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Yen� Koronav�rüs Hastalığı, Cov�d-19 v�rüsünün, �lk olarak 2019'da 

Ç�n'�n Wuhan kent�nde ortaya çıkmasının ardından 1918 

Influenza Pandem�s�'nden bu yana belgelenen beş�nc� pandem� 

olarak tüm dünyaya yayılmıştır.  Cov�d-19, halk sağlığı 

pol�t�kalarının fiz�ksel/sosyal mesafey� korumak �ç�n sanal 

bağlantıya dayandırıldığı, d�j�tal çağdak� �lk küresel salgındır. Mart 

2020'n�n ortalarında Cov�d-19 salgınını kontrol altına almak �ç�n 

toplumsal koşullara ve ekonom�k faal�yetlere bağlı olarak 

uygulanan sınırlamalar, b�reyler�n hayatında farklı derecelerde 

zorluklar yaratmıştır. Ayrıca v�rüs, yakın tar�hte benzer� 

görülmem�ş b�r sağlık kr�z� yaratarak halk arasında b�rçok 

end�şeye neden olmuştur.

Cov�d-19 salgını ve ardından gelen tam ve kısm� kapanma, beyaz 

yaka ofis çalışanlarının mevcut d�j�tal teknoloj�lere uygun olarak 

daha esnek b�r çalışma model�ne geç�ş�n� hızlandırmıştır: “evden 

çalışma”. Bu durumun yarı ev, yarı ofisten çalışma s�stem� olarak 

h�br�t b�r çalışma model� üzer�nden devam edeceğ� aş�kârdır. 

Beyaz yaka çalışanlarının salgın dönem�nde a�le ve �ş hayatında 

yaşadıkları zorlukları ve bu zorlukların akıl sağlığı üzer�ndek� 

etk�ler� çalışmamızın temel�n� oluşturmaktadır. Çalışmanın 

odaklandığı b�r d�ğer grup, hastalığın ş�ddetl� bel�rt�ler�nden daha 

az etk�lenen ancak potans�yel olarak �st�krarsızlaşmaya karşı en 

savunmasız olan gençlerd�r. Gen�ş anlamda bakıldığında gençl�k, 

aynı zamanda yet�şk�n k�ş�l�ğ�n�n �nşasına da�r kaygıların, a�le 

dışında sosyalleşme �ht�yacının arttığı ve aynı zamanda �ş 

dünyasına entegrasyonun başladığı b�r yaşam dönem�d�r. 

Önceler� karant�na ayları olarak geç�r�len dönem, ardından 

bugün ortaya çıkan sağlık kr�z�n�n doğurduğu ekonom�k ve sosyal 

bağlam, gençler�n hayatını zorlaştırmakta ve d�rençler�n� 

zayıflatab�lmekted�r.

AXA S�gorta ve Galatasaray Ün�vers�tes� arasındak� ortaklığın b�r 

parçası olarak Inst�tut du Bosphore'un �ş b�rl�ğ� �le 2021 yaz sonu 

gerçekleşt�r�len bu araştırma, okurları Cov�d-19 salgını sonrası 

“yen� normal” hakkında aydınlatmayı ve pandem� sonrası 

yaşamın ekonom�k, ps�koloj�k ve sosyal etk�ler�n� anlamayı 

amaçlıyor. Ayrıca, Cov�d-19 pandem�s�nden sonra günlük 

yaşamda meydana gelen bu öneml� değ�ş�kl�kler�n anlaşılmasını 

sağlayarak, akıl sağlığına etk� eden sosyal etmenler üzer�ne 

yapılacak araştırmalar �ç�n destekley�c� b�r çerçeve sağlamayı 

hedefl�yor.

İy� okumalar d�ler�z.

Sunuş
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G�r�ş

Ocak 2020'den �t�baren Cov�d-19 v�rüsünün hızla yayılmasıyla 

karşı karşıya kaldığımız küresel salgın tehd�d�, b�rçok devlet� 

kamusal alandak� özgürlükler� büyük ölçüde kısıtlamaya sevk 

ett�. Mart 2020'den �t�baren doktorların tavs�yes�yle, yüz yüze 

etk�leş�mler kısıtlandı, çoğu ülkede olduğu g�b� Türk�ye'de de 

“sosyal mesafe” kuralı ben�msend�. İnsan sağlığını korumak �ç�n 

dayatılan bu yen� sosyal yaşam kuralları, toplumsal sonuçlardan 

yoksun değ�ld� tab��. Her ne kadar tıp ve sağlıkla �lg�l� kaygılar ön 

planda olsa da bu dönem�n, b�reyler�n ve a�leler�n günlük 

yaşamları üzer�ndek� sonuçlarının öneml� olduğu düşünül-

mekted�r.

Cov�d-19 salgınıyla yaşadığımız çok katmanlı ve her alana yayılan 

kr�z�, toplumda var olan sıkıntıları, end�şeler� ve yorgunluğu daha 

da artırdı. Hep�m�z, b�r an önce üstes�nden gelmek �sted�ğ�m�z bu 

görünmez hastalıktan olumsuz şek�llerde etk�len�yoruz. 

Hastalıktan korunmak �ç�n en �y� çaren�n başkalarından 

uzaklaşmak, her türlü sosyall�kten kaçınmak olduğu ben�msenen 

bu dönem k�ş�ler�n akıl sağlığını nasıl etk�lemekte pek�? Bu 

durum, �çe kapanma, yalnızlık, yabancılaşma ve dolayısıyla uzun 

vadede sosyal uyum �ç�n b�r tehd�t doğurur mu? Dahası, kamu 

sağlığı pol�t�kasına dayalı b�r çözüm olan karant�na ve buna bağlı 

d�ğer kısıtlamalar tüm vatandaşlar arasında eş�t ve ad�l b�r etk�ye 

sah�p olacak mı? Bu b�r geç�c� dönem m� yoksa daha z�yade 

toplumdak� yaşam tarzlarında, yönetme b�ç�m�nde köklü b�r 

değ�ş�kl�ğ�n haberc�s� m�? Herkes sosyal, ps�koloj�k ve ekonom�k 

olarak bu süreçle başa çıkab�l�r m�? Makro düzeyde, mevcut kr�z 

sosyal eş�ts�zl�kler� ne ölçüde yen�den şek�llend�recek? Bu 

dönemde deney�mlenen sosyal yaşam kurallarının (geç�c� de 

olsa) k�ş�n�n sosyal yaşamı üzer�ndek� etk�s� ned�r? Sonuç olarak, 

tar�hte defalarca savaşlarda, �syanlarda veya s�yas� rej�mler�n 

düşüşünde olduğu g�b�, Cov�d-19 salgının da en az b�r nesl�n 

z�hn�ne ve hayal gücüne damga vuracağı düşünüleb�l�r.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlığı “... sadece hastalık ve sakatlık 

hal�n�n olmayışı değ�l, k�ş�n�n bedenen, ruhen ve sosyal yönden 

tam b�r �y�l�k hal�nde olması durumu” olarak tanımlar. Bu 

tanımda da açıkça bel�rt�ld�ğ� üzere ruh sağlığı, sağlığın ayrılmaz 

b�r parçasıdır Akıl ya da ruh sağlığı olarak Türkçe 'ye çevr�leb�lecek 

“mental health” kavramı k�ş�n�n hayatın rut�n stres�yle başa 

çıkab�leceğ�, üretkenl�k göster�p kend�s�ne ve çevres�ne yararlı 

olab�leceğ� b�r duygu/z�h�n/düşünce durumu hal�ne �şaret eder. 

Dünya Sağlık Örgütü'nün de bel�rtt�ğ� g�b� “akıl sağlığı” sağlıklı b�r 

vücut ve k�ş� �ç�n zarur�d�r. Akıl hastalıkları, akıl sağlığı 

bozuklukları günümüzde k�ş�ler�n hayatlarını sürdüreme-

meler�nde, çalışamamalarında ve raporlu olarak “engell�” kabul 

ed�lmeler�nde b�r�nc� sebept�r. Aynı zamanda unutulmamalıdır k� 

ruh/akıl sağlığı bozuklukları farklı fizyoloj�k hastalıkları da sıklıkla 

tet�klemekted�r (örneğ�n kalp-damar rahatsızlıkları, nöroloj�k 

problemler, obez�te, hormonal denges�zl�kler vb.). Bununla 

b�rl�kte güvens�zl�k ve umutsuzluk, hızlı sosyal değ�ş�m, ş�ddet ve 

fiz�ksel sağlık r�skler� g�b� faktörler, hassas grupları akıl 

hastalıklarına karşı daha fazla savunmasız durumda bırakır.
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Araştırmanın 
Amacı

Cov�d-19 Salgınının Beyaz Yaka Çalışanların ve Gençler�n Akıl 

Sağlığı Üzer�ndek� Etk�ler� Araştırması'nda Galatasaray 

Ün�vers�tes� Sosyoloj� Bölümü, AXA S�gorta ve Inst�tut du 

Bosphore �le �ş b�rl�ğ� yaparak, salgın dönem�nde uzun süred�r 

çalışan ve çalışma hayatına yen� g�ren beyaz yaka grubuna 

mensup kadın ve erkekler�n a�le ve �ş hayatında yaşadıkları 

zorlukları ve bu zorlukların k�ş�ler�n akıl sağlığı üzer�ndek� 

etk�ler�ne da�r bulguları �çermekted�r. Anne ve/ya babaları beyaz 

yaka olarak çalışan 14-25 yaş arası l�se ve ün�vers�te öğrenc�ler�n�n 

salgından sosyal ve ps�koloj�k olarak nasıl etk�lend�kler�ne de 

araştırmada yer ver�lm�şt�r.

Salgınla baş etmey� b�raz olsun öğrend�ğ�m�z bu süreçte, her 

b�r�m�z�n hayatlarımızı bu duruma adapte etmem�z gerekt�. Bu 

araştırma, Cov�d-19'un toplumda ve çalışma hayatında nelere 

sebep olduğunu, beyaz yaka olarak çalışanların a�le hayatlarının 

ve akıl sağlıklarının bu küresel salgından nasıl etk�led�ğ�n� 

anlamak üzere tasarlanmıştır. Bu çalışma �le kapanmanın b�r 

sonucu olarak üstler�ne fazladan bakım sorumluluğu yüklenm�ş 

olan ve her şey� b�r arada sürdürmeye çalışan (okulların 

kapanması, ev �şler�, a�le üyeler�yle �lg�lenme, sosyal hayattan 

uzaklaşma vs.) kadın ve erkekler�n salgın süres�nce, �ş ve a�le 

arasında sıkışan gündel�k hayatlarının, nasıl ve ne derecede 

değ�şt�ğ�, gençler�n yaşamlarının en ver�ml� olduğu dönemlerde 

okul, �ş olanakları ve sosyal �l�şk�lerden uzak kalmalarının neden 

olduğu çel�şk�ler ve tüm bu değ�ş�kl�kler�n akıl sağlığını ne yönde 

etk�led�ğ� araştırılmıştır.
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B�r yılı aşkın süred�r yaşanan Cov�d-19 salgın sürec� nüfus 

genel�nde stres, kaygı, korku, end�şe, yalnızlık ve hatta �zolasyon, 

umutsuzluk, sıkışmışlık ve benzer� çok sayıda duyguyu 

tet�klemekte, k�ş�lerde bu duyguların “esk� normal” dek�nden 

daha fazla uyanmasına ve deney�mlenmes�ne sebep olmaktadır. 

Aynı zamanda salgınla beraber hayatımıza v�rüsü kapma kaygısı, 

sevd�kler�m�z� kaybetme durumu veya korkusu, kısm� ya da 

tamamen evden çalışmak ya da eğ�t�m� sürdürmek, karant�na 

dönemler� g�b� zorunlu değ�ş�mler ve uyaranlar da g�rm�şt�r ve 

g�rmeye devam etmekted�r. 

Dışarıdan gelen stres faktörler�, artan uyaranlar ve hızlı ve çok 

sayıda değ�ş�m, tahm�n ed�leb�leceğ� üzere k�ş�ler�n akıl sağlığını 

olumsuz yönde etk�lemekted�r.

Günümüzde akıl sağlığı �le yakından �lg�l� b�r d�ğer konu da 

k�ş�ler�n çalıştıkları �şler, dolayısıyla �şler�nde aldıkları 

sorumluluklar, �şler�n�n get�rd�ğ� stres, çalışma ortamı ve 

arkadaşları, kısacası yaptıkları �ş ve çalışma koşullarıdır. 

Bel�rt�ld�ğ� g�b� Cov�d-19 salgını dönem�nde çalışma koşul ve 

ortamları da hızlı şek�lde ve çokça değ�şm�şt�r. Evden çalışma 

s�stem�ne geçeb�len kurum ve kuruluşlarda çalışma saatler� 

muğlaklaşmış, çalışanların �zolasyonu artmış, �nsan �l�şk�ler� 

zayıflamış, ekrana bakma süreler� �se artmıştır. K�ş�ler�n özel 

yaşam/ �ş yaşamı dengeler� değ�şm�ş ve hatta çoğu zaman b�r 

denge kurulamamıştır. Evden çalışma s�stem�ne geçemeyen 

kurum ve kuruluş çalışanlarında �se her gün �şe g�derken v�rüsü 

kapma ve sevd�kler�ne bulaştırma korku ve end�şes� ortaya 

çıkmıştır. Bunun yanı sıra dünya çapında ş�rketler�n küçülmes�, 

ekonom�k kr�zler, kapanan �şletme, kurum ve kuruluşlar ve toplu 

�şten çıkarmalar k�ş�ler� gelecekler� hakkında ş�ddetl� end�şelere 

sürüklem�şt�r. Kısacası, �st�snalar har�ç hem maaşlı çalışanlar 

hem de kend� �şler�n�n sah�b� k�ş�ler gelecekler�yle �lg�l� 

kaygılanmakta, kend�ler�n� “güvende” h�ssetmemekted�r.

Araştırmanın 
Kapsamı

Araştırmanın 
Yöntem�
Bu kapsamda araştırmada, b�rb�r�yle eş zamanlı olarak 

sürdürülen saha aşamalarında n�cel ve n�tel yöntemlerden 

oluşan �k� farklı tekn�k kullanılmıştır. Saha çalışması GFK Türk�ye 

tarafından gerçekleşt�r�len n�cel araştırma; 18 Ağustos – 07 Eylül 

2020 tar�hler� arasında Türk�ye'n�n 7 coğrafi bölges�nde, 13 �lde, 

20 yaş ve üstü, A, B, C1, C2 SES gruplarına mensup, beyaz yaka 

olarak çalışan nüfusu tems�l eden 520's� kadın, 780'� erkek toplam 

1300 denekle, CAPI (B�lg�sayar destekl� yüz yüze görüşmeler) 

metoduyla yapılmıştır. Örneklem�n seç�lmes�nde çok aşamalı – 

tabakal ı  –  tesadüfi yöntem, görüşülecek denekler �n 

bel�rlenmes�nde �se, c�ns�yet ve yaş kotası uygulanmıştır. 

Çalışmanın sahasının yürütüldüğü 26 �l şöyled�r; Adana, Ankara, 

Antalya, Bursa, Erzurum, Gaz�antep, İstanbul, İzm�r, Kayser�, 

Malatya, Samsun, Tek�rdağ ve Trabzon. N�tel araştırma sahası �se 

Galatasaray Ün�vers�tes� Sosyoloj� Bölümünün araştırma ek�b� 

tarafından gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bu kapsamda a�leler� beyaz yaka 

çalışanlarına mensup 14-25 yaş arası 20 l�se veya ün�vers�te 

öğrenc�s� gençler �le yarı yapılandırılmış mülakat yöntem� 

kullanılarak der�nlemes�ne görüşmeler yapılmış ve söz konusu 

gençler�n salgından sosyal ve ps�koloj�k olarak nasıl etk�lend�kler� 

ve bu dönemde pandem�n�n olumsuz etk�ler� �le baş etme 

stratej�ler� bel�rlenmeye çalışılmıştır. Mülakatlar �le elde ed�len 

b�lg�ler �çer�k anal�z�yle kategor�ze ed�lm�ş ve araştırma 

raporunda aktarılmıştır.
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K�ş�lere ve Kurumlara Güven
ve Aşı Değerlend�rmeler�

�ç�n harekete geçmek, tehl�ken�n sıklığına ve olası hasarına �l�şk�n 

b�r tahm�nde bulunmayı gerekt�r�r.

Araştırmaya katılan her �k� beyaz yaka çalışandan b�r� 

Koronav�rüs 'ün laboratuvar ortamında b�lerek üret�ld�ğ�n� 

düşündüğü bel�rtmekted�r. Bu oran özell�kle aşı olmayan beyaz 

yaka çalışanlarda, aşı olanlara oranla anlamlı olarak daha 

yüksekt�r. Aşı olan beyaz yakaların %44'ü Koronav�rüs 'ün doğal 

yollarla ortaya çıktığını düşünürken, bu oran aşı olmayanlarda 

%22'd�r.

Bel�rs�zl�k, kaygının en güçlü besleyen�d�r. Koronav�rüs salgını 

durumunda, k�ş�n�n b�rden fazla tehl�ke s�nyal�ne karşı kaygı 

gel�şt�rd�ğ�n� görmektey�z. Cov�d-19 v�rüsü, bel�rt�ler� anında 

tesp�t ed�lemeyen, görünmeyen b�r düşman g�b� k�ş�n�n soluduğu 

veya başkalarıyla temas ett�ğ� havadan bulaşan ve yen� b�r v�rüs 

olduğu �ç�n pek çok b�l�nmeyen� olan, potans�yel b�r ölümcül 

hastalıktır. Dolayısıyla v�rüsün nasıl ortaya çıktığını b�lmek, bunu 

düşünmek onları b�raz olsun kaygı haller�n� besleyen bel�rs�zl�k 

hal�nden uzaklaştırır.

Araştırmaya katılan gençler Cov�d-19 salgınıyla �lg�l� ülkede 

oluşan b�lg� k�rl�l�ğ�ne d�kkat çekmekted�rler. Çevreler�ndek�ler�n 

tepk�ler� ve sosyal ağlardak� b�rçok çel�şk�l� b�lg�, �ç�nde 

bulunduğumuz dönem� gençler �ç�n oldukça end�şe ver�c� hale 

get�rm�şt�r. Sosyal mesafe, maske takma g�b� yürürlükte olan 

sağlık önlemler�ne ve yönetmel�klere bağlı olarak gençlerde 

sosyal kaygı gel�şt�ğ� görülmekted�r.  19 yaşında b�r l�se öğrenc�s� 

kuşkularını aşağıda alıntılanmıştır:

Koronav�rüs'ün Ortaya Çıkışı 
Hakkında Değerlend�rmeler

Labaratuvar ortamında b�lerek üret�ld�ğ�n� düşünüyorum

Doğal yollarla ortaya çıktığını düşünüyorum

Labaratuvar ortamında yanlışlıkla üret�ld�ğ�n� düşünüyorum

Toplam
(n: 1300)

Aşı Olanlar
(n: 1061)

Aşı Olmayanlar
(n: 239)

%50

İnsanlık tar�h� boyunca t�caret yolları veya savaşlarla bağlantılı 

olarak yayılan salgın hastalıklar her zaman �z bırakmıştır. Modern 

zamanlarda �se hava ulaşımının gel�şmes�yle b�rl�kte seyahatler�n 

hızlanması, yen� salgınların yayılma hızını daha da arttırmıştır. 

Bununla b�rl�kte, vakaların tesp�t ed�lmes�ndek� �lerleme ve 

tedav�ler�n uygulanma hızı, çoğu durumda hastalıkları kontrol 

altına almayı da mümkün kılmıştır.

Cov�d-19 pandem�s� ve onunla mücadele �ç�n alınan önlemler�n 

(kısıtlama, maske, fiz�ksel/sosyal mesafe vb.) ruh sağlığına 

olumsuz etk�ler� vardır. Gerçekten de söz konusu sağlık kr�z�, 

b�rçok �nsanın stres, korku ve kaygılarının yanı sıra yaşanan hayal 

kırıklıklarının, öfken�n, üzüntünün, yalnızlığın ve depres�f 

bel�rt�ler�n de temel kaynağıdır. Ruh sağlığı üzer�ndek� etk�ler�, 

faklı toplumsal gruplara ve yaşa bağlı olarak değ�şmekted�r.

Sağlık kr�z�n�n başlamasından b�r buçuk yıldan fazla b�r süre 

sonra, Cov�d-19'un ortaya çıkışı �nsanlar �ç�n b�r g�zem olmaya 

devam etmekted�r. V�rüsün ortaya çıkış neden�ne yönel�k b�rçok 

varsayım ortaya atıldıysa da daha sonra Ç�n'�n Wuhan kent�ndek� 

b�r laboratuvardan kaynaklandığı görüşü yaygınlaşmıştır.

Amer�ka B�rleş�k Devletler� ve Ç�n arasında, resm� medya 

organları aracılığıyla, v�rüsün köken�ne �l�şk�n b�lg� savaşı, 

özell�kle konuyla �lg�l� komplo teor�ler�n�n yaygınlaşmasına ves�le 

olmuştur. Bu v�rüs yen� olduğu ve b�l�m �nsanları tarafından çok az 

b�l�nd�ğ� �ç�n, sıkıntı ve korku �ç�nde olan ve bu durumla ps�koloj�k 

olarak hızla başa çıkab�lmek �ç�n ac�len kes�nl�ğe �ht�yaç duyan 

b�reyler tarafından bu tür komplo teor�ler� üret�lmes�ne neden 

olmuştur. B�r r�ske karşı önlem almak ve onu kontrol altına almak 

%40

%10

%47

%44

%8

%61

%22

%16

Baz: 1300

Tablo 1: Koronav�rüs 'ün ortaya çıkışı hakkında değerlend�rmeler
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Koronav�rüs Konusunda 
Resm� Kaynaklara Duyulan Güven 

karşıya kalan tüm gözler b�l�m �nsanlarının üzer�nde olmuştur. 

V�rologlar, ep�dem�yologlar, bulaşıcı hastalık uzmanları, 

�mmünologlar, sosyologlar telev�zyonlarda, radyoda, basında 

veya �nternette defalarca halkı b�lg�lend�rm�şt�r.

Araştırmaya katılan her �k� beyaz yaka çalışandan b�r� 

Koronav�rüs konusunda resm� kaynaklara güvend�ğ�n� 

bel�rtmekted�r. Aşı olmayanlarda, aşı olanlara göre güven oranı 

anlamlı olarak düşüktür. Aşı olan beyaz yaka çalışanları, aşı 

olmayanlara kıyasla l�stelenen tüm k�ş� ve kurumlara daha fazla 

güvenmekted�r. 

Ayrıca, uzman b�l�m �nsanlarından oluşan Koronav�rüs B�l�m 

Kurulu'nun r�skler� tahm�n etmek ve tavs�yeler� formüle etmek 

�ç�n kamu yetk�l�ler� tarafından görevlend�r�ld�ğ� unutul-

mamalıdır. Özell�kle, güven�n �fades�, b�l�m �nsanı ve pol�t�kacı 

arasında algılanan mesafeye göre değ�şmekted�r. Tablo 2'de 

görüldüğü g�b� beyaz yakalar en çok b�l�me güven�rken, 

Koronav�rüs B�l�m Kurulu'na ve Sağlık Bakanlığı'nın Koronav�rüs 

haberler�ne daha az güvenmekted�r. 

Çok büyük kirlilik var, insanlar yeteri 

kadar bilgilendirilmiyor. Bazı şeylerin üzeri 

kapatılıyor. Vaka sayısı 30 binken 3 bin açıklandı. 

Yeteri kadar şey söylenmiyor bize, yeteri kadar 

bilgilendirilmiyoruz. 

İnsanlar da asla emin olamıyorlar, 

sürekli kuşkuyla yaklaşıyor her şeye.” 

(L�se öğrenc�s�, 19 yaşında)

Sosyolog Anthony G�ddens'a göre modernl�k, b�r “r�sk kültürü” 

nün baskınlığı �le tanımlanır. Bununla, toplumda özerkl�k 

kazanmış b�reyler�n, gelecektek� tehd�tler�n veya fırsatların 

farkında olarak, kend� sağlıkları da dâh�l olmak üzere kend� 

var l ık lar ın ın  �nşas ı  �ç �n  sürekl �  o larak  yaşamlar ın ın 

sorumluluğunu almaya teşv�k ed�ld�ğ�n� kasted�lmekted�r. 

Modern çağ, b�reylere genell�kle n�cel�ksel olarak bel�rlenm�ş 

uzman b�lg�s� sağlar, böylece b�reyler bugün tüket�m terc�hler�, 

yaşam tarzları vb. konularda doğru kararlar alab�l�rler.

K�ş�n�n kaygısını azaltma eğ�l�m�n�n özell�kler�nden b�r�, sağlık 

kr�z�ne çözüm bulduğunu �dd�a eden k�ş�ler�n sözler�ne b�r şek�lde 

bağlı kalma �ht�yacıdır. Gerçekten de hastalık ve ölümün acısı, 

çares�zl�k duygusu ve k�ş�n�n kend� ve sevd�kler�n�n güvenl�ğ� 

üzer�ndek� kontrolünü kaybetmes�, bel�rs�zl�k ve sıkışmışlık hal�n� 

tet�kler. Bu kes�nl�k ve güvenl�k �ht�yacını karşılayan k�ş�l�klere 

daha sonra kahramanlar g�b� davranılır. Bunun ters�ne bu 

çözümler hakkında şüpheler�n� �fade edenler, yen�den keşfed�len 

bu güvenl�k umuduna yönel�k potans�yel tehd�tler olarak 

algılanır.

Cov�d-19 salgını, �nsanların end�şeler�ne yanıt vermes� gereken 

b�l�m �nsanlarına yönel�k taleplerde patlamaya neden olmuştur. 

Salgın boyunca pandem� �le �lg�l� r�skler ve bel�rs�zl�klerle karşı 
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Sokağa çıkma yasağı var, AVM'ye gidiyorum 

bana HES kodu soruluyor... HES kodu soruluyor 

ve oraya sadece risksiz kişiler giriyor ama 

içeride maske takmaya devam ediyoruz. 

Peki, madem HES kodu var o zaman ben neden 

maske takmaya devam ediyorum? Ya da dışarı 

çıkarken apartman girişine bir HES kodu 

uygulaması koyulabilirdi. Bu uygulamalar 

mantıklı mı? Hayır! Tamamen keyfi, tamamen!

(L�se/Ün�vers�te öğrenc�s�, 20 yaşında)

B�l�me

Doktorlara/uzmanlara

Türk Tab�pler B�rl�ğ�'ne

Koronav�rüs B�l�m Kurulu'na

Sağlık Bakanı'na

Devlete

Sağlık Bakanlığı'nın Koronav�rüs Haberler�ne

D�n� Kurumlara

Baz: 1300

Tablo 2: Koronav�rüs konusunda resm� kaynaklara duyulan güven

Sağlık kr�z�, güven�n önem�n� gösterd�, ancak aynı zamanda 

hayatımızdak� d�j�tal baskıyı da artırmıştır. Burada �k� çel�şk�l� 

eğ�l�m mevcuttur. Sağlık kr�z� b�r büyüteç etk�s� yaratmıştır: güven 

�l�şk�s�n�n önem�n� vurgulanmış ve aynı zamanda d�j�tal 

o p e ra t ö r l e r  o n u  o l a ğa n ü s t ü  b � r  f ı r s a t  p e n ce r e s � n e 

dönüştürmüştür.

Der�nlemes�ne görüşmeler �ncelend�ğ�nde, gençler�n salgının 

yönet�m�ne �l�şk�n güven duygularının çok azaldığı d�kkat 

çekmekted�r. Çoğunlukla d�j�tal araçların hastalığı kontrol altına 

almak �ç�n kullanıldığını ancak yeters�z kaldığı vurgulanmıştır: 

…Bir kere bana sorarsan insanların pandemi 

konusunda yeterince bilgilendirildiğini ve 

bilinçlendirildiğini düşünmüyorum, o yüzden 

insanlar çok bilinçsizce hastalığı yaymaya 

devam ettiler, bir grup insan da bu insanlar 

yüzünden daha çok evlerine tıkılmak zorunda 

kaldılar.

(Ün�vers�te öğrenc�s�, 25 yaşında)

Toplam
(n: 1300)

Aşı Olanlar
(n: 1061)

Aşı Olmayanlar
(n: 239)

T2B B2B T2B T2BB2B B2B

77

74

64

53

51

48

45

45

10

11

17

26

29

32

36

38

81

79

67

57

54

51

49

47

6

7

13

23

26

29

34

35

57

55

46

34

37

32

29

34

28

26

33

42

43

46

49

49



8

Cov�d-19 Pandem�s� ve Akıl Sağlığı Araştırma Bulguları

Halka IBAN gönderildi ve bağış istendi. 

Gerçekten çok komikti. Her eve 5 adet maske 

gönderildi. Pandemi süresince benim evime 

devletin gönderebildiği maske sayısı beşti 

ya da bilmiyorum bana mı ulaşmadı. 

Benim annem babam devlet memuru, 

okula gidip geliyorlar.  Ha�anın üç günü 

okula gitseler bile bir ha�ada o maskeler bitiyor

(Ün�vers�te öğrenc�s�, 20 yaşında)

Pandem� yönet�m planlarında, salgın r�sk� �le rasyonel b�r şek�lde 

başa çıkab�len ve enfekte olma r�sk�n� sınırlamak �ç�n gerekl� 

önlemler� tak�p edeb�len halkın sorumluluğuna güven�leb�leceğ� 

fikr� yatar. Korkuya karşı savunmasız �nsanlar, özell�kle geçm�şte 

kend�ler�n�n veya başkalarının maruz kaldığı hastalıklar veya 

felaketler g�b� esk� yaralar uyandırıldığında, bazen çok güçlü 

end�şeler duyarlar. Bu nedenle, salgına karşı tavs�ye ed�len 

önlemler b�reyler tarafından sorgulansa da uygulanır. Örneğ�n, 

pandem�n�n evr�m� neden�yle öner�ler değ�şt�ğ�nde, bu yen� 

öner�ler halk tarafından kısa sürede kabul görmüştür. 

Halk sağlığı önlemler�n�n �şe yaraması �ç�n halkın katılımına 

�ht�yaç vardır. Önlemler demokrat�k b�r toplumda kolluk 

kuvvetler�yle, zorla kabul ett�r�lemez. Bu, kısıtlamaların b�r 

noktada kaldırılması gerekt�ğ� düşünüldüğünde, önlemler daha 

da öneml� hale gel�r. Bununla b�rl�kte, bu önlemler ne kadar uzun 

sürerse, etk�l� olmaları �ç�n güçlü destek almaları o kadar az 

olasıdır. Bu paradoks zamanla daha da sorunlu hale gel�r. Aynı 

şek�lde, aşılama söz konusu olduğunda sosyal kabul ed�leb�l�rl�k 

özell�kle öneml�d�r. 

Beyaz yaka çalışanların %89'u resm� kaynakların Koronav�rüs 

konusunda yaptığı uyarılara uyduklarını bel�rtm�şt�r. Her on aşı 

olmamış beyaz yaka çalışandan b�r� �se uyarılara uymadığını 

söylemekted�r. Bu oran aşı olmuş k�ş�lerde %2'd�r. Bu, yaşanan 

farklı r�skler�n görecel� ağırlıklarından kaynaklanan b�r karardır. 

İnsanlar çalışmayı bırakmanın, evde kalmanın nasıl b�r şey 

olduğunun farkındadırlar. Bu kısıtlamaları ve bel�rs�zl�kler� 

deney�mlem�şlerd�r. Pek çok �nsanın bakış açısına göre, �st�krarlı 

yaşam koşulları ve gelecek �ç�n güvenl�k sağlamak, v�rüs 

bulaşmasını önlemekten daha öneml�d�r. Bu nedenle kaderc� 

davranma g�b� b�r lüksler� yoktur.

Resm� kaynakların yaptığı tavs�yelere uyan beyaz yakaların %69'u 

Koronav�rüs' ten korunmak adına h�jyen kurallarına her zaman 

uyduğunu bel�rtmekted�r. Bu k�ş�ler�n %66'sı �se kapalı 

mekânlarda her zaman maske taktığını söyler. 

Grafik 1: Resm� kaynaklardan yapılan uyarılara uyma sıklığı

Koronav�rüsten korunmak adına h�jyen (tem�zl�k) kurallarına
d�kkat ed�yorum

2 4 25 69

D�ğer �nsanlarla sosyal mesafey� korumaya özen göster�yorum

3 8 31 58

Açık havada maske kullanıyorum

5 13 33 47

Kapalı mekanlarda maske kullanıyorum

3 7 23 66

H�çb�r zaman Nad�ren Zaman zaman Çoğu zaman Her zaman

Öğrenc�lerle yapılan görüşmeler �ncelend�ğ�nde, Koronav�rüsle 

�lg�l� yapılan uyarılara uydukları görülmekted�r. Bu uyarılara 

uymalarının neden� çoğunlukla hastalıktan korunma, end�şe 

duyma ve a�lev� durumlardır. Öğrenc� görüşler�nden bazıları 

aşağıdak� g�b�d�r:

Ben Haziran'a kadar evden çıkmadım. 

Alışverişimizi bile deli gibi evden yapıyorduk, 

çıkmayalım diye. Çok sıkı uyduk tedbirlere. 

Annem asla yanıma yaklaşmadı işten 

döndükten sonra. Önce duş aldı her gün, 

sonra ancak karşımdaki koltukta oturdu

(L�se öğrenc�s�, 18 yaşında)
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Biz zaten burnumuzu evin dışına 

çıkaramıyorduk. Annem ve babam gece 

çıkmamız için zorluyordu bizi. Sitenin etrafında 

yürüyüp hava almamızı istiyorlardı, düşünün 

artık o kadar kapalı kalmıştık. Bizim burada 

sitenin bahçesine inme şansımız oluyordu 

sadece. Kardeşim benden daha kötü etkilendi 

zaten, o çok sıkıntı yaşadı. Annem hemşire ya, 

eve geliyordu, hiç bize dokunmuyordu bile. 

Hastanede formasını çıkarmış olmasına 

rağmen diğer kıyafetlerini direkt makineye 

atıyor, duş alıyor ve ondan sonra ancak 

bizimle aynı odada bulunabiliyordu. 

İlginç bir deneyimdi gerçekten.

(Ün�vers�te öğrenc�s�, 21 yaşında)

Çok aşırı yalnız kalmadım. Arkadaşlarımla 

ha�anın 3-4 günü buluşuyordum korona 

olmasına rağmen. Birinde buluşuyorduk. 

İrem'lere gidiyorduk anneannesinin evi 

boş oluyordu, yemek yiyorduk sohbet 

ediyorduk falan. Bir de onun annesi babası 

doktor olduğu için sürekli test oluyordu. 

Sürekli negatif çıktığı için gönül rahatlığıyla 

gidiyorduk. O yüzden yalnız kalmadım ya, 

sadece o sınav zamanı kendimi duygusal 

olarak kötü hissetmiştim

(Ün�vers�te öğrenc�s�, 1 yaşında)

D�ğer tara�an, toplumdak� b�r başka ger�l�m sağlığın korunması adına b�reysel özgürlükler�n önüne konulan b�rden çok engelle kend�n� 

gösterm�şt�r: b�rb�r�n� tak�p eden ha�a sonu sokağa çıkma yasakları, özel hayata ve a�le hayatına (n�kâh, düğün, cenaze) yönel�k 

kısıtlamalar, her türlü göster�, toplu �badet yasakları.  Bu kısıtlamaların çoğuna, seyahat belges� adı altında b�r �zn� gerekçelend�rme 

zorunluluğundan, uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırıma (maske takmama cezası) kadar değ�şen zorlayıcı tedb�rler eşl�k 

etm�şt�r.

Her ne kadar beyaz yaka çalışanların arasında Koronav�rüs kapsamında resm� kaynaklardan yapılan tavs�ye ve uyarılara uymayanların 

sayısı oldukça az olsa da bu k�ş�ler�n %44'ü bu süreçten yorulduğu ve sıkıldığı �ç�n, %38'� �se resm� kaynaklara güvenmed�ğ� �ç�n uymadığını 

bel�rtm�şt�r.

Koronav�rüs sürec�nden çok yoruldum ve sıkıldım

Resm� kaynaklara güvenm�yorum

Koronav�rüse yakalanırsam rahat atlatacağımı düşünüyorum

Koronav�rüsün sıradan b�r v�rüs olduğunu, salgın olmadığını düşünüyorum

Salgının abartıldığını düşünüyorum

Koronav�rüse yakalanmayacağımı düşünüyorum

Salgının b�tt�ğ�n� düşünüyorum

Masken�n koruyucu olduğunu düşünmüyorum

Aşının koruyucu olduğunu düşünmüyorum

Aşının yan etk�ler� olduğunu düşünüyorum

Cevap yok

Baz: 46

Tablo 3: Koronav�rüs tedb�rler�ne uymama sebepler� Koronav�rüs Tedb�rler�ne  Uymayanlar (n: 45)

44

38

31

18

16

16

11

4

2

2

2
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Bana dershaneye gidebileyim diye özel izin 

çıkarttırdık, babamın şirketinde çalışıyor gibi 

göstererek beni. Bu saçma sapan yasaklar 

yüzünden eğitimimden geri kalmak istemedim.

(L�se öğrenc�s�, 18 yaşında)

Araştırma kapsamında görüşme yapılan gençler�n Koronav�rüs 

kapsamında resm� kaynaklardan yapılan tavs�ye ve uyarılara 

uymama sebeb�, aşağıdak� örneklerde görüldüğü g�b�, hastalığın 

daha az c�dd�ye almalarından kaynaklıdır:

Yani şimdi çalışmaya başladım son sene ve 

iş yüzünden oradan oraya gidiyorum. 

Her zaman her tedbire uyulmuyor. Ama artık 

aşıları da olduktan sonra ne yalan söyleyeyim 

normalleşti benim için biraz daha.

(Ün�vers�te öğrenc�s�, 25 yaşında)

Koronav�rüs Aşıları 
Hakkında 
Değerlend�rmeler
Koronav�rüs bulaşmış �nsan sayısı artmaya devam ederken, 

atalarımızdan kalma korkularımızı uyandıran yen� korkular da 

b�z� beklemekted�r. Başka yerlerde olduğu g�b� Türk�ye de 

�nsanların marketlere koşarak tuvalet kâğıdı veya makarna 

raflarını boşalttıklarına tanık olunmuştur. Nasıl olur da farklı 

ülkelerde yaşayan �nsanlar var olmayan b�r tehl�keye aynı şek�lde 

tepk� vermekted�r? 

İk� v�rüs dolaşımdadır: Cov�d-19 ve korku; toplu pan�ğe 

dönüşeb�len ve h�per bağlantılı b�r dünyada yaşadığımız �ç�n çok 

daha hızlı yayılab�len b�r korku. Koronav�rüs'e karşı gel�şt�r�len 

aşılar önce korku v�rüsünü ardından da Cov�d-19'ü kontrol altına 

almaya başlamıştır.

Beyaz yakaların %70'� B�onTech aşısı olmuştur, bu oran 

kadınlarda ve AB SES grubunda daha yüksekt�r. 20-24 yaş 

grubunda aşı olmayan k�ş�ler�n oranı �se d�ğer yaş gruplarına 

oranla daha fazladır. B�onTech aşısına S�novac aşısından daha 

fazla güven duyulmaktadır. Her 3 k�ş�den �k�s� B�onTech aşısına 

güvend�ğ�n� bel�rtmekted�r. Bu oran kadınlarda erkeklere göre 

daha fazladır.

Tablo 4: Koronav�rüs aşılarına duyulan güven

B�onTech

Aşılara Duyulan Güven

S�novac

T2B B2B
Çok güven�yorum +

Güven�yorum
H�ç güvenm�yorum +

Güvenm�yorum

%63
Kadın (%69)

%18
Aşı olmayan (%59)

%32
Kadın (%37)

%38
Aşı olmayan (%61)
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Aşı bekledik, bence aşıdan sonraki süreç 

yine çok kötü değildi ama aşı gelene kadar 

gerçekten sıdkımız sıyrıldı. Aşıdan sonra 

rahatladık ama çok uzun süre, çok çok 

uzun süre aşı bekledik biliyorsunuz ki

(Lise/Üniversite öğrencisi, 
20 yaşında, erkek)

Gençler�n de aşıya �lg� gösterd�kler� ve güvend�kler� görülmüştür.

Korku, tehl�keye karşı gel�şt�r�len b�r tepk�d�r; sağlığımız ve hatta 

yaşamımız �ç�n aşırı r�sk almaktan kaçınırken seç�mler�m�z� ve 

eylemler�m�z� yönlend�rmeye yardımcı olur. Ancak b�l�nd�ğ� g�b� 

tüm �nsanlar tehl�keye karşı aynı duyarlılığa sah�p değ�ld�r, 

bazıları onu hafife alır ve bedel� ne olursa olsun �lerler, d�ğerler� 

çok daha fazla ger� çek�l�r, hatta çoğu zaman korkudan hasta 

olacak duruma gel�rler. Araştırma sonuçlarında da görüldüğü 

g�b� aşı olmaktan kaçınan bazı �nsanlar yeter�nce korkmamakta 

ve r�skl� davranışlarına devam etmekted�r. 

Aşı olmayan beyaz yakaların %28'� yakın zamanda aşı olmayı 

düşündüğünü bel�rtm�şt�r. Bu oran kadınlarda erkeklere göre 

daha yüksekt�r. Yakın zamanda aşı olmayı düşünmeyenler�n 

%64'ü aşıların koruyuculuğuna �nanmadığı �ç�n, %54'ü �se 

aşıların yan etk�ler�nden korktuğu �ç�n aşı olmamış ve olmayı da 

düşünmemekted�r.

Aşıların koruyuculuğuna �nanmıyorum

Aşıların yan etk�ler�nden korkuyorum

Aşıların bana zararı olacağını düşünüyorum

Aşının v�rüs mutosyanlarına karşı etk�l� olduğunu düşünmüyorum

Aşının kısırlık yaptığını düşünüyorum

Sağlıklı beslend�ğ�m ve spor yaptığım �ç�n aşı yaptırmayı gerekl� görmüyorum

Koronav�rüs sıradan b�r v�rüs olduğu �çn� aşı olmayı gereks�z buluyorum

İnsanlara aşı �le m�kroç�p takılacağını düşündüğüm �ç�n aşı olmak �stem�yorum

Alerj�m ve/veya d�ğer sağlık sorunlarım olduğu �ç�n aşı olamıyorum

Aşının �çer�ğ� hakkında b�lg� sah�b� olmadığım �ç� aşı olmak �stem�yorum

Aşının t�car� amaçlar �le üret�ld�ğ�n� düşünüyorum

Baz: 89 (Yakın zamanda aşı olmayı düşünmeyenler)
Baz: 239

Tablo 5: Koronav�rüs aşılarını olmak �stememe nedenler� Aşı Olmak İstememe Nedenler�

%64

%54

%47

%36

%25

%21

%19

%19

%7

%1

%1
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İlk başlarda yine çok titizdik her şeyde. 

Gelen her şey yıkanıyordu, dezenfekte 

ediliyordu ama bir süre geçtikten sonra 

mecburen alışmaya başladık ve şu an herkes 

dışarı çıkıyor bizim evde ve onun kaygısı da 

çok azaldı, sonuçta geçirdik hastalığı ve bir 

daha başımıza gelirse daha hafif atlatırız, 

aşı da mı olacağız yani, öyle düşündüğümüz 

için bir rahatlama söz konusu diyebilirim.

(Üniversite öğrencisi, 21 yaşında)

Gençler arasında az da olsa aşı olmayı düşünmeyenler 

mevcuttur. Hastalığı hafif geç�rm�ş olmak veya zamanla 

hastal ığ ın  se yr �ne al ışmak temel  nedenler  arasında 

göster�lmekted�r.

Aşı olmaktan çek�nme esas olarak aşının olası yan etk�ler� 

konusundak� bel�rs�zl�k �le �lg�l�d�r. Bu, b�rkaç yüzyıldır d�ğer 

aşılarda bulunan b�r mekan�zmadır. Ç�çek hastalığına, 

boğmacaya, MMR aşısına (kızamık, kabakulak, kızamıkçık) karşı 

aşı konusunda end�şeler hep olmuştur. İnsanlar, “Hastalığı 

kapmak mı yoksa aşının yan etk�ler�n� görmek m� daha kötü?” 

d�ye sorgulamaktadır.
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Okul, Çalışma 
ve Sosyal Hayat
Okul �le İlg�l� 
Değerlend�rmeler

23 Mart 2020 tar�h�nde M�llî Eğ�t�m Bakanlığı ve YÖK tarafından 

alınan karar �le b�rl�kte yüz yüze eğ�t�m yer�ne uzaktan eğ�t�m 

sürec�ne geç�lm�şt�r.  Bu �st�sna� durum b�rçok sorunu 

beraber�nde get�rm�şt�r: a�le b�reyler�n�n çocuklarının okul 

etk�nl�kler�n� denetlemek �ç�n gerekl� olan sosyal veya d�lsel 

becer�ler�n�n ve zamanın olmaması, evden çalışmanın evde 

eğ�t�mle b�rl�kte yürütülmes�n�n zor olması ve hatta a�len�n tüm 

üyeler�n�n uzun süre evde bulunmasının neden olduğu 

gerg�nl�kler�n oluşması...

Okulların kapatılması kararının ardından okullar ve eğ�t�m 

kurumları hızla uzaktan eğ�t�m s�stemler�n� kurmak zorunda 

kalmıştır. Bu durum, tüm okul personel� �ç�n ağır b�r �ş yükü 

oluşturmuş, eğ�tmenler çok kısa sürede çalışma ve öğret�m 

yöntemler�n� kökten değ�şt�rmek zorunda kalmıştır. Öğrenc�ler ve 

a�leler� de bu eğ�t�msel kargaşadan öneml� ölçüde etk�lenm�şt�r. 

Karant�na dönem� yan� eve kapanma ebeveynlerde ac�l 

çözülmes� gereken sorulara yol açmıştır: Çocuğumun ger�de 

kalmamasını nasıl sağlayab�l�r�m? Daha önce zaten zor b�r 

durumdaysa, onun vazgeçmes�n� nasıl engeller�m? Ebeveyn-

çocuk �l�şk�ler�n� ağırlaştıran bu yükümlülük varken nasıl �şe 

g�deb�l�r�m?

Kapanma sürec�nde, öğretmenlere ve ebeveynlere yönelt�len 

talep, başlangıçta sınıflarda programlanan öğren�mde 

�lerlemeye devam etmekt�r. Öğretmenler eğ�t�m faal�yetler�n� her 

şeye rağmen gerekl� düzenlemelerle vel�lere aktarmışlar, bu 

nedenle vel�ler de bu eğ�t�msel sürekl�l�k programında akt�f rol 

almak zorunda kalmışlardır.

Öğretmenler�n tüm beklent�ler�n� karşılamak �steyerek hem ev� 

hem de okulu düzenlemeye çalışan a�leler, bunu nasıl 

yapacaklarını b�lmed�kler�n� çabucak fark etm�şt�r. Bu durum 

ebeveynlerde suçlulukla karışık aşırı sorumluluk duygusunu da 

ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla okulların tekrar açılması onlar �ç�n 

öneml�d�r.

Beyaz yaka çalışanların %53'ü Koronav�rüs kontrol altına 

alınmasa b�le gerekl� tedb�rler alınarak okulların fiz�ksel olarak 

açılması ve normal eğ�t�me devam ed�lmes� gerekt�ğ�n� 

düşünmekted�r.

Tablo 6: Okulların açılması �le �lg�l� değerlend�rmeler

Okulların Açılması �le İlg�l� Değerlend�rmeler

20

27

53

%13
Aşı olmayan Çocuksuz (%22)

Koronav�rüs kontrol altına alınmadan
okulların fiz�ksel olarak açılmasına
karşıyım

İsteyen çocuğunu okula göndermel�,
�steyen�n çocuğu evden onl�ne ders
alab�lmel�

Koronav�rüs kontrol altına alınmasa 
da gerekl� tedb�ler alınarak okullar
fiz�ksel olarak açılmalı ve normal
eğ�t�me devam ed�lmel�

Ebeveyn (%61)
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Benim kardeşim birinci sını�a ve bu süreç aşırı 

kötüydü. Şöyle, şimdi bunlar okula çok az 

gittiler ve derslerin hepsi online'dı. Öğretmen 

biraz orta yaşlıdan büyük, biraz yaşlı. O yüzden 

bizim için çok sıkıntılı geçti, sürekli annem 

ilgilendi. Kardeşim de çok istekli olmayınca 

biraz zor oldu bizim için. Okumayı öğrendi 

ama zor bir süreçti. Öğretmeni çok ilgiliydi ama 

okula gitmek farklı, online okumayı öğrenmek 

çok farklı birbirinden. Ben çok üzülüyordum 

açıkçası kardeşime. Okula gidemiyor, arkadaş 

edinemiyor falan diye

(Üniversite öğrencisi, 21 yaşında)

Araştırma kapsamında kapatma önlemler�n�n eğ�t�m üzer�ndek� 

etk�ler�, ebeveynler� beyaz yaka çalışan olan gençlerle de 

tartışılmıştır. Örneğ�n okuldan uzak kalınan dönemde 

arkadaşlıkların dağılması, görüşmeler sırasında b�rkaç k�ş� 

tarafından vurgulanmıştır. Aşağıda 21 yaşında b�r ün�vers�te 

öğrenc�s�n�n �lkokuldak� kardeş� �ç�n aynı end�şeler� paylaştığı 

görülmekted�r:

Görüşülen beyaz yakaların %43'ü okullarda eğ�t�m�n tamamen 

yüz yüze olması gerekt�ğ�n�, %15'� �se tamamen onl�ne olması 

gerekt�ğ�n� düşünmekted�r.

Grafik 2: Okullardak� eğ�t�m�n şekl� �le �lg�l� değerlend�rmeler

Okullarda eğ�t�m�n ne şek�lde 
devam etmes�nden yanasınız?

%43
Aşı olmayan (%50)
Ebeveyn (%51)

Tamamen
Yüzyüze

%15
C2 (%26)
20-24 (%21)
55+ (%24)
Çocuksuz (%17)

Tamamen
Onl�ne

%29
Çocuksuz (%31)

İsteyen�n 
çocuğuna onl�ne,

�steyen�n de 
yüz yüze eğ�t�m

aldırab�ld�ğ� b�r model
Dönüşümlü

(bel�rl� günler onl�ne,
bel�rl� günler yüz yüze)

%13
D�ğer gruba göre anlamlı olarak yüksekt�r.
D�ğer gruba göre anlamlı olarak düşüktür.

Baz: 1300 ©GIK 21

Eğ�t�m
Şekl�
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Okulların kapatılması ve sosyal temasların azaltılması g�b� sağlık 

önlemler�n�n uygulanması hem k�ş�ler arası �l�şk�lerde hem de 

çalışma alanlarında karışıklıklara neden olmuştur. Örneğ�n 

ebeveynler �lk b�rkaç̧ ay boyunca b�r yandan evden çalışmayı 

sürdürürken, d�ğer yandan da uzaktan eğ�t�mle �lg�l� bel�rl� 

zorlukların üstes�nden gelmek �ç�n çocuklarının eğ�t�m�ne destek 

olmak zorunda kalmışlardır.

Sosyal temastak� azalma, öğrenc�ler�n büyük çoğunluğu 

tarafından b�r eks�kl�k olarak yaşanmıştır. Araştırmaya katılan 

gençler uzaktan eğ�t �m süres�nce,  mot�vasyonlarının 

bozulduğunu veya konsantre olmakta güçlük çekt�kler�n� 

b�ld�rmekted�rler. Öte yandan, sınıfa g�tmek zorunda olmamak, 

bazılarına göre ders çalışmak �ç�n daha fazla zaman 

kazandırmakta ya da sınavlarda başarılı olmak �ç�n kopya 

çekmeler�ne fırsat vermekted�r.

Kopya…  Zaten kopya olmadan bir sınav 

geçmedi.  Hatta kendim geçmedim çünkü 

arkadaşlarımı falan soktum sınavlara, onlar 

geçti benim yerime sınavları. Zaten en ufak 

sınava bile 8-10 kişi giriyorduk. Çılgınlar gibi 

kopya çektik. Eğer kul hakkı diye bir şey varsa 

budur, kul hakkı diye bir şey yokmuş bu 

zamana kadar… İki tane çok kritik dersim 

vardı mesela onların sınavlarına ben girmedim. 

(Üniversite öğrencisi, 25 yaşında)

Kamera açma zorunluluğu yoktu bizde, hatta 

kamera açmak yasaktı. Açılmıyordu EBA'dan 

girdiğinde. O yüzden girsem de açmadığım 

için çok fazla dinlemiyordum. Hocayla iletişim 

kötüydü, iyi idare edemediler. Kolaylık 

açısından iyiydi aslında ama değerlendiremedim 

ben biraz. Zor oluyor yani, ben katılamadım 

öyle çok fazla. EBA falan donunca, dersler bir 

kere işlenememeye başlayınca hevesim kaçtı

(Lise öğrencisi, 18 yaşında)

Ama dersi geçme açısından çok rahatlattı 

çünkü diğer türlü benim okul yine uzayacaktı. 

O yüzden pandemiye şükrediyorum açıkçası. 

Kopya rahattı. Kopya çektim ve geçtim.

(Üniversite öğrencisi, 25 yaşında)
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Kapanma dönem�nde yaygınlaşan evden çalışma, bazı 

eş�ts�zl�kler�n b�rçoğunun altını ç�zm�şt�r. Kr�z sırasında çalışmaya 

devam etmek zorunda kalan temel sektörlerdek� �şç�ler�n aks�ne, 

“beyaz yakalar” uzaktan çalışma sayes�nde evler�nden 

görevler�ne devam edeb�lmekted�r.  Başka b�r dey�şle bu sağlık 

kr�z�nde beyaz yakalar çalışma hayatı açısından aslında 

kazananlar arasında n�telend�r�leb�l�r: �şler�ne v�rüsle temas 

etmeden evler�nde devam eden çalışanlar, yen� çalışma 

yöntemler�ne o kadar �y� adapte olmuştur k�, büyük b�r kısmı 

bunun norm hal�ne gelmes�nden yanadır. Uzaktan çalışma, 

onlara daha fazla esnekl�k sağlarken, daha önce �şe g�d�p gel�rken 

harcanan zamandan ve paradan tasarruf  etmeler �n� 

sağlamaktadır. Dolayısıyla, çoğu bankacı, avukat, danışman, 

muhasebec�, reklamcı, teknoloj� çalışanı ve d�ğer ofis çalışanı 

olan beyaz yakaların ha�ada beş gün ulaşımda vak�t harcamak 

�stememes�n�n ve b�rçok �şveren�n çalışanlarına sağladığı h�zmet 

g�derler�n� azaltmalarının �ş dünyasındak� yen� düzenlemeler�n 

haberc�s� olduğu söyleneb�l�r.

Kapanmayla b�rl�kte oluşan bu yen� çalışma düzen�n�n �ş 

üzer�ndek� etk�ler� de çok sayıdadır. Bazıları �şler�n� kaybetme 

korkusu yaşarken, b�r kısmı ekonom�k zorluklarla karşılaşmıştır, 

d�ğerler� �se artan teknoloj� kullanımına uyum sağlamak zorunda 

kalmıştır. Bu, açıkçası evde çocuğu olan b�rçok ebeveyn �ç�n b�r 

meydan okuma n�tel�ğ�nded�r. Saatler�n esnekl�ğ� ve �şveren�n 

anlayışı kolaylaştırıcı faktörlerd�r. 

Her dört beyaz yakadan üçü Koronav�rüs sürec�nde çalışma 

durumunda b�r değ�ş�kl�k olmadığını bel�rt�rken, yalnızca %16'lık 

b�r kes�m çalıştığı ş�rket Kısa Çalışma Ödeneğ�nden yararlandığı 

�ç�n gel�r�n�n azaldığını söylemekted�r.

Koronav�rüs Dönem�nde 
Çalışma

İşten çıkarıldım ve yen� b�r �ş buldum

İşten / ücrets�z �zne çıkarıldım ve bel�rl� b�r süre sonra aynı �şe yen�den başladım

İş yer�m kısa çalışma ödeneğ�nden (KÇÖ) yararlandı ve bu nedenle gel�r�m azaldı

Çalışma durumumda herhang� b�r değ�ş�kl�k olmadı

Baz: 1300

Koronav�rüs sürec�nde çalışma durumu

%64

%54

%47

%36

Tablo 7: Koronav�rüs sürec�nde çalışma durumu
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Ev �şler�; ev�n genel bakımı, a�len�n gel�r veya servet�n�n yönet�m�, çocukların eğ�t�m�, özell�kle yaşlılar, engell�ler olmak üzere, bağımlı 

olanların bakımı veya a�le �ç�nde geç�r�len zamanın organ�zasyonu dâh�l olmak üzere çok çeş�tl� etk�nl�kler� �çer�r. Geçerl� sosyal normlar 

altında, kadınlar ve kız çocuklar ev�n bakımından sorumludur ve a�le üyeler�ne bakarlar. Cov�d-19 salgını süres�nce okulların kapanması, 

yaşlıların �zolasyonu ve evde artan hasta sayısı neden�yle bu görevler�n yükünün arttığı görülmekted�r. Bu durumun, uzaktan çalışma 

sırasında �ş ve özel hayat arasındak� dengey� korumada olumsuz etk�ler� olmuştur. 

Buna rağmen her üç beyaz yaka çalışandan �k�s� Koronav�rüs dönem� boyunca �ş� ve özel hayatı arasında dengey� sağlayab�ld�ğ�n� bel�rt�r. 

Bununla b�rl�kte her dört beyaz yakadan �k�s� �se bu dönemde �ş yükünün arttığını söyler.

Koronav�rüs dönem� boyunca �ş�m ve özel hayatım arasındak� dengey� sağlayab�ld�m

Koronav�rüs dönem�nde çalıştığım kurumun bana değer verd�ğ�n� h�ssett�m

Koronav�rüs dönem�nde yönet�c�ler�m ve/veya çalışma arkadaşlarım bana karşı anlayışlıydı 
ve bu dönem� daha kolay atlatmamı sağladı

Koronav�rüs dönem�nde çalıştığım ş�rket�n ben� mağdur etmeyeceğ�ne güvend�m

Koronav�rüs dönem�nde �ş�m� kaybetme korkusu yaşadım

Koronav�rüs dönem�nde �ş yüküm arttı

Koronav�rüs dönem�nde �ş yüküm aşırı arttığı �ç�n kend�m� çok baskı altında h�ssett�m / h�ssed�yorum

Koronav�rüs dönem�nde almam gereken terfi/zam vb. yükselmeler gec�kt�/gerçekleşmed�

Baz: 1300

T2B
Tablo 8: Koronav�rüs sürec�nde çalışma durumu

B2B

67

65

63

62

53

51

44

42

10

11

10

14

29

28

33

33

T2B B2B

Kes�nl�kle
katılmıyorum

Kes�nl�kle
katılıyorum

1 2 3 4 5

Genel olarak, Cov�d-19 araştırması, beyaz yakaların büyük b�r kısmı �ç�n çalışma koşullarında b�r aksama olmadığını göstermekted�r. Her 

ne kadar uzaktan çalışma prat�ğ� b�r ayrıcalık olarak algılansa da kr�z, uzaktan çalışanlar arasında b�le b�r eş�ts�zl�ğ�n var olduğunu 

gösterm�şt�r. Beyaz yaka çalışanlar �ç�n İş'te yalnızlık duygusu ve �ş-a�le çatışması eş�ts�zl�ğ� ortaya çıkaran öneml� faktörlerd�r. 

Evden çalışma, akıl sağlığına etk� eden bazı durumları tet�kleyen değ�ş�kl�klere yol açmıştır. Beklent�ler�n netl�ğ�n�n azalması, �ş� yapmak 

�ç�n artan b�lg� eks�kl�ğ� ve düşük �ş tatm�n� sev�yeler�, ps�koloj�k sağlığın bozulmasına neden olur. Daha önce �şyerler�ne g�d�p gelen beyaz 

yaka çalışanlar �ç�n, sokağa çıkma yasağı ve evden çalışma �ş güvences�zl�ğ� duygularını ve karant�nanın yol açtığı çalışma saatler�nden 

duyulan memnun�yets�zl�ğ� ortaya çıkarmış, ps�koloj�k sıkıntılara neden olmuştur. 

Araştırmaya katılan beyaz yaka çalışanların %51'� Koronav�rüs kontrol altına alınmasa b�le gerekl� tedb�rler alınarak ofise dönülmes� ve 

normal çalışma düzen�yle devam ed�lmes� gerekt�ğ�n� düşünmekted�r. %17'l�k b�r kes�m �se h�br�t çalışma model�nden yana b�r tutum 

serg�lem�şt�r.

Grafik 3: Koronav�rüs sürec�nde çalışma durumu

Koronav�rüs kontrol altına 
alınmasa da gerekl� tedb�rler alınarak 

ofise dönülmel� ve normal çalışma 
düzen�yle devamed�lmel�

İsteyen ofise g�tmel�,
�steyen de evden çalışmalı

Bel�rl� günler ofise g�d�lmel�,
bel�r günler de evden çalışılmalı

(H�br�t model)

Koronav�rüs kontrol altına alınmadan
ofise dönmeye karşıyım

Aşı Olmayan
(%57)

D�ğer grubu göre anlamlı olarak yüksekt�r
Baz: 1300

51

26
17

7
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Ebeveynler ve özell�kle kadınlar, kr�z sırasında uzaktan çalışma 

koşullarından daha çok etk�lenm�şlerd�r. Okulların kapanmasıyla 

b�rl�kte �ş ve a�le hayatı arasına engeller koymanın karmaşık b�r 

görev olduğu kanıtlanmıştır. Uzaktan eğ�t�m alan çocukları olan 

uzaktan çalışan ebeveynler, a�le yaşamını düzenlemek �ç�n 

harcanan zaman sebeb�yle oldukça yorgun düşmüşlerd�r. 

Kadınlar, kapanma dönem�nde erkeklerden daha ağır b�r yükle 

baş etmek zorunda kalmışlar ve ev �şler�ne eşler�nden daha fazla 

zaman ayırmışlardır. Görüşülen gençler beyaz yaka çalışanları 

olan ebeveynler�n�n kend�ler�n� “güvende” h�ssetmed�kler�n� 

söylem�şlerd�r.

Annem zaten sevmediği bir işte çalışıyordu ve 

sadece eve birinin bakması gerektiği için 

çalışıyordu ve zaten paranın çoğu da benim 

eğitim masraflarına harcanıyordu. Bence 

annemin değeri o işte bilinmiyordu. Pandemi 

döneminde yükü iyice arttı, bunun üzerine 

bir de patronu ona iyice kişisel asistanı gibi 

davranmaya başladı, anneme saçma sapan 

ithamlarda bulundu. Annem de o zaman 

kovun beni dedi. Bu şekilde işten çıkarıldı, 

işsiz kaldı. Ama pandemi bahane edildi, 

tazminatı hala düzgün şekilde ödenmedi. 

Belli bir yaşı da geçti, tekrar iş bulabilir mi, 

çalışabilir mi bilmiyoruz

(Lise öğrencisi, 19 yaşında)

Benim babam yine yazılım uzmanı. Benim 

babam yazılım uzmanı olmasına rağmen 

onun maaşı bile geç yattı, hatta belki de 

yatmadı ama babam bize söylemedi 

üzülmeyelim diye.

(Lise öğrencisi, 17 yaşında)

Benim annem hiç online çalışmadı bu süreçte. 

Bir noktada iş değiştirdi, CNN'de çalışırken 

Haber Türk'e geçti. O dönemde, pandemin ilk 

zamanında, mart ayından sonraki yazda işe 

gitmedi… Evde kapalı kalmak onu epey 

rahatsız etti ve orada bir belirsizlik yaşadık 

pandemiden dolayı. Nasıl olacak, iş 

bulabilecek mi bir daha? Yaşı bir yere geldi, 

artık ona biri iş vermeyi tercih edecekler mi? 

Ama bir şekilde Haber Türk'ten bir teklif geldi 

ve oraya geçti. Ama o belirsizlik dönemi ikimiz 

için de zordu, pandemi olmasa bence daha 

kolay ilerlerdi

(Lise öğrencisi, 18 yaşında)

Sonuçlar, beyaz yakaların çoğu �ç�n pandem� sırasında artan r�sk 

faktörler�n�n sev�yes�n�n b�reyler�n end�şes�yle doğru orantılı 

arttığını göstermekted�r. Örneğ�n, pandem� sırasında çalışanların 

büyük b�r kısmı, �ş�n� kaybetme korkusu yaşamış, kend�ler�n� �ş 

yer�nde baskı altında h�ssetm�şlerd�r. İş ve özel hayat denges� 

çaba göster�lerek kurulmuştur. N�tek�m beyaz yakaların yarıdan 

fazlasının tedb�rler alınarak ofise dönülmes� ve normal çalışma 

düzen�yle devam ed�lmes� gerekt�ğ�n� söylemes� bu çatışmalı 

durumdan uzaklaşma �steğ� olarak yorumlanab�l�r.
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Koronav�rüs Sürec�nde 
Yakınlarla Görüşme

Kapanma dönem�nde yaşanan �zolasyon ve bunun get�rd�ğ� 

yalnızlık duygusu, nüfusun sağlığı üzer�nde öneml� etk�lere 

sah�pt�r, etk�ler� muhtemelen en savunmasız b�reylerde daha 

fazladır. Bu durum Cov�d-19'un neden olduğu yen� sosyal 

pol�t�kalarla daha da kötüleşm�şt�r. Esk�den daha sık z�yaret 

ed�len a�le büyükler� yalnız bırakılmış, komşu z�yaretler� azalmış, 

arkadaşlarla buluşma �mkânı olmamıştır.  

Her üç beyaz yakadan �k�s� koronav�rüs sürec�nde farklı hanelerde 

yaşayan akrabaları, arkadaşları veya komşularıyla görüştüğünü 

bel�rtmekted�r. Görüşen k�ş�ler�n %25'� ha�ada b�rkaç defa 

görüştüğünü bel�rt�r. Görüşme sıklığı ha�ada ortalama 1,33 

gündür. Kadınların erkeklere oranla anlamlı olarak daha sık 

çevres�yle görüştüğü görülmekted�r.

Tablo 9: Koronav�rüs sürec�nde yakınlarla görüşme

Ne sıklıkla görüştünüz?

Hemen hemen her gün

Ha�ada b�rkaç defa

Ayda b�rkaç defa

B�rkaç ayda b�r

Senede 1-2 defa

%3

%25

%40

%25

%7

Kadın (%30)

Erkek (%9)

Ha�ada ortalama 1,33 gün

Baz: 865 (yakınlarıyla görüşenler)

1,48 gün 1,22 gün

Karant�na dönem�nde korunmasız yaşlılara ve hastalığı hafif 

geç�rd�ğ� ancak v�rüsü güçlü b�r şek�lde bulaştırdığı düşünülen 

gençlere evde kalma zorunluluğu get�r�ld�. Bu �k� grupla 

ekonom�k potans�yel�n� sürdürmes� gereken nüfusun ger� kalanı 

arasında b�r ayrım yapılmıştır. Yüz yüze görüşmelerde azalmanın 

etk�s�, ruh sağlığı, davranış bozuklukları ve fiz�ksel sağlığa da 

olumsuz yansımaktadır.

Genel olarak yalnızlık, ruh sağlığı problemler�nde (depresyon, 

anks�yete, d�kkat eks�kl�ğ� bozukluğu, bağımlılıklar, kend�ne zarar 

verme, �nt�har) artışla bağlantılıdır, aynı zamanda ruh sağlığına 

�l�şk�n d�ğer olumlu yönlerde (memnun�yet h�ss�, �y� h�ssetme, 

stres yönet�m�, meslek� beklent�ler konusunda �y�mserl�k) azalma 

yalnızlık duygusunu artırır.

Gençlerle yapılan görüşmelerde özell�kle yaşlı a�le b�reyler�n�n 

yalnızlığı ve bu durumun onların ruh sağlığını nasıl etk�led�ğ� 

görülmekted�r. Hastalık bulaştırma korkusu, yakınlarının 

hastalığı sırasında destek olamama veya cenazeler�nde 

bulunamama aynı zamanda gençlerde b�r suçluluk duygusuna 

da neden olmuştur. 
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Benim anneannem kanser hastasıydı ve bu 

süreçte vefat etti. Dayılarım hastalık bulaştırırım 

korkusuyla çok uzun süre onu göremediler. 

Aynı şekilde anneannemin de komşuları vardı, 

arkadaşları vardı, çıkamadı. İnsan düşünmeden 

edemiyor, ya o kendi hayatına devam 

edebilseydi, bu kadar kısıtlanmasaydı, daha 

yavaş ilerler miydi acaba hastalığı?” 

(Üniversite öğrencisi, 22 yaşında)

Bu süreçte beni en çok etkileyen şey babamın 

kuzeninin vefat etmesi ve benim cenazeye 

gidemememdi. Evde tek başıma kalmıştım, 

o beni duygusal olarak çok kötü etkiledi. 

Son yolculuğuna uğurlamak derler ya,

onu yapamadım işte ben

(Lise öğrencisi, 16 yaşında)

Anneannem artık çok yaşlandı ve hasta, 

o yüzden onu bakım evine yerleştirdik. 

Fakat Koronavirüs yüzünden sık sık gidip 

ziyaret edemedik biz. Annem gitti ama bizim 

için yıpratıcıydı mesela bu süreç.

(Lise/Üniversite öğrencisi, 19 yaşında)



Koronav�rüs Sürec�nde 
Çevre Değerlend�rmeler�

Orta Çağ'dak� veba veya B�r�nc� Dünya Savaşı'nın sonundak� 

İspanyol gr�b� örnekler�nden anlaşılacağı g�b� �nsanlığın b�r 

pandem� neden�yle büyük b�r sağlık kr�z�yle karşı karşıya kaldığı 

bu durum tar�hte �lk değ�ld�r. Bütün pandem�ler, tar�hsel 

dönemlere, toplumlara ve kültürlere bağlı olarak farklı b�ç�mlerde 

�fade ed�len korku, end�şe, çares�zl�k, �nkâr g�b� aynı kolekt�f 

olumsuz duyguları üretm�şt�r.  

Cov�d 19 araştırması, kr�z�n �nsanların sosyal �l�şk�ler�n�n durumu 

üzer �ndek�  �k �  etk�s �n�  ortaya ç ıkarmışt ı r :  toplumsal 

dayanışmadak� azalma ve yalnızlık duygusundak� artış. Beyaz 

Toplumsal dayanışma

Komşuluk �l�şk�ler�

Akrabalar arasında dayanışma

Sözel ş�ddet (bağırma, hakaret vb.)

F�z�ksel ş�ddet

Baz: 1300

Koronav�rüs sürec�nde çevremde... T2B
(Çok arttı + arttı) Değ�şmed�

B2B
(Çok azaldı + azaldı)

25

17

17

43

38

26

21

30

43

48

50

62

53

14

14

Tablo 10: Koronav�rüs sürec�nde çevre değerlend�rmeler�

B2B T2B

Çok azaldı Çok arttı1 2 3 4 5
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yaka çalışanların yarısı koronav�rüs sürec�nde toplumsal 

dayanışmanın azaldığını düşünmekted�r. Oysa bu tür olumsuz 

duygular ancak toplumdak� dayanışma arttıkça hafifler. Yaklaşık 

her üç beyaz yakadan �k�s� �se komşuluk �l�şk�ler�n�n azaldığını 

bel�rt�yor. Görüşülenler�n %43'ü bu süreçte çevreler�nde sözel 

ş�ddett�n arttığını,  %38'� �se fiz�ksel ş�ddet�n arttığını 

söylemekted�r.

Bu kr�z�n ne kadar süreceğ�n�, kötüye g�d�p g�tmeyeceğ�n� ve 

�şler�n ne zaman düzeleceğ�n� b�lmemektey�z. Ayrıca şu an �ç�n 

k�ş�ler�n üzer�ndek� uzun vadede kalıcı etk�ler�n� ölçememektey�z. 

Bazıları mevcut durumu, tehl�kes�n� b�ld�ğ�m�z, ancak görünmez 

kalan b�r düşmanla karşı karşıya olduğumuz b�r savaş durumuna 

benzetmekte. Bununla b�rl�kte araştırmaya katılan gençler 

v�rüsün görünmeyen tehl�keler�nden bahsederken, oldukça 

karamsar b�r tavır serg�lemekted�rler.
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(Lise/Üniversite öğrencisi, 20 yaşında)

(Üniversite öğrencisi, 24 yaşında)

Kadına yönelik şiddetin bu dönem ne kadar 

arttığından bahsetmeme gerek yok sanırım. 

Bu konuda da hiçbir şey yapılmıyor

Bir kere şuna eminim, herhangi bir Avrupa 

ülkesi ya da İsrail ya da Amerika'da olsaydım 

ülkeme gelen turist benden daha değerli 

olmazdı ve politikalar onlara göre belirlenmezdi. 

Yani bu eleştirim sadece hükümet bazında 

değil, halk da aynı şeyi yaptı. O bölgedeki 

insanlar da gelen turistlere her zaman daha 

fazla önem verip yerli turisti fiyatlarla kazıklama, 

saplama derdindeler. Ama özellikle uygulanan 

politika çok kötüydü

Başta herkes İtalya'daki durumdan çok 

korkuyordu Avrupa'da en çok vaka orada vardı 

sonra bir anda adamlar kestiler, rahatladılar. 

Şu an bakıyorum İtalya'da futbol maçlarına 

40 bin seyirci alıyorlar, insanlar iç içe. Neden? 

İyileştiler çünkü. Vakaları en azına indirdiler. 

Tabii bu biraz Türk insanıyla da alakalı. Çok 

dikkat etmiyoruz. Biraz başımıza buyruk 

hareket etme özelliğimiz var böyle kural 

tanımama falan ama yani ben çok memnun 

değildim.

(Lise öğrencisi, 18 yaşında) K�ş�ler kend� sağlıklarını korumak adına çok sevd�kler�nden ayrı 

kalmayı kabul etm�şlerd�r. K�ş�n�n kend� r�skler�n� yönetme 

konusundak� b�reysel sorumluluğuna yapılan bu atıf, toplumun 

b�reyselleşmes�yle tutarlıdır. Yetk�l�ler b�reyler� kend� r�skler�n� 

ben�msemeye �kna etmek �ç�n güç kullanmak yer�ne g�derek 

artan b�r şek�lde kend� bedenler�n� yönetmeler� �ç�n gerekl� 

b�lg�ler� vermekted�r. Hep�m�z �sten�len davranışları uygulayarak, 

toplumsal prat�kler�n düzenlenmes�nde sorumlu aktörler hal�ne 

gelmektey�z. Bu nedenle, doğru davranışlara sah�p olarak onu 

korumanız, büyütmen�z gerekt�ğ�nde ısrar eden koruyucu sağlık 

kampanyalarının merkez�nde genell�kle b�reysel sorumluluk yer 

almakta. 

Aynı sebeple evden çıkmama, sosyal mesafe, maske takma g�b� 

koruyucu sağlık önlemler�n� uygularken b�r yandan b�reysel 

sorumluluğu yer�ne get�ren beyaz yaka çalışanlar ve gençler, 

d�ğer yandan bu düzenlemeler�n get�rd�ğ� bel�rs�zl�klerle 

karamsarlığa düşmüşlerd�r.
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Kapanma, �zolasyon, sosyal mesafe �le b�rl�kte gelen toplumsal 

kr�z daha önce yaşanmayan b�r durumdur. İht�yacımız olan yen� 

yaşam b�ç�m� olarak sunulan "sosyal mesafe" kavramı sorunlu ve 

yanıltıcıdır. Aslında sosyal olarak mesafel� olmamıza gerek 

yoktur; bel�rl� b�r fiz�ksel ve mekânsal mesafeye saygı 

göstermem�z yeterl�d�r. Özell�kle önceden bell� sağlık sorunları 

olan ve 65 yaş üstü k�ş�ler�n evler�nde kalmaları kuralı get�r�lm�ş, 

�nsanlarla fiz�ksel temas �ç�n en az �k� metre mesafe bulunması 

şart koşulmuştur. Ancak b�rçok �nsan �ç�n bu fiz�ksel mesafe 

otomat�k olarak daha az sosyal temas, daha az yakınlık ve 

dolayısıyla gerçek sosyal mesafe anlamına gelmekted�r. Mevcut 

durum, yaşam koşulları neden�yle yalnızlık r�sk� daha fazla olan 

yaşlılar �ç�n özell�kle zor olmuştur. 

Kapanma süres� boyunca başkalarıyla �let�ş�m kurma yollarının 

başında a�le ve arkadaşlarla telefonda ve çevr�m�ç� görüntülü 

konuşmak gel�r. Beyaz yakaların %67's� Koronav�rüs önces�ne 

göre hayatlarının olumsuz yönde değ�şt�ğ�n� söylemekted�r. Bu 

dönemde b�reyler�n %77's� çevreyle �let�ş�m� telefonla konuşarak, 

%73'ü �se görüntülü konuşarak ve %58'� mesaj uygulamaları 

üzer�nden haberleşerek sağlamıştır.

Koronav�rüs 
Dönem�nde Hayat

A�le ve arkadaşlarla telefonda konuşmak

A�le ve arkadaşlarla çevr�m�ç� görüntülü konuşmak

A�le ve arkadaşlarla kısa mesaj / mesajlaşma uygulamaları üzer�nden yazılı konuşmak

Whatsapp ve benzer� uygulamalarda gruplarda konuşmak

Sosyal medya üzer�nden a�le ve arkadaşlarla �let�ş�m kurmak

Aynı evde yaşanılmayan a�le b�reyler� ve arkadaşlarla yüz yüze konuşmak 

Sosyal medya üzer�nden yen� �nsanlarla tanışmak

Arkadaş bulma uygulamaları üzer�nden yen� �nsanlarla tanışmak

Baz: 1300

%77

%73

%58

%57

%54

%43

%26

%17

Grafik 4: Koronav�rüs sürec�nde sürdürülen �let�ş�m b�ç�mler�

20-24 (%38)

C1 (%23)

B�rçok ülkede olduğu g�b� Türk�ye'de de sosyal hayatın bu yen� 

kuralları, ps�koloj�k sonuçlardan yoksun değ�ld�r. Tıbb� ve sağlık 

kaygıları ön planda olan bu yen� uygulamaların b�reyler�n ve 

a�leler�n günlük yaşamları üzer�ndek� sonuçları öneml� olacaktır.  

Uzaktan �let�ş�m yüz yüze sosyall�ğ�n yer�n� alamaz. Sosyal bağları 

kısıtlamaya alışmak, başkalarından korkmaya neden olab�l�r: 

b�rb�r�m�z� ne kadar az görürsek, b�rb�r�m�ze o kadar az güven�r�z. 

Sosyal mesafe, ara temasları ortadan kaldırır: bu nedenle empat� 

kapas�tem�z� zayıflatır ve sosyal uyum �ç�n b�r tehd�t oluşturur.
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Öncek� döneme kıyasla daha fazla yapılan akt�v�teler 

sorulduğunda her 5 katılımcıdan 3'ü daha fazla d�z�/film �zled�ğ�n� 

bel�rtm�şt�r. Katılımcıların evde daha fazla bulunmaları sonucu 

vak�t geç�rmek �ç�n yaptıkları akt�v�teler yalnız geç�r�lenlerd�r. 

%51'� �nternette ve sosyal medyada daha fazla vak�t geç�rm�şt�r. 

%47's� �se daha fazla ev �ş� yapmıştır.  

Daha fazla d�z� / film �zled�m

Internette / sosyal medyada daha fazla vak�t geç�rd�m

Daha fazla ev �ş� yaptım

A�lemle daha fazla kal�tel� vak�t geç�rd�m

Daha fazla k�tap okudum

Hob�ler�me daha fazla vak�t ayırdım

Daha fazla spor yaptım

Daha fazla med�tasyon yaptım

H�çb�r�

Baz: 1300

Tablo 11: Koronav�rüs dönem�nde 

yapılan akt�v�teler
Öncek�

döneme
kıyasla daha

fazla
yaptıklarınz

62

51

47

43

40

35

26

11

9

Salgının ve karant�nanın sosyal sonuçlarından özell�kle gençler 

daha fazla etk�lenm�şt�r. Bu yaş grubunda deney�mlenen ağırlıklı 

olarak d�ğer gençlerle etk�leş�me dayalı sosyal yaşam, kapalı 

yerlerdek� toplantılar (ün�vers�teler, kütüphaneler, barlar, 

fest�valler  vb.)  pandem� dönem�nde sosyal  medyaya 

�nd�rgenm�şt�r. Ayrıca, öğrenc� olsun ya da olmasın pek çok genç, 

genell�kle küçük konutlarda yaşıyor ve bu da zorunlu kapanma 

dönemler�nde b�rl�kte yaşamayı daha da zor kılıyordur. Son 

olarak, uzaktan eğ�t�m ve staj koşulları, öğrenmen�n yüz yüze 

öğrenme kadar etk�l� olmasına �z�n vermemekted�r. Tüm bu 

koşullar gençler�n gelecek beklent�ler�n� ve ruh sağlıklarını 

olumsuz yönde etk�lemekted�r.

(Lise öğrencisi, 18 yaşında)

Bir de bizim ev küçük. Ben de çıkamıyorum. 

Devamlı beraberiz ve ev de ufacık, evin içinde de 

bir yere kaçamıyorsun ve kendine tam olarak 

bir özel alan sağlayamıyorsun. O noktada 

biz de biraz gerildik zaman zaman. … Evde 

devamlı biri vardı, devamlı biri çok erken 

kalkıyordu. Ben 13.00'da kalkıyorum ve 

nedense bir saati geçtikten sonra annem 

kaldırıyor beni. Ben yatmak istiyorum hâlbuki 

ve annem işe başlayıp ben evde bütün gün 

kalmaya başladığımda –yani evde yalnız 

kalmaya alışığım- evde de bütün gün 

kalıyordum. Öyle olunca biraz evin de 

sorumlulukları bana kalmaya başladı 

bulaşıktır çamaşırdır. Bir de şunu görüyorum, 

annem sabah gidiyor akşam geliyor ve 

gerçekten çok yorgun.” 

(Lise öğrencisi, 18 yaşında)

Pandemiden önce hiçbir şey yapmıyordum, 

hiçbir şeyin farkında değildim. Ama pandemide 

şöyle bir şey oldu, sürekli evde olduğumuz için 

sürekli acıkıyoruz ve günde 10 öğün falan 

yiyorduk. Sürekli yemek pişiyor, onun bulaşığı. 

Herkes evde olduğu için ev bir günde kirleniyor. 

Normalde hiç bu tarz işler yapmazken 

tamamen pandemide kendi odamı temizlemeye 

başladım hatta annem hiç temizlemiyordu 

odamı. Okul açılana kadar böyle devam etti, 

tamamen kendi temizliğimi kendim yapar 

oldum. Yemek yapmaya başladım, bu tarz 

şeyler oldu. Yemek yapmaya sardım, onun 

dışında da bulaşığa falan yardımcı olmaya 

başladım.”  
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Koronav�rüs sürec�nde kend�s�ne ve a�les�ne �y� bakab�ld�ğ�n� 

düşünenler�n oranı %56'dır.  Akıl sağlığını korumak �ç�n terap�ye 

g�denler�n oranı yalnızca %17 �ken akıl sağlığını koruyab�lmek �ç�n 

kend�ne daha çok vak�t ayıranların oranı %69'dur.

V�rüse yakalanma korkusu, yalnız yaşamanın ağırlığı, okul veya 

çalışma koşullarıyla �lg�l� değ�ş�kl�kler, gelecekle �lg�l� korkular, 

(Lise öğrencisi, 19 yaşında)

Bize ha�ada bir kere Menekşe Abla geliyor. 

Menekşe Abla da annem üniversitedeyken 

onlara gelen abla. Dolayısıyla o gelemediği 

için tüm ev işleri bize kaldı. Yani ben temizliğin 

bu kadar yorucu olacağını düşünmemiştim... 

Evimiz üç oda bir salon, üç katlı bir müstakil 

evde yaşamıyoruz. Ama temizlerken ben 

diyorum ki sürekli, “Bu evin kaç odası var!” 

Annem de çok detaycı, geçiyorum ve üzerinden 

bir daha geçirtiyor bana. Yemekleri biz 

yapıyoruz, ütüyü biz yapıyoruz, temizliği biz 

yapıyoruz ve aslında farkındayım eve birinin 

gelmesi ve bizim yerimize bunları birinin 

yapması yine belki çok ayrıcalıklı bir şey ama 

yani gerçekten düzen çok değişiyor ve gerçekten 

çok zor. Evi temizlemek çok zor

Koronav�rüs sürec�nde kend�me ve a�leme �y� bakab�ld�ğ�m� düşünüyorum

Koronav�rüs sürec� boyunca akıl sağlığımı korumak �ç�n terap�ye g�tt�m

Koronav�rüs sürec�nde akıl sağlığımı koruyab�lmek �ç�n kend�me daha çok vak�t ayırdım

Tablo 12: Koronav�rüs sürec�nde akıl sağlığını korumak

Baz: 1300

T2B

B2B T2B

Kes�nl�kle
katılmıyorum

Kes�nl�kle
katılıyorum

1 2 3 4 5

B2B

%56 %23

%17 %69

%69 %11

16 53 19 8 3

5 12 15 45 23

8 48 21 20 4

 Kes�nl�kle katılıyorum (5)  Katılıyorum (4)  Ne katılıyorum ne katılmıyorum (3) Katılmıyorum (2) Kes�nl�kle katılmıyorum (1)

(Lise öğrencisi, 18 yaşında)

Ben şu an psikoloğa gitmeye başladım ve 

genel olarak uykusuzum. Bütün uyku 

düzenim benim o süreçte mahvoldu. 

Bilgisayar ve ekran başında olmaya o kadar 

alıştım ki çünkü sadece online ders değil, 

normal şartlarda da zaten telefondayım 

ve benim ekranda olma sürem katlanarak 

artmaya başladı.

ölüm korkusu, sev�len b�r�n�n v�rüsten öleceğ� veya enfekte 

olacağı korkusu, sosyal temasın azalması, telefon veya ekran 

kullanımındak� artış, uyku veya yeme rut�nler�nde değ�ş�kl�kler 

araştırmaya katılan gençler tarafından kaygıyı artıran faktörler 

arasında sayılmıştır:
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Katılımcılar tarafından b�ld�r�len pandem�n�n başa çıkılması en 

zor etk�s�, sosyal temasın azalmasıdır. Evde geç�r�len zaman 

arttıkça teknoloj� kullanımı artmış, b�reyler etk�leş�m�z �let�ş�m 

araçlarını daha çok kullanmışlardır. Modern �let�ş�m araçları ve 

güncel medya, b�r yandan toplumu b�lg�lend�rmeye yardımcı 

olurken, d�ğer yandan zaten kend�ler�n� r�sk altında h�sseden 

b�reyler� korkutacak manzaralar sunarlar. Bu kanallardan 

yayımlanan pandem�n�n ekonom�k sonuçları ve ruh sağlığıyla 

�lg�l� olan haberler �nsanların end�şeler�n arttırmıştır. 

Katılımcıların yarısı salgın dönem�nde bunalma durumu, 

depres�f bozukluklar ve uyku bozuklukları yaşadıklarını 

bel�rtm�şt�r. %23'ü h�çb�r k�ş�sel zorlukla karşılaşmamışken %34'ü 

yaşadıkları zorlukların hâl�hazırda azalarak sürdüğünü bel�rt�r. 

Azalarak sürdüğünü bel�rtenler�n oranı aşı olanlar arasında, 

herhang� b�r zorlukla karşılaşmayanların oranı da aşı olmayanlar 

arasında anlamlı olarak yüksekt�r.

Kapanma Sürec�nde 
Yaşanan Zorluklar

Bu sağlık kr�z�n�n başlangıcından önce de gençler�n sosyal ve 

ekonom�k entegrasyonu çok kolay olmadığı g�b�, s�stem de 

sorunsuz değ�ld�. Çalışma, pandem�n�n gençler üzer�ndek� 

etk�ler�n�n s�stemat�k, der�n ve orantısız olduğunu ortaya 

koymaktadır. Gençler bu dönemde gelecekler� ve toplumdak� 

yerler� konusunda daha da end�şel� b�r tutum serg�lemeye 

başladılar:

(Lise öğrencisi, 19 yaşında)

Ben dâhil değilim buna ama ablamla babam 

sabahları kavga etmeyi çok seviyorlar. 

Annem de sabah ses duymak istemiyor ama 

artık sabahı aynı anda yaşıyorlar, ablamla 

babam kavga ediyor ve annemin de çalışma 

odası mutfağa yakın. Annem sürekli, “Neden 

devamlı kavga ediyorsunuz, ben sabah ses 

duymak istemiyorum. Hep böylesiniz. Bir 

sabah da kavga etmeyin,” diyordu. 

Kaygı ve pan�k

Umutsuzluk

Uyku bozuklukları

Bunalmışlık, depres�f bozukluklar

S�gara tüket�m�ndek� fark ed�l�r artış

Zorlu a�le �l�şk�ler�

Sorunlu romant�k �l�şk�ler

Alkol tüket�m�nde fark ed�l�r artış

H�çb�r�n� deney�mlemed�m

Baz: 1300

Tablo 13: Salgın dönem�nde yaşanan

k�ş�sel zorluklar Salgın dönem�nde
yaşanan k�ş�sel

zorluklar 
(n:1300)

53

50

43

39

28

22

13

13

18

Kadın (%59)

Kadın (%48)

Kadın (%43)
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(Üniversite öğrencisi, 21 yaşında)

… Kardeşim için biraz zor oldu. Değişti yani. 

O çok dışarıda ve sokakta olan bir çocuktu 

ama birden eve kapandı. 8.sınıf, sınav senesiydi, 

sınava hazırlanıyordu falan. O dönemde o 

annemlerle tartışmalar yaşadı. Dışarı 

çıkamadığı için onun sinir ve öfkesini onlardan 

çıkarmaya başladı. Anne ve babamın zaten 

sinirleri çok hassas, tahammülleri yok. 

O yüzden araları biraz açıldı ve ben arada 

tampon bölge olmak zorunda kaldım.”  

(Lise öğrencisi, 19 yaşında)

Şimdi şey zordu, bunu söyleyince kendimi çok 

şımarık hissediyorum ama annem çalıştığı 

için ben de hep okula gittiğim için ev işlerini 

biz yapmıyorduk. Onları biz yapmaya başlayınca 

kaos başladı. Çünkü genelde hani kız çocuğu 

ve anne yapsın diye beklenir. Ben de öyle 

şeylerden hiç hoşlanmam, babamla ve 

kardeşimle kavga ediyordum “neden siz 

yapmıyorsunuz, şaka mı bu artık” diye. İşte bir 

şekilde orta yolu bulup atlattık bir buçuk yılı 

ama şimdi ben daha çok kaçıyorum evden 

çünkü çok sıkıldım.
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Mevcut koronav�rüs �le toplum sağlığı açıkça r�sk altına g�rm�şt�r 

çünkü İspanyol gr�b�nden farklı olarak bu salgınlar toplumda 

beklenen, toplumun hazır olması gereken tehl�kelerd�r. 

Koronav�rüs ayrıca, esas olarak teknoloj�k, k�myasal veya 

radyoakt�f r�skler� b�r araya toplayan “r�sk toplumu” nun 

doğasında bulunan görünmez r�skler kategor�s�ne g�rer. Özell�kle 

hastalığın asemptomat�k taşıyıcıları olan çocukların temas 

edeb�leceğ� yaşlıları korumak �ç�n alınan �lk önlemler okulları 

kapatmak ve yaşlı nüfusu evde karant�naya almak g�b� rad�kal 

kararları beraber�nde get�rm�şt�r. R�sk�n bu görünmezl�ğ�, 

yönet�m�n� de zorlaştırmaktadır.

Bu kr�z, bu nedenle, çoktan aştığımızı düşündüğümüz, uzun 

zaman önce üstes�nden geld�ğ�m�ze �nandığımız, ancak 

uygulamalarımızda zorlandığımız b�r varsayımı temelden 

sorgulatmaktadır: Modern tıbbın ve teknoloj�n�n gel�şmes�yle 

b�rl�kte her şey� kontrol edeb�len – evren�, kararlarımızı, 

yaşamlarımızı, hatta bazılarının rüyası olan ölümü b�le- �nsanlık 

bu v�rüse neden yen�k düşmüştür?

Mevcut pandem�, değ�ş�kl�klerden ve end�şelerden payını 

almıştır. İş yaşam denges�ndek� bozukluklar, özell�kle evde kalma 

kısıtlamaları ve uzaktan çalışma neden�yle b�rçok çalışanın akıl 

sağlığı etk�lenm�şt�r. Yaşlı a�le b�reyler�ne destek olamama 

end�şes�, Cov�d-19'a yakalanma ve a�le üyeler�ne bulaştırma 

korkusu ve bunun ekonom�k yansımaları b�rçok çalışanın 

h�ssett�ğ� end�şeler arasında yer almaktadır.

Beyaz yakaların %82's� a�le üyeler�n�n sağlığı �ç�n, %73'ü �se 

kend�ler�n�n Koronav�rüs kapma r�sk�nden end�şelend�ğ�n� 

bel�rtmekted�r. Katılımcıların %61'� gerg�n olduğunu, %67's� 

stresl� h�ssett�ğ�n�, %46'sı �se yaşama karşı �lg�s�z olduklarını 

bel�rtm�şlerd�r. Görüşülenler�n %18'� bu dönemde sözel ş�ddete, 

%12's� �se fiz�ksel ş�ddete maruz kaldığını söylemekted�r.

A�le üyeler�m�n sağlığı �ç�n end�şelen�yorum

Koronav�rüs kapma r�sk�nden end�şel�y�m

Sosyalleşmek, �nsanlarla b�r arada olmak ve yen� �nsanlarla tanışmak esk�s�ne göre daha zor gel�yor

Mevcut koşulları düşündüğümde gerg�n�m

Koronav�rüs sürec�nde duygularımı kontrol edemed�ğ�m anlar oldu

Evden ayrıldığım anlarda stresl� h�ssed�yorum

Gelecekte madd� açıdan temel �ht�yaçlarımı karşılayamama korkusu yaşıyorum

B�r daha h�çb�r zaman esk� hayatıma dönemeyecekm�ş�m g�b� h�ssed�yorum

Çocuğumun / çocuklarımın okula g�dememes� düzen�m�z� çok olumsuz etk�led�

Koronav�rüs sürec�nde hanem�n madd� durumu kötüye g�tt�

Esk�s�ne göre yaşama karşı daha �lg�s�z�m

Koronav�rüs sürec�nde borçlandım. (yakınlarıma, bankaya vb.)

Koronav�rüs sürec�nde aynı hanede yaşadığım k�ş�lerle olumsuz etk�lend�

Sak�n ve rahatım

Koronav�rüs dönem�nde sözel ş�ddete maruz kaldım

Koronav�rüs dönem�nde fiz�ksel ş�ddete maruz kaldım

Baz: 1300

T2B
Tablo 14: Salgın dönem�nde yaşanan ps�koloj�k sıkıntılar

B2B

82 7

T2B B2B

Kes�nl�kle
katılmıyorum

Kes�nl�kle
katılıyorum

1 2 3 4 5

73 12

67 15

61 21

60 21

57 22

56 22

54 26

54 28

52 27

46 36

45 39

40 38

39 37

18 67

12 75
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(Üniversite öğrencisi, 25 yaşında)

Duygusal süreçte aynı anlattığım gibi çok iniş 

çıkışlıydı. Bir an “ne güzel işte aileyle olmak 

güzel bir şeymiş ya unutmuşum bunu” deyip, 

sonra “ya yeter artık biraz da arkadaşlarımla 

olabilsem keşke” diye çok bunaldığım, “bir 

daha göremeyecek miyim” dediğim, işte” hep 

böyle kameradan mı görüşeceğim 

arkadaşlarımla hiçbir ortamda bir araya 

gelemeyecek miyim, nasıl geleceğim”, bunları 

düşünüp çok bunaldığım zamanlar da oldu 

açıkçası

(Lise öğrencisi, 18 yaşında)

Başta her gün vaka sayısı kaç olmuş, ölüm 

kaç olmuş diye kontrol ediyordum. Ama bir 

süre sonra bana gerçekten hiç iyi gelmediğini 

fark ettim çünkü kafayı yiyordum, sonra takip

etmeyi bıraktım hatta haber izlerlerken odayı 

falan terk ediyordum

N�tel öğrenc� görüşmeler� de anket sonuçlarını doğrulamaktadır. 

Görüşme yapılan gençler�n yaklaşık yarısı, pandem�n�n z�h�nsel 

sağlıkları üzer�nde olumsuz veya yıpratıcı b�r etk�s� olduğunu 

b�ld�r�rken, yarısı üzgün, depres�f veya çares�z olduğunu 

söylemekted�r. Stres bel�rt�ler� de oldukça fazla d�le get�r�lm�şt�r: 

Uyumakta zorlandıkları ve �ştahsızlıktan etk�lend�kler� 

görülmekted�r.

(Lise öğrencisi, 19 yaşında)

Yalnız kalmak, kendi kendine kalmak tabi ki 

zordu. Korku ve endişe benim için çok baskındı.  
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Sonuç

Koronav�rüs g�b� pandem�ler, tar�h boyunca �nsan uygarlığını 

etk�lem�ş ve toplumların ekonom�k, s�yas� kader� üzer�nde öneml� 

sonuçlar doğurmuştur. Her �nsan uygarlığının kavşağında, büyük 

ölçekl� pandem�ler�n ortaya çıkması, �nsanlığın kırılganlığının 

farkına varmasına neden olurken toplumları b�l�nmeyen�n 

korkusuyla karşı karşıya bırakmıştır. Böylece meden�yetler�n zafer 

ve gurur anlarına hep keder, umutsuzluk ve çares�zl�k duyguları 

eşl�k etm�şt�r. İnsanlık ne zaman ölümcül b�r salgınla karşı karşıya 

kalsa, kend�s�n� toplumların s�yas� gelecekler� hakkında 

tartışmaların �ç�nde bulmuştur. 

Cov�d-19 salgını dünya çapında m�lyonlarca �nsanın hayatını alt 

üst etmeye devam etmekted�r. Koronav�rüs, semptomları 

olmadan b�le yüksek bulaşıcılığı, kes�n b�r aşı ve tedav�s�n�n 

olmaması, olası kompl�kasyonları ve nüfusun bel�rl� gruplarında 

ölümcül olması neden�yle korku ve strese neden olmaktadır. 

Vaka sayıları eğr�s�n� düzleşt�rmek ve sağlık ağını korumak �ç�n 

uygulanan önlemler de ps�koloj�k sıkıntıların ve ruh sağlığının 

bozulmasının kaynağını oluşturmaktadır. Örneğ�n, nüfus 

hareketl�l�ğ�n�n kısıtlanması ve bel�rl� kamusal alanların 

kapatılması, sosyal �zolasyona ve başkalarına karşı güvens�zl�k 

duygusunun yaratılmasına veya vurgulanmasına neden olur. 

Tüm bu unsurlar, her yaştan, a�leden, topluluktan, sosyal sını�an 

b�reyler�, sağlık ve sosyal h�zmetler de dâh�l olmak üzere var olan 

tüm toplumsal kurumların sürekl� değ�şen durumları karşısında 

ayakta kalmak �ç�n stratej�ler gel�şt�rmeye �ter. İnsanlar 

Koronav�rüs pandem�s� ve sonuçları karşısında eş�ts�z olsalar da 

onun ruh sağlığı üzer�ndek� olumsuz etk�ler�ne bağışık 

kalamamaktadırlar.

Salgın ve beraber�nde alınan önlemler öncel�kle beyaz yaka 

çalışanların �ş yaşamında değ�ş�kl�klere yol açmıştır. Her ne kadar 

uzaktan çalışma prat�ğ� b�r ayrıcalık olarak algılansa da, kr�z, 

uzaktan çalışanlar arasında b�le b�r eş�ts�zl�ğ�n var olduğunu 

gösterm�şt�r. Beyaz yaka çalışanlar �ç�n �şte yalnızlık duygusu ve �ş 

a�le çatışması eş�ts�zl�ğ� ortaya çıkaran öneml� faktörlerd�r. 

Örneğ�n, karant�nadan bu yana, uzaktan çalışan beyaz yakalar 

evde çalışmaktan ya da çalışma saatler�nden daha memnun 

olmadıklarını  ve daha fazla bel�rs�zl �k h�ssett�kler�n� 

b�ld�rmekteler. Öte yandan, �ş a�le çatışmasının etk�s�n� azaltmak 

�ç�n daha fazla çaba sarf ett�kler�n� bel�rtmekted�rler.  

Genç yet�şk�nler üzer�nde yapılan araştırma, ortalama olarak 

gençler�n pandem� sırasında artan stres sev�yeler�n� gözler önüne 

serer. N�tel görüşmelerden elde ed�len ver�ler, Cov�d-19 

pandem�s�n�n gençler üzer�ndek� etk�ler�n�n s�stemat�k, der�n ve 

orantısız olduğunu ortaya koyar. Gençler gelecekler� ve 

t o p l u m d a k �  y e r l e r �  k o n u s u n d a  e n d � ş e l �  b � r  t u t u m 

serg�lemekted�rler. Görüşme yapılan gençler�n yaklaşık yarısı, 

pandem�n�n z�h�nsel sağlıkları üzer�nde olumsuz veya yıpratıcı b�r 

etk�s� olduğunu b�ld�r�rken, yarısı üzgün, depres�f veya çares�z 

olduğunu söyler.  

Sonuç olarak Cov�d 19 araştırması, kr�z�n �nsanların akıl sağlığı 

üzer�ndek� �k� öneml� etk�s�n� ortaya çıkarmıştır: toplumsal 

dayanışmadak� azalma ve yalnızlık duygusundak� artış.
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Olası salgınlardan �nsanların korunması ve refah �ç�nde 

yaşamaları �ç�n konutla �lg�l� pol�t�kalara sağlık r�sk�n�n entegre 

ed�lmes� ve sosyal yardımlar �le ekonom�k güvences�zl�ğ�n 

önlenmes� gerekl� görünmekted�r. Özell�kle kaygı, depresyon 

semptomlarını azaltmak �ç�n toplumun çeş�tl� kes�mler�ne 

yönel�k ps�koeğ�t�msel b�r yaklaşım sürdürülmel�d�r, tıpkı 

d�nleme ve destek önlemler� yoluyla en savunmasız b�reyler �ç�n 

ps�kososyal desteğ�n sürdürülmes�n�n gerekl� olduğu g�b�. 

Nüfusun, end�şel� ve hatta travmat�k olab�len bu tür olumsuz 

olayları mümkün olduğunca kolay atlatacak donanıma sah�p 

olması hedeflenmel�d�r. 

Bu kr�z�n ne kadar süreceğ�n�, kötüye g�d�p g�tmeyeceğ�n� ve 

�şler�n ne zaman düzeleceğ�n� b�lmek mümkün değ�ld�r. Ayrıca şu 

an �ç�n sonuçlar da ölçülemez b�r durumdadır. Mevcut durumu, 

tehl�kes�n� b�ld�ğ�m�z, ancak görünmez b�r düşmanla karşı karşıya 

olduğumuz b�r savaşa benzetmek mümkündür. B�rb�r�m�ze tekrar 

dokunab�leceğ�m�z ve sarılab�leceğ�m�z b�r günün geleceğ�ne 

olan �nançla, bundan sonrak� dünya �ç�n ş�md�k� ve gelecek 

nes�ller�n b�l�msel donanımına katkıda bulunmaya devam 

etmem�z gerekmekted�r. B�rb�r�ne aynı koşul ve şartlarla 

bağlanan �nsanlar artık güvens�zl�k, benc�ll�k ve öfke �ç�nde 

yaşayamazlar.

Unutmamak gerek�r k� akıl sağlığı olmadan sağlık olmaz. Bu 

nedenle, bu sağlık kr�z� bağlamında fiz�ksel sağlığa yönel�k 

r�sklerle beraber aynı zamanda ve aynı şek�lde ruh sağlığına 

yönel�k r�skler� de d�kkate almak elzem ve ac�ld�r.
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