ğunu söylemek mümkündür. Mikropların ve bakterilerin tanınmaya başlandığı 

ve onlarla mücadelenin hız kazandığı yıllar genellikle 18-19. yüzyıl olarak ifade 

edilebilir. Gerçi 21. yüzyılda tüm dünyayı kasıp kavuran bir virütik hastalık olan 

Covid -19’da ciddi bir bulaşıcı hastalık olup henüz hastalığa karşı kesin bir te-

davi yöntemi belirlenememiştir. Ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün verdiği acil 

kullanım izinleri sayesinde çeşitli ülkelerde yapılan aşı çalışmaları sonucu elde 

edilen aşılarla korunmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla bulaşıcı hastalıklarla mü-

cadele meselesinin insanlık tarihi ile başladığını günümüze kadar geldiğini söy-

lemek burada doğru olacaktır.  

Türkiye Cumhuriyeti’nde salgın hastalıklar konusunu açıklamak için Os-

manlı Devleti’nin son döneminden itibaren ele almak gerekmektedir. I. Dünya 

Savaşı sonunda Osmanlı Devleti’nin yenik çıkması ve ülkenin harap hale gelmesi 

                                                           
 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti 
Bilim Dalı, Osmaniye/Türkiye, El-mek; ummugulsumcandeger@osmaniye.edu.tr / ORCID: 0000-
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 Bükreş Üniversitesi, Tarih Fakültesi, Bükreş/ Romanya, El-mek: liliana.elena.bos-
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hastalıkların daha da artmasına vesile olmuştur. Cumhuriyet’in ilk yılları Os-

manlı’dan kalan mirası düzeltmek ve daha sağlıklı hale getirmekle geçmiştir. 

Büyük Millet Meclisi ilk kurulduğu andan itibaren sağlık konusuna özel bir 

önem vermiş ve Sıhhiye Vekaleti teşkil edilmiştir. İlk yılların sorunları genellikle 

çocuk ölümleri, bulaşıcı hastalıklar, sağlıksız yaşam koşulları olmuştur. Bu dö-

nemde savaşılan hastalıklar ise sıtma, verem, trahom, frengi, İspanyol gribi, ku-

duz, çiçek gibi birçok hastalıktır.   

 Bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusu Milli Tıp Kongrelerinde de tartı-

şılan konular arasında yer almıştır. Özellikle ilk üç tıp kongresi bulaşıcı hasta-

lıklar ve mücadele yöntemleri ile ilgili olmuştur (Özkaya, 2016: 78). Cumhuri-

yet’in ilk yıllarından itibaren en çok mücadele verilen hastalıklar sıtma, verem 

ve çiçek olmuştur. 2019’dan beri ise tüm dünyada ve Türkiye’de Covid-19 pan-

demisi ile savaşılmaktadır.  

 

2. SITMA İLE MÜCADELE VE ETKİLERİ1 

Sıtma sivrisineklerin Anofel türünün dişi olanlarının bulaştırdığı üç farklı 

türü olan parazitler ile oluşan bir hastalık olup, tedavi edilmezse öldürücüdür. 

Türkiye’de sıtma eskiden beri bilinen hastalıklar arasında yer almıştır. İstan-

köylü Hipokrat sıtmayı tarif eden ilk Anadolulu hekimdir. Yeniçağda Doğu ve 

Batı’dan hekimlerin İstanbul’da çalışmalar yaptığı bilinmektedir. 18. yüzyılda ya 

da daha önce kınakına Anadolu’ya getirilmiştir. 1732’de Bursalı Ali “Risale-i 

Haysiyet-i Kınakına” adıyla bir eser kaleme almıştır. 1857’den sonra Cemiyet-i 

Tıbbıye-i Şahane’de ve tıp okullarında sıtma ilmi olarak tetkik edilmeye başlan-

mıştır. 1910’da halka ücretsiz kinin verilmeye başlanmıştır (Unat, 1979: 8; Sert 

ve Dölen, 2013:72). 

 II. Meşrutiyet Döneminde meclisin çalışmalarının bir kısmında pirinç ta-

rımı ve buna bağlı olarak gelişen sıtma hastalığı ile mücadele edilmesi üzerine 

yoğunlaştığı görülmüştür (Akagündüz, 2016). Balkan Savaşları ve I. Dünya Sa-

vaşı yıllarında Osmanlı Devleti’nin önemli sorunlarından biri de sıtma hastalığı-

dır. Tüm cephelerde 20.000’den fazla asker sıtmadan hayatını kaybetmiştir. Hi-

caz, Irak vs. gibi sıcak bölgelerden dönen askerler de Malarya tipi sıtmayı ülke 

geneline yaymışlardır. Milli Mücadele yıllarında da Bursa, Eskişehir, Afyon, Hay-

mana, Ankara, Porsuk ve Sakarya bölgelerindeki askerler arasında sıtma yay-

gınlaşmıştır (Temel, 1998). Cumhuriyet’ten sonraki dönemde ise Türkiye’nin 

                                                           
1 Bu bölüm yazarlardan Ümmügülsüm Candeğer’in “Cumhuriyet’ten Günümüze Sıtma ile Savaş” 
başlıklı bildirisinden alınmıştır.  
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yaklaşık %70-80’inin sıtmaya yakalanmıştır. Ankara başta olmak üzere Balıke-

sir, Denizli, Mardin, Adana, Mersin ve Silifke, Diyarbakır, Ergani, Bismil ve Çer-

mik’te sıtma oldukça yaygındır (Emgili, 2016). Türkiye Cumhuriyeti’nin ele al-

dığı ilk sağlık konusu da sıtma olmuştur. 1925’te İstanbul Bakteriyolojiha-

nesi’nde kursa alınan hekimler Ankara, Adana ve Aydın’da sıtma savaşı çalışma-

ları yapmışlardır. 13.5.1926’da “Sıtma Mücadelesi Kanunu” ve 26.5.1926’da 

“Etıbbanın sıtma enstitülerinde staj mecburiyeti hakkında kanun” çıkarılmıştır 

(Tuğluoğlu, 2008). Aynı dönemde Almanya’da Hamburg Sıcak Memleketler Ens-

titüsünden Prof. Dr. E. Martini ve Dr. H. Vogel Sıhhiye Muaveneti İçtimaiye 

Vekâleti tarafından davet edilmiş ve 1926’da Türkiye’de bulunan sivrisinekler 

üzerine inceleme yapmışlardır. E. Martini Adana’da bir Sıtma Enstitüsü kurul-

masını tavsiye etmiş ve 1928’de bu enstitü çalışmalara başlamıştır. 1940’lı yıl-

lara kadar ağırlıklı olarak sıtma ile savaşta dalak ve kan muayenesiyle sıtmalı-

ların teşhisi, tedavisi ve bataklıkların kurutulması üzerinde durulmuştur (Çetin-

gil, 1942: 156).  

II. Dünya Savaşı sırasında sıtmanın yeniden baş göstermesi ile daha fazla 

tedbir alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. 1940’lı yıllarda toplumun %50’si sıtma-

lıdır (Kandemir ve Orhan, 1979: 167). DDT’nin kullanıma başlanması sıtma va-

kalarının azalmasında etkili olmuştur. Ayrıca 1945 ve 1946’da sıtma ile müca-

dele için kapsamlı kanunlar çıkarılmıştır1.  

Sıtma ile ilgili kanunlar incelendiğinde 1926, 1939, 1940, 1945, 1946 ve 

1960 yıllarının meclis tarafından sıtma ile ilgili kanunların en fazla ele alındığı 

dönem olduğu görülmektedir. Bu yılları detaylandırdığımızda 1926 yılı Millî 

Mücadele döneminin yeni bittiği ve yeni kurulan Cumhuriyet’in konuyla yakın-

dan ilgilendiğini ve Anadolu’da çok sayıda sıtma vakasının olduğu sonucu çıka-

rılabilir. 

                                                           
1 Aşağıda sıralı olarak sıtma ile alakalı kanunlar ve tarihleri verilmiştir.  
Kinin Tedariki ve Füruhatı Hakkında 4 Nisan 1333 Tarihli Kanunun dördüncü Maddesinin Tadi-
line Dair Kanun [26 Nisan 1926] 
Sıtma Mücadelesi Kanunu (No: 839) (13 Mayıs 1926) (Düstur (3. Tertip), Cilt 7/2, s. 907 – 909.)  
13 Mayıs 1926 tarih ve 839 numaralı sıtma mücadele kanununa bazı mevat tezyiline dair kanun 
Devlet Kinini Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanun (1939) 
Kininlerin Beyanlara Tabi Tutulmasına ve Elkonulmasına Dair Olan 322 Sayılı Kararın Meriyete 
Konulmasına Dair Kararname (1940) 
Sıtma ile Olağanüstü Savaş Yapılmasına Dair Kanun (No: 4707) (Tarih:26.3.1945) 
Sıtma Savaşı Kanunu (No: 4871) (Tarih:15.2.1946) 
Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun (No: 7402) (Tarih: 4.1.1960) 
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1939–1946 arası dönem de II. Dünya Savaşı yılları her ne kadar Türkiye 

savaş dışı kalmış olsa da aslında sıtma ile savaşın en yoğun olduğu dönem oldu-

ğunu görmek mümkündür. 1960’tan günümüze sıtma mücadelesinin daha çok 

hastalığın oluşmasını önlemek üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Sıtma vaka-

larında 70’li yıllarda tekrar arttığı görülmektedir.  

“Sıtma ile Olağanüstü Savaş Yapılmasına Dair Kanun (Resmi Gazete (RG), 

S. 5967”, 27 Mart 1945’te çıkarılan 4707 no’lu kanun ve ardından 15 Şubat 1946 

tarih ve 4871 no’lu “Sıtma Savaşı Kanunu (RG, S. 6238)” incelendiğinde her iki 

kanunda da görülen, sıtma ile savaşın başarılı olabilmesi için Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığı gezici ve sabit kurullar, laboratuvarlar, enstitüler, hastaneler, 

yataklı ve yataksız dispanserler kurabileceğidir. Ayrıca bu kurumlarda çalışacak 

personelin yetiştirilmesinden de sorumludur. Bu kanuna bağlı olarak Sıtma Sa-

vaşı için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde ayrı bir genel müdürlük 

ihdas edilmiştir (Okan, 1949:4). Bakanlığın sıtma ile savaş konusunda diğer ba-

kanlık ve kurumları da görevlendirme hakkı bulunmaktadır. Sıtma ile savaş ya-

pılan yerlerdeki mülki amirler ve müfettişler de bu görevlerin takibi yapmakla 

yükümlüdürler.  

Sıtma hastalığının yaygın olduğu bölgelerde sivrisineklerin üreyebilecek-

leri ev, bağ, bahçe, çeltik ve sulu tarla, fabrika, su bentleri ve arkları gibi yerlerin 

kurutulması konusunda sıtma savaş ekipleri karar verirse oradaki görevliler bu 

işleri zamanında yapmak zorundadırlar. Sıtma kaynaklarının kurutulması için 

görevlendirilmelerin yapılması ve takibinin sağlanması için il ve ilçelerde birer 

sıtma kurulu oluşturulması, köy ve nahiyelerde ihtiyar heyetlerinin, bucaklarda 

bucak müdürlerinin, ilçe kaymakamlarının ve sıtma savaş tabibinin bu işleri ta-

kip etmesinin sağlanması istenmiştir.  Bu kanunlarla mücadelede görev alanlara 

para ödülü verilebildiği gibi görevini yerine getirmeye memurlara da para ce-

zası ya da hapis cezası uygulanmasını düzenlemiştir. Bakanlıkça ücretsiz dağıtı-

lan sıtma ilaçlarını satan, stoklayan ya da yurt dışına çıkarmaya çalışanlara ve-

rilecek cezalar ise diğer cezalara göre daha ağır belirlenmiştir. Sıtma savaşında 

çalışan ve askerlik çağına gelmiş olan kişilerin askerlik hizmetleri burada çalış-

tıkları sürece tehir edilecektir. 

1945 ve 1946 yıllarında yapılmış olan kanunların ne kadar etkili olduğu 

çok açık bir şekilde görülebilmektedir. 1945’te 120.000 olan vaka sayısı 1946’da 

80.000, 1947’de ise 20.000 altına düşmüştür. Alınan tedbirlerin 1978 yılına ka-

dar etkili olduğu görülmektedir. 
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4.1.1960 tarih ve 7402 sayılı “Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun (RG, S. 

10402)” ilk yayınlanma tarihi 1960 olmasına rağmen daha sonrasında beşer yıl-

lık uzatmalarla 1985’e kadar geçerli olmuştur.  

Türkiye’de 1970’lerde sıtma vakalarında büyük bir artış görülmeye baş-

lanmıştır. 1970’te sıtma vakası sayısı 1.263 iken 1975’te 9.828 kişiye çıkmıştır. 

1977 Çukurova ve Amik ovasındaki tarımsal alanlarda çalışan geçici işçilerle bu 

sayı 115.385’e yükselmiştir. 1990’da bu salgın kontrol altına alınarak vaka sa-

yısı 8675’e düşmüştür. Ancak 1994’te Körfez Savaşı döneminde Irak’ta Tür-

kiye’ye gelen göçmenlerle sıtma vaka sayısı yine artarak 81.754’e yükselmiştir. 

2005 yılında Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya 

Federasyonu, Tacikistan, Özbekistan ve Türkiye Sağlık Bakanları Taşkent’te 

Sıtma Mücadelesi ile ilgili olarak toplanmışlardır. Taşkent Beyannamesi olarak 

geçen bu toplantıdan sonra Sıtmanın ortadan kaldırılması için ortaklaşa çalış-

malar başlamış ve 2014’e gelindiğinde Türkiye’deki sıtma vakası sayısı 249 se-

viyesine çekilmiştir (World Malaria Report 2015). 

 

3. VEREMLE MÜCADELE VE ETKİLERİ1 

Verem damlacık yoluyla bir insandan diğerine bulaşabilen genellikle ak-

ciğer hastalığı olarak karşılaşılan ve tedavi edilmediğinde öldürücü olabilen My-

cobacterium Tuberculosis adı verilen bakterilerin oluşturduğu bir hastalıktır. I. 

Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Devleti’nin son döneminde uluslararası verem 

kongrelerine katılan hekimler verem savaşı konusunda dernek, dispanser ve sa-

natoryumların önemini kavramış ve konuyla ilgili olarak ilk önce dernek açma 

ve halkı bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmuşlardır. 1918-1944 ara-

sında ülkede sadece dört dernek faaliyet gösterebilmiştir. 1944 sonrasında İs-

tanbul, İzmir, Balıkesir’de bulunan derneklere Denizli ve Samsun cemiyetleri 

eklenmiştir (Genç Kuzuca vd. 2019:339; Tuğluoğlu, 2008: 10; Tekir, 2019: 407-

430; İlikan Rasimoğlu, 2018: 51-52; Karayaman, 2010: 141 

1945’ten sonra kurulan derneklerin sayısında ciddi bir artış olmuştur. 

1946 yılında Ankara Verem Savaş Derneği, Ankara Üniversitesi Göğüs Hastalık-

ları ve Tüberküloz Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nusret Karasu’nun ça-

baları ile kurulmuştur (Genç Kuzuca vd. 2019:339). 1948 yılında kurulan Tür-

kiye Ulusal Verem Savaş Derneği 1949 yılında Uluslararası Verem Savaşı Bir-

                                                           
1 Bu bölüm yazarlardan Ümmügülsüm Candeğer’in “Türkiye Cumhuriyeti’nde Veremle Mücadele” 
başlıklı baskıdaki kitap bölümünden özetlenerek alınmıştır.  
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liği’nin de kurucusu olmuştur. 1952 yılında ise toplum yararına çalışan cemiyet-

ler arasına girmiştir. Derneğin kurucu başkanı olan Tevfik Sağlam 15 yıl bu gö-

revine devam etmiş ve Türkiye’de veremle savaş konusunda büyük rol oyna-

mıştır. Verem Savaşı konusunda açılan derneklerin sayısal durumuna bakıldığı 

zaman, 1948’de 48 olan dernek sayısı 1954’e gelindiğinde 109’a ulaşmıştır (Al-

tay, Erişim: 2021; Hot, 2001: 108). 

 Derneklerin dışında hastaların derecesinin tespit edilip hastaneye sev-

kini sağlamak, hastalığın tedavisinin takibini yapmak gibi görevler için 1923 yı-

lında İstanbul’da ilk verem dispanseri açılmıştır (Hot, 2001: 108). 1932 yılında 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti tarafından Veremle Mücadele Dispanserleri 

Talimatnamesi hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Talimatnamede dispanserlerin 

görevleri ve çalışma esasları belirlenmiştir. Buna göre dispanserlerin hastalığın 

tespit ve tedavisinin yanı sıra hastalık hakkında topluma eğitim verme görevleri 

de bulunmaktadır. Dispanserlerde yapılan tedavi ve teşhis için çekilen röntgen 

hizmeti halka ücretsiz olarak verilmiştir. 1949 yılında Verem Savaşı Hakkında 

Kanun çıkarılana kadar bu talimatnameye göre hizmet vermiştir (Yıldırım, 

2012: 101-103). 2010 yılı itibarıyla ülkede bulunan dispanser sayısı 198’dir 

(Gürgan, 2012: 103-105). 

Osmanlı Devleti’nin son döneminde hastanelere bağlı olarak açılan verem 

servislerinden sonra 1923 yılında ilk özel sanatoryum Dr. Musa Kazım tarafın-

dan Büyükada’da, devlete ait sanatoryum ise 1924 yılında Heybeliada da açıl-

mıştır. İstanbul Erenköy sanatoryumu 1932 yılında hizmete açılmıştır (Cum-

hurbaşkanlığı Cumhuriyet Arşivi (BCA), 490-1-0-0:1464-3-5). 1936 yılında Ya-

kacık ve 1949’da da Dr. İhsan Rıfat Sabar tarafından Uludağ’da bir sanatoryum 

açılmıştır (Hot, 2001: 108). Özel olarak açılan sanatoryumlar ise; Burgazada sa-

natoryumu, Çamlıca’da Dr. Nüzhet Ziyal Sanatoryumu ve Bursa Uludağ (Kirazlı 

Yayla) Sanatoryumları sayılabilir. 1924’te ilki Heybeliada’da açılan devlet sana-

toryumuna daha sonra Ankara Keçiören Atatürk Sanatoryumu, İstanbul (SSK) 

Süreyya Paşa İşçi Sanatoryumu, Çamlıca Askeri Prevantoryum, Sanatoryum ve 

Hastanesi, İstanbul Erenköy Sanatoryumu ve Aeryumu, İstanbul Validebağ Pre-

vantoryum ve Sanatoryumu, İstanbul (PTT) Sanatoryumu, Yakacık Verem Sana-

toryumu (T.C.D.D.Y), İzmir (Verem Savaş Derneği) Buca Sanatoryumu, Ballıbağ 

(SSK) Sanatoryumu açılmıştır (Coşkun, 2017: 51).    

Veremle mücadele için açılan prevantoryumlar daha çok hastalıktan ko-

runma hizmeti vermektedir. Ailesinde hastalık bulunan ya da bünyesi zayıf 

olanların bakımlarının yapıldığı bu yerlerde özellikle genç nüfusa hizmet veril-

mektedir. Bunun nedeni ise Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarından itibaren 
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genç ve sağlıklı bir nüfusa olan ihtiyaçtan dolayıdır. Türkiye’de ilk prevantor-

yum Çamlıca Validebağ’da kurulmuştur (Coşkun, 2017: 82).  

I. Dünya Savaşı ardından Milli Mücadele dönemi sonunda ülkede yetişmiş 

insan gücü eksikliği had safhaya ulaşmıştır. Ülkenin kalkınması ve sağlık ala-

nında yetişmiş eleman eksikliğinin tamamlanması amacıyla özellikle verem mü-

cadelesindeki başarının artabilmesi için ebe, hemşire okullarında sağlık perso-

neli yetiştirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda verem savaşında sağlık personeli 

yetiştirmek için ilk çalışmalar Erenköy Sanatoryumunun yanında 1943 yılında 

açılan hemşire okuludur. Bu okuldan yılda 10-15 hemşire yetiştirilmiştir (Hot, 

2001: 108).  

Verem savaşında etkili sonuç alınmasında konuyla ilgili kanuni düzenle-

melerin etkisi büyüktür. 24 Nisan 1930 yılında kabul edilen, 1593 sayılı kanun 

numarası ile 6 Mayıs 1930’da 1489 numaralı Resmî Gazete’de yayınlanan 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 6. faslı Veremle Mücadele konusuna ayrılmıştır 

(Düstur, 3.Tertip, 11: 143).  

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu sonrasında verem mücadelesi için çalışmalar 

devam etmiş ve 1932 yılında Veremle Mücadele Dispanserleri Talimatnamesi ha-

zırlanmıştır.  Verem Savaşı ile ilgili kanun hazırlıkları 1944 yılında başlamıştır. 

Kanun tasarısı metninde bu kanunun çıkarılmasının önemi üzerinde durulmuş 

ve ölüm oranlarının çok yüksek olduğundan bahsedilmiştir (BCA, 30-10-0-0: 

77-482-6). 11 Nisan 1949’da kabul edilip 15 Nisan 1949’da 7183 numaralı 

Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5368 sayılı kanun Verem Savaşı 

Kanunu başlığını taşımaktadır (Düstur, 3. Tertip, 30: 921).  

Kanuna göre, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı gerekli görülen yerlerde 

verem mücadelesi için gerekli araç gereç ve donanımlarıyla teşkilatlanmaya gi-

decektir. Teşkilatlanma verem savaş dispanseri, prevantoryum, sanatoryum ya 

da lüzum halinde hastanelerde verem pavyonlarının1 açılması şeklinde olacak-

tır. Aynı zamanda bakanlık eliyle özel olarak hizmet veren ya da dernek çatısı 

altında veremle mücadele konusunda çalışan kurum ve kuruluşların ihtiyacı 

olan sağlık personeli ve gerekli teçhizatın da karşılanabileceği yazılmıştır.  

1949-1950 yılında Verem Savaş Kanunu kapsamında yapılan taramalar 

sonucu elde edilen verilere göre ülke çapında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan-

lığı’na ait İstanbul’da 6 verem hastanesinde 1221 yatak, yurdun diğer yerlerinde 

12 verem hastanesi ve 670 yatak olmak üzere 18 hastanede toplam 1891 yatak 

mevcuttur. Diğer bakanlıklara ait 2 verem hastanesinde 380 yatak; Belediyelere 

                                                           
1 Servis. 
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ait 200 yatak; Ekalliyete ait 80 yatak; Özel kişilere ait 4 hastane ve 309 yatak; 

Derneklere ait 3 hastane ve 326 yatak bulunmaktadır. Genel toplam devlet ve 

diğerleri 27 hastane ve 3186 yatak bulunmaktadır (BCA, 30-1-0-0-: 77-486-13). 

Aynı belgenin devamında 1949 yılında devlete ait verem hastaneleri ve verem 

pavyonlarına bakıldığında toplam yatak rakamı 750’dir. 1949 yılında verem 

hastanesi kapsamında İstanbul Heybeliada Sanatoryumunda 520, İstanbul Bal-

talimanı Kemik Veremi Hastanesinde 110 ve Kastamonu Verem Hastanesinde 

120 yatak bulunmaktayken, 1950 yılında bu hastanelere ek olarak Erzurum, 

Edirne, Kayseri Nuh Naci, İstanbul Yedikule, Konya, Konya/Karaman, Trabzon, 

Mardin verem hastaneleri açılmış bunlara ek olarak Beyoğlu İlk Yardım Hasta-

nesinde 30 yataklık bir pavyon daha açılmış ve toplam verem hastası yatak sa-

yısı 1476’ya çıkmıştır. Yine bakanlığa bağlı devlet hastanelerinde verem pav-

yonları açılmıştır. 1949 yılında 347 olan yatak sayısı 1950’de 415’e çıkmıştır. 

Genel toplam yukarıda da verildiği üzere Devlete ait kurumlarda 1891 yatak bu-

lunmaktadır. Arşiv kayıtları incelendiğinde II. Dünya Savaşı sonrası dönemde 

hastalıkla mücadele konusunda büyük bir atılım yapıldığını söylemek mümkün-

dür.  

1949 yılındaki kanunun hazırlanması öncesinde Sağlık Sosyal Yardım Ba-

kanlığı bünyesinde Birinci Verem Danışma Kurulu (Tüberküloz İstişare ve İnce-

leme Meclisi) oluşturulması ve bu kurulun önerileri doğrultusunda teşkilatlan-

manın daha da işlevsel hale getirilerek veremle mücadele kampanyalarının dü-

zenlenmesi önemlidir. Bu toplantı sonunda bakanlık bünyesinde Verem Savaşı 

Genel Müdürlüğü kurulması önerilmiştir. İkinci Verem Danışma Kurulu toplan-

tısı 1948 yılında yapılmış ve alınan kararla Refik Saydam Hıfzıssıhha Ensti-

tüsü’nde Verem Aşısı (BCG) üretimine geçilmiştir. 1952 yılında Dünya Sağlık Ör-

gütü ve UNICEF ile yapılan bir anlaşma ile Türkiye BCG Kampanyası Teşkilatı ku-

rulmuştur (Sağlık.gov.tr: Erişim:01.08.2021).  

Birinci Verem Danışma Kurulundan çıkan öneri ancak 1960 yılında uygu-

lanabilmiştir. Verem Savaşı Merkez Teşkilatı 14 Haziran 1960 gün 5439 sayılı 

kanunun 2. maddesine istinaden ve 16996 sayılı Bakanlık onayı ile bir Genel 

Müdürlük haline getirilmiş ve 25.04.1963 tarih ve 225 sayılı kanunla Bakanlık 

Teşkilat kanununda yer almıştır. Verem Savaşı Genel Müdürlüğü’ne Dispanser-

ler Şubesi, Bütçe Plan ve Donatım Şubesi, İdari İşler Şubesi, Eğitim Propaganda 

ve Yayın Şubesi, İstatistik Etüt ve Dokümantasyon Şubesi ile Re-Test ve Araş-

tırma Şubesi gibi birimlerden oluşmuştur. Daha önce kurulan BCG Kampanyası 

Teşkilatı da Verem Savaşı Genel Müdürlüğüne bağlı bir merkez olarak faaliyet-
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lerine devam etmiştir. Merkez teşkilatın yanı sıra teşkilatlanma taşrada da ya-

pılmıştır. Taşrada 6 Verem Savaş Bölge Başkanlığı, 44 Verem Savaş İl Başkanlığı, 

21 Bölge Tüberküloz Laboratuvarı ve 257 Verem Savaş Dispanseri kurulmuştur.  

1960’ta kurulan Genel Müdürlük 1983 yılına gelindiğinde Verem Savaşı Daire 

Başkanlığına dönüştürülmüştür (Sağlık.gov.tr, Erişim: 01.08.2021).  

 

4. ÇİÇEKLE MÜCADELE VE ETKİLERİ1 

Çiçek aşısı ihtiyacı Milli Mücadele yıllarında İstanbul’daki Telkihhane’den 

ve İtalya’dan karşılanmıştır. 1920-1922 yılları arasında İstanbul Telkihha-

nesi’nden Anadolu’ya Kızılay aracılığı ile 3.619.000 kişilik aşı gönderilmiştir 

(Doğan, 2017: 603). I. Dünya Savaşı ve Mütareke döneminde bulaşıcı hastalık-

lara karşı aşı olma yükümlülüğü getirilmiş, bununla birlikte ordunun çoğu bir-

liklerine tifo, tifüs ve çiçek aşıları yapılmıştır. 1914-1919 yılları arasında bula-

şıcı hastalıklara karşı önlem olarak 27.688.449 kişilik aşı hazırlanmıştır (Temel, 

1998:340). 

İstanbul’da hastalığın görüldüğü bazı yerlerde düzenli aşı uygulanmasıyla 

hastalıkla mücadele edilmesine rağmen 1917-1920 yılları arasında hastalık bu-

rada da salgın yapmıştır. 1917-1920 yılları arasında İstanbul’da 313 kişide çiçek 

hastalığı tespit edilmiş, bunlardan 183’ü hayatını kaybetmiştir (Çakırçoban, 

2010:9). Aynı yıllarda İzmir ve çevresinde de çiçek salgını ile karşılaşılmıştır. 

Vilayet genelinde çiçek aşılaması yapılmış hatta okullar tatil edilerek hastalığın 

yayılması önlenmeye çalışılmıştır. Hastalığın şiddetinin artması üzerine 12 sa-

bit 3’ü seyyar olmak üzere aşı memurları görevlendirilmiş ve mahalle mahalle 

aşılama yapılmaya çalışılmış olmasına rağmen halkın hastalıklarını gizlemesin-

den dolayı hastalıkla mücadele istenildiği ölçüde yapılamamıştır. 1919 yılında 

153, 1920’de 15, 1921 yılında da 13 kişi çiçek hastalığından ölmüştür. 1922 yı-

lına gelindiğinde aşılamanın etkisini gösterdiği ve çiçek hastalıklarının seyreldi-

ğini söylemek mümkündür (Tantay, 2007: 39-57).  

1922-1926 yılında yazılan Sıhhî-i İctimai Coğrafya kitaplarında çiçek has-

talığı ile ilgili ulaşılan bilgilere göre İç Anadolu bölgesinde bu yıllarda çiçek has-

talığının görüldüğünü ancak salgın boyutuna ulaşmadığını söylemek mümkün-

dür. 1921 yılında aşılanmaya özen gösterilmesine rağmen Çankırı’da 32 çiçek 

vakası ile karşılaşılmış bunlardan 7’si vefat etmiştir. Niğde’de Oğlakçı yaylasına 

çıkan ve burada arılarla etrafa yayıldığı düşünülen 1-2 vaka ile karşılaşılmıştır. 

                                                           
1 Bu bölüm yazarlardan Ümmügülsüm Candeğer’in “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Çiçek 
Hastalığı (1923-1960)” başlıklı kitap bölümünden özetlenerek alınmıştır.  
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1922 yılında Kayseri’ye gelen göçmenler nedeniyle vaka sayılarında artış ol-

muştur. Aynı yıl Konya Vilayeti genelinde aşılama faaliyeti devam etmiş salgın 

ile karşılaşılmamıştır. 1923 yılında Ankara Vilayetinde aşılamaya gösterilen 

özene rağmen 77 çiçek vakası görülmüş bunlardan 17’si vefat etmiştir (Esen, 

2017: 73-90).  

1929-1930 yıllarında ülkede görülen çiçek hastalığına bağlı olarak Suriye 

sınırında ve bu illerde sınırdaş olan illerde çiçek hastalığı ile mücadele edilmiş 

olup, konuyla ilgili olarak da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili tarafından Baş-

vekâlete bilgilendirme raporu yazılmıştır. Rapor hastalığın nasıl yayıldığı, kaç 

kişiye sirayet ettiği ve buna karşı yapılan mücadeleyle ilgili detaylı bir şekilde 

hazırlanmıştır (BCA, 30.10.177.13, 24.03.1930). Çiçek ile yapılan mücadelenin 

başlangıcından 24 Mart 1930 tarihine kadar geçen sürede toplam 377.860 kişi 

aşılanmıştır. Aşılama faaliyeti devam etmekle birlikte bu dönemde hastalığın 

salgın olmaktan çıkıp münferit vakalara dönüştüğü de bildirilmektedir. 

Bu rapordan kısa bir süre sonra 14 Nisan 1930’da hastalığın seyrine dair 

yeni bir rapor hazırlanmıştır (BCA, 30.10.177.14:1-3,14.04.1930). Bu rapor böl-

geye gönderilen seyyar sıhhat memurlarının kontrollerini yapmak ve bölgedeki 

durumu tetkik etmek üzere oraya görevlendirilen Doktor Vefik Vassaf Bey’in ra-

poruna istinaden hazırlanmıştır. Raporda burada yaşayan halkın çoğunluğunun 

Kürt bir bölümünün de Arap olduğundan bahisle Türkçe konuşup anlaşabile-

cekleri kişi sayısının çok az olduğunu bildirmiştir. Ayrıca sınır boyundaki köy ve 

kasaba halkının arazilerinin sınırın öte tarafında kalması ya da oradakilerin ara-

zilerinin Türkiye içinde kalmasından dolayı iki ülke halkının sık sık karşılaştı-

ğını yazmıştır. İlk dört hasta vakası Nusaybin ve Şahmişin’de çıkmış olup hasta-

lık Suriye dâhilinde Fransızlar tarafından kurulan Kamışlı kasabasından geçmiş-

tir. Sonraki vakalar ise 22 Ağustos 1929’da Telbisin köyünde ve 25 Ağustos’ta 

ise vilayet merkezine yakın Kavvs köyünde çıkmıştır. Kavvs köyündeki vakala-

rın sebebi de yine karşı tarafta bulunan Amude köyünden bu tarafa geçen iki 

çiçek hastası çocuk sebebiyle olmuştur.  

Hastalığın kısa sürede yayılma nedenlerini de açıklayan raporda ilk sebep 

olarak Suriye tarafında Hazne köylerinde türeyen ve peygamberlik iddiasında 

bulunan Şeyh Ahmet isimli bir şahsın bu taraftan 200-300 kişilik gruplarca zi-

yaret edilmesi ve bu sırada karşılıklı etkileşimle bulunuluyor olması hastalığın 

seyrini etkilemektedir. İkinci sebep modern usulde geliştirilmiş aşıya rağbet et-

meyip eski şekilde hasta bir kişinin irini ya da yara kabuğunun kullanılarak aşı-

lanma yöntemini seçen kişilerin hasta olmasıdır. Üçüncü sebep ise aşılanma es-

nasında kişilerin isimlerinin kaydedilmesinden dolayı aşılanmaya gelmemeleri 
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ve gizlenmeleridir. Halkın kayıttan kaçma nedeni olarak ise eski dönemlerde 

vergi ya da askerlik işleri ile ilgili kayıt yapıldığından bunun bu gibi işlerden do-

layı yapıldığının düşünülmesidir.  

Aşılanmalar neticesinde aşılı olanların hasta olmadığını gören ve aşıdan 

kaçmış olan kişiler, aşılanmanın hayat kurtardığının farkına varmışlar, bu kez 

bizzat kendileri başvurarak aşılanmak istemişlerdir. 24 Mart’ta verilen Mar-

din’deki aşılanma miktarı 69.562 iken 14 Nisan’da bu sayı 95.993’e ulaşmıştır. 

20 gün kadar kısa bir sürede aşılanmayan 30.431 kişiye daha ulaşılmıştır.  

Doktor Vefik Vassaf Bey’in Mardin’de hastalıktan ölümlerin çok fazla ol-

ması konusunda verdiği bilgiler arasında yaşam alanlarındaki olumsuzlukların 

da büyük etken olduğu açık bir biçimde ifade edilmiştir. Yaşam alanlarında gö-

rülen aksaklıklar ise evlerin penceresiz ve rutubetli olması, sokaklarda su biri-

kintilerinin olması, halkın damlardan, kuyulardan ya da biriken yağmur sularını 

içiyor olmaları şeklinde sıralanmıştır. Bu olumsuzlukların aynı zamanda böl-

gede ishal vakalarına sebebiyet verdiği ve bu yüzden de çocuk ölümlerinin çok 

olduğu bildirilmiştir.   

1930 yılındaki salgın ülkede ciddi bir yıkıma neden olduğundan Vekâletçe 

bir kanun tasarısı hazırlanmış ve 1593 numaralı 24 Nisan 1930 tarihli Umumi 

Hıfzısıhha Kanunu çıkarılmıştır. Kanun 6 Mayıs 1930 tarih ve 1489 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir (Düstur, 3. Tertip, C. 11: 143).  

Bulaşıcı hastalıklarla ilgili olarak kanunlar çıkarılıp, aşılanma konusunda 

ciddi önlemler alınmasına rağmen ülkenin güney sınırında bulunan Suriye’de 

olan salgın tekrar tekrar bulaşmaya neden olmuştur. II. Dünya Savaşı yıllarında 

da tüm ülkede yine Suriye’den gelen hastalıkla mücadele edilmek zorunda ka-

lınmıştır.  

1942 yılında yine Suriye’den Türkiye’ye geçip salgın yapan çiçek hastalığı 

ile 1930 yılında yapılana benzer bir şekilde mücadele edilmiştir. 10 Temmuz 

1942’de Suriye ile olan sınırdan ülkeye giriş yapan hastalığın seyri ile ilgili Sıh-

hat ve İçtimai Muavenet Vekili tarafından Başvekâlete bir rapor sunulmuştur 

(BCA, 30.10.177.223.16, 28.11.1942).  Rapora göre güney sınırlarımızda çıkan 

hastalık ile ilgili olarak bölgeye uzman hekimler ve sıhhat memurları gönderil-

miştir. Ancak bununla yetinilmeyerek diğer bakanlıklarla bağlantıya geçilip, bü-

tün okullarla diğer resmi kurum ve kuruluşlarla iş birliğine gidilmiş, sıtma, tra-

hom ve frengi mücadelesinde görevli sıhhat memurlarıyla birlikte köy köy tara-

malar yapılarak genel bir aşılama kampanyası düzenlenmiştir.  
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Aşılama yapılıyor olmasına rağmen aynı dönemde 1923 (339) doğumlu-

ların askere alınmasından dolayı hastalık ülke genelinde başka yerlere de sira-

yet etmiştir. Yapılan taramalar sonucunda Mardin, Urfa, Siirt ve Diyarbakır’da 

796 vaka ile karşılaşılmıştır. Bunun haricinde 45 vaka da ülke genelinde çıkmış-

tır. Bununla ilgili yapılan istatistiki veriler ise şöyledir; Mardin’de 5’i asker 654, 

Urfa’da 29, Siirt’te 1’i asker 45, Diyarbakır’da 2’si asker 68 olmak üzere toplam 

796 vaka tespit edilmiştir. Bunun dışında Bitlis’te 19, İzmir’de 3’ü asker 9, İstan-

bul’da 5, Samsun’da 4, Van’da 1’i asker 3, Amasya, Bursa, Erzurum’da birer kişi 

ve Eskişehir ve Konya’da da birer asker olmak üzere 45 ayrı vaka daha tespit 

edilmiştir (BCA, 30.10.177.223.16, 28.11.1942.). 

1942 yılında ülkeye güney sınırından giren hastalık askerler vasıtasıyla 

ülkeye yayılma göstermiş ve bununla mücadele etmek için ülke genelinde aşı-

lama kampanyası düzenlenmiştir. Hastalık İstanbul’a ulaşmış ve burada ciddi 

tedbirler alınması için gazetelerle halka duyurular yapılarak aşılama yapılmaya 

başlanmıştır. İstanbul genelinde 1942 sonunda başlanıp 1943 ortalarına kadar 

aşılamalar devam etmiştir. Aşılama sadece İstanbul ile sınırlı olmayıp Adana, İz-

mir ve Edirne gibi illerde de yapılmıştır. 1943 yılı ortalarına kadar birçok kişi 

bu suretle aşılanmıştır. Aşısı tutmayanlara tekrar aşılama yapılmak suretiyle 

hastalıkla mücadeleye devam edilmiştir, ülkede toplamda 600.000 kişinin aşısı 

tutmamış bunlarda bilahare aşılanmıştır (Çakırçoban, 2010: 94).  

1942 yılında salgın haline gelen hastalık neticesinde Temmuz’da 10, 

Ağustos’ta 115, Eylül’de 209, Ekim’de 210, Kasım’da 335, Aralık’ta 992 çiçek va-

kası ile karşılaşılmış, bunlardan Temmuz’da 7, Eylül’de 30, Ekim’de 35, Ka-

sım’da 39 ve Aralık ayı içinde de 63 kişi ölmüştür. 1943 yılı başında İstanbul’da 

aşılama ve kanunun öngördüğü şekilde hastalığın tespitinde zorunluluk olma-

sına rağmen 13 kişi hastalığa yakalanmıştır. Mart sonuna kadar bu sayı 700’ü 

bulmuştur (Çakırçoban, 2010: 93-98). 

1942 yılında ülkeye giren çiçek 1943 ve 1944 yılında da devam etmiştir. 

1943 yılı Temmuz’undan 1944 yılın sonuna kadar ülke genelinde Temmuz 

ayında 10, Ağustos’ta 115, Eylül’de 209, Kasım’da 335, Aralık’ta 992, Ocak’ta 

1176, Şubat’ta 1297, Mart’ta 1301, Nisan’da 1202, Mayıs’ta 650, Haziran’da 713, 

Temmuz’da 738, Ağustos’ta 555, Eylül’de 524, Ekimde 1477, Kasım’da 1274, 

Aralık’ta 1488 kişide çiçek hastalığı tespit edilmiştir. Toplamda 14.056 kişide 

çiçek hastalığı tespit edilmiş, bunlardan 1279 kişi ölmüştür (Çakırçoban, 2010: 

101). Ancak 1944 yılı içinde hastalıkla mücadelede ciddi önlemler alınarak köy 

köy mahalle mahalle aşılamalara devam edilerek bir nebze de olsa hastalıktan 

kurtulunmuştur.  
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1944 salgınından sonra hastalıkla mücadeleye daha da önem verilerek 

1950-1960 yılları arasında toplam 14.431.000 çiçek aşılaması yapılmıştır (Öz-

kaya, 2016: 82).1957 yılında Siirt ve Hakkâri’de hastalığın tekrar alevlendiği gö-

rülmektedir. Konuyla ilgili olarak bölgeye 37 sıhhat memuru görevlendirilmiş-

tir (BCA, 30.18.1.2.148.23.2: 1-2, 24.04.1958).    

Çiçek hastalığı Dünya Sağlık Örgütü’nün devreye girmesi ile 1967’de çiçek 

hastalığının eradikasyonu1 için çalışmalara başlanmış, on yıllık çabanın so-

nunda hastalık 1980 yılında dünyadan silinmiştir (Ildırım, 2008:2).   

 

5. SONUÇ 

Genç Cumhuriyet’in en önemli sorunları arasında uygunsuz yaşam şartla-

rından dolayı birçok bulaşıcı hastalıkla mücadele edilmesi gerçeği ilk sırada yer 

almıştır. Sağlıklı bir nüfusun oluşabilmesi için öncelikli yapılması gerekenler 

sıtma, verem ve çiçek gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadeleyi gerektirmiştir. Ko-

nuyla ilgili olarak sağlık personeli yetiştirmek, hastaneler kurmak, aşılama ça-

lışmaları yapmak, kanunlar çıkarmak ve uygulamak devletin yapması gereken-

ler olarak karşımıza çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti içinde bulunulan şartları 

göz önünde bulundurarak öncelikle sağlık alanında yatırımlar yapmış, gerekli 

kanunlar çıkarılarak uygulanmış, aşı çalışmaları yapıldığı gibi dışarıdan ithal 

edilmesi ile gereken aşı tedarik edilmiştir. Sonuç itibarıyla ülke çapında bulaşıcı 

hastalıklarla mücadele alanında yapılması gerekenler yapılmıştır.  

Günümüzde ise hem Türkiye’nin hem de dünyanın içinde bulunduğu bir 

salgın süreci yaşanmaktadır. Ancak hastalığın çok yeni olması ve virüsün sürekli 

mutasyona uğraması nedeniyle hastalıkla mücadele maalesef istenildiği gibi git-

memektedir.  2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı 

etkisi altına alan ve henüz devam eden son salgın hastalık ise Korona Virüs (Co-

vid-19) olarak isimlendirilmiştir. Tüm dünyayı aynı anda etkisi altına aldığı için 

pandemi olarak isimlendirilen salgının bu kadar hızlı yayılmasında tabii ki ula-

şım sisteminin gelişmiş olması birinci etkendir. Tarih boyunca görülen bulaşıcı 

hastalıkların salgın haline gelmesi son yıllarda yaşanılan hastalığın bulaşması 

kadar hızlı olmamıştır. Ulaşım sisteminin bu kadar gelişmiş olması haliyle has-

talığın daha çok bireye hızlı bir şekilde yayılmasına neden olmuştur. Eskiden 

hastalıklar bir yerden başka bir yere ağırlıklı olarak denizaşırı yolculuk yapılan 

gemilerle dolayısıyla limanlar vasıtasıyla ulaşıyordu. Liman bölgesinde yapılan 

                                                           
1 Eradikasyon bir hastalığın dünya üzerinden yok edilmesidir.  
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karantina evleri ile hastalık ülkeye yayılmadan limanda tutulabiliyorken günü-

müzdeki havayolu, demiryolu ve karayolunun sınırları aşıyor olması hastalığın 

da daha hızlı yayılmasını sağlamıştır. Yine eskiden hac, seferberlik ya da savaşan 

ordular arasında hastalık yayılmaktaydı.  

Yukarıda bahsi geçen verem ve çiçek hastalığına karşı en etkili korunma 

yöntemi aşıyken sıtma için ise hastalığın oluşmasına vesile olan bataklıkların 

kurutulması en etkili yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bahsi geçen hasta-

lıklardan sıtmaya bir parazit, vereme ise bir bakteri neden olmaktayken çiçek 

hastalığı virütik bir hastalıktır.  İnsanlığın geçmişten beri bildiği üzere virüslerin 

neden olduğu hastalıklarla başa çıkmanın en iyi yolu aşı olduğu için Covid-19 

salgınının başlamasıyla birlikte aşı çalışmalarına başlanmış ancak 2020 yılının 

sonlarında birçok firma tarafından acil kullanım izni alınmış aşılar ortaya çık-

mıştır. Gelinen süreçte 2022 yılının başında sürekli mutasyona uğrayan ve tüm 

dünyada hayatı olumsuz olarak etkilemeye devam eden bir salgınla mücadele 

devam etmektedir.   
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