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COVİD-19 İLE YÜKSEKÖĞRETİMDE ACİL UZAKTAN EĞİTİME GEÇİŞ: ÇEVİRMEN
ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
TRANSITION TO EMERGENCY REMOTE EDUCATION IN HIGHER EDUCATION WITH
COVID-19: TRANSLATOR CANDIDATES’ OPINIONS
Dr. Dilber ZEYTİNKAYA
ORCID: 0000-0001-5163-655X

ÖZET
Pandemiye neden olan bulaşıcı hastalıklar, toplumsal yaşamın şekillenmesini sağlamaktadır. Covid-19
pandemisiyle birlikte XXI. yüzyıl’da sosyal izolasyon temelli eğitim politikası benimsenmiştir. Araştırmada
uzaktan eğitim ile acil uzaktan eğitim kavramları arasındaki farklara değinilmiştir. Uzaktan eğitimin tarihsel
gelişim süreci vurgulanmış, acil uzaktan eğitim sürecinde ortaya konan ulusal ve uluslararası çalışmalar
incelenerek Türkiye’de sürdürülen yükseköğretim temelli bir araştırma yürütülmüştür. Araştırmanın amacı
çevirmen adaylarının Covid-19 pandemisi süresince uzaktan eğitim konusundaki görüşlerini ortaya
koymaktır. Betimleyici araştırma yöntemi benimsenmiş, veri toplamak için anket yöntemi kullanılmıştır. Bu
araştırmanın bulguları, Covid-19 pandemisinin çeviri sektörünü etkilediğini, öğrenme modellerini ve
ortamlarını değiştirmeye devam ettiğini ortaya koymaktadır. Buna göre, Covid-19 pandemisi süresince
çevirmen eğitiminde uygulanması amacıyla didaktik bir öğretim yöntemi önerilmiştir. Teknoloji çeviriyi
şekillendirmektedir. Bu nedenle teknolojik gelişmelere bağlı olarak çevirmen eğitimi iyileştirilmelidir.
Eğitimde sürekliliği sağlamak için köklü reformlar ve stratejik planlamalar gereklidir. Elde edilen
bulguların, çeviri bölümlerindeki acil uzaktan eğitimin niteliğini arttırmaya katkı sunması beklenmektedir.
Anahtar sözcükler: covid-19, çevirmen eğitimi, uzaktan eğitim, dijital dönüşüm, acil uzaktan eğitim
ABSTRACT
Infectious diseases that cause pandemics have played a crucial role in shaping social life. With the Covid-19
pandemic, an education policy based on social isolation was adopted in the 19th century. The terms
emergency remote education and distance education are explained. The historical development process of
distance education was emphasized, and a higher education-based research in Turkey was conducted by
examining national and international studies in the emergency remote education process. The aim of the
research is to reveal the views of translator candidates on emergency remote education during Covid-19
pandemic. The model of the research is a descriptive one and the questionnaire method was used to collect
data. Findings of this research reveals that Covid-19 pandemic affected translation sector and continue to
interchanged the learning models and environments. Accordingly, a didactic approach is proposed for
translator training during Covid-19 pandemic. As technology is shaping translation, the process of translator
training should be improved considering technological revolution. Radical reforms and strategic planning
are needed to ensure continuity in education. The findings obtained are expected to contribute to increase the
quality of emergency remote education in translation departments.
Keywords: covid-19, translator training, distance learning, digital transformation, emergency remote
education
GİRİŞ
Aralık 2019'da Çin'in Wuhan, Hubei kentinde ortaya çıktığı belirtilen Covid-19 koronavirüs, Dünya Sağlık
Örgütü tarafından 11 Mart 2020'de pandemi olarak ilan edilmiştir. Covid-19'da 'CO' korona, 'VI' virüs ve 'D'
hastalık anlamına gelmektedir. Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alarak çok sayıda insanın ölümüne
sebep olmuş, 2021 yılı itibariyle de farklı mutasyonlarla etkisini sürdürmekte ve yayılmaya devam
etmektedir.
Covid-19 pandemisi, tüm ülkelerde her alanda köklü değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Eğitim alanı
da bu köklü değişimin bir parçası olarak hızlı bir biçimlenme sürecine dâhil olmuştur. Farklı eğitim öğretim
stratejileri geliştirilme çabasına girilmiş, teknoloji ile eğitim-öğretimin aksamaması yönünde adımlar
atılarak eğitim politikaları oluşturulmuştur. Çeviri bölümlerinin öğretim programlarının da yeniden ele
alınması ve dijital topluma uyum sürecinde yeni gelişen sistemlere uygun hale dönüştürülmesi
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gerekmektedir. Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’de Marmara Üniversitesi, Fransızca MütercimTercümanlık bölümünde öğrenim gören çevirmen adaylarının Covid-19 sürecinde geçilen acil uzaktan
eğitime yönelik görüşlerinin tespit edilmesidir. Pandemi sonrası dönem dikkate alındığında “yeni normal”
olarak tanımlanan dönemde birçok alanın dijitalleşeceği ve çevrimiçi faaliyetlerin düzenleneceği, bu nedenle
yükseköğretimde de dijitalleşmenin ivme kazanacağı ve çeviri eğitimlerinin de bu süreçten etkileneceği,
öğretim yöntem ve tekniklerinin gelişen şartlara bağlı olarak iyileştirileceği öngörülmektedir. Türkiye’deki
yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitim yerini acil uzaktan eğitime bırakarak dijital bir dönüşüm
süreci başlamıştır. Çevirmen adaylarının bu dönüşüme hazır ve bu dönüşümün bir parçası olarak mezun
olmaları gelecekte çevirmenlik mesleğine dair gelişecek süreçleri kolaylıkla yürütebilmelerine olanak
sağlayacaktır. Covid-19’un insan yaşamına her açıdan kalıcı etkiler bırakacağı düşünüldüğünde bu çalışma,
çeviri eğitiminin geleceğine dair oluşturacağı farkındalık ile literatüre katkı sağlayacaktır.
Pandemiyle eğitsel faaliyetlerin bütünüyle gelişim gösterdiği bir döneme girilmiş, her alanda dijitalleşme
ivme kazanarak acil durumda başvurulacak materyallerin, yöntem ve tekniklerin arayışına girilmiştir.
Teknolojinin desteğiyle çeşitli çözümler ortaya konmuştur. Teknolojinin sunduğu olumlu ve olumsuz
özellikler: teknik, psikolojik, finansal, eğitsel alanlarda kendini göstermektedir.
Bu araştırmada “acil uzaktan eğitim” ifadesi tercih edilmemiştir, zira pandemi sürecinde yükseköğretimde
öğrencilere kayıtlarını dondurma hakkı da sunulmuştur, eğitim zorunlu olarak yürütülmemiştir. Bu nedenle
zorunlu uzaktan eğitim ifadesi yerine acil uzaktan eğitim ifadesinin kullanımı tercih edilmiştir.
Araştırmanın amacı, çevirmen adaylarının Covid-19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitime ilişkin görüşlerini
ortaya çıkarmaktır. Araştırma sorusu, Covid-19 pandemisi sürecinde çevirmen adaylarının acil uzaktan
eğitime bakışı nedir? olarak belirlenmiştir. Covid-19 sürecinde geçilen acil uzaktan eğitimin, çevirmen
adaylarının görüşleri doğrultusunda iyileştirilmesi ve çözümler getirilmesi süreci daha verimli kılacak ve
çevirmen eğitimine katkı sunacaktır.
COVİD-19’A YÖNELİK KAVRAMSAL SORGULAMALAR
Salgın & Epidemi & Endemik & Pandemi
Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük’ten edinilen verilere göre; salgın, epidemi, endemik ve pandemi
kelimelerinin anlamları aşağıda verilmiştir:
Salgın: “1. sıfat Kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan,
müstevli: Salgın hastalık. 2. isim, tıp Bir hastalığın veya başka bir durumun yaygınlaşması ve birçok
kimseye birden bulaşması, epidemi: Tifo salgını. Kumar salgını” (TDK, 2020).
Epidemi: Fransızca épidémie sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Salgın anlamına gelmektedir. “Bir bölgede,
bir toplumda veya bir grup insanda bir hastalığın yaygınlaştığı görülünce bunun 'epidemi' bir salgın olduğu
kabul edilmektedir” (TDK, 2020).
Endemik: “Belirli bir alanda veya belirli bir popülasyon arasında tahmin edilebilir bir oranda meydana
gelen salgın hastalık” (TDK, 2020) olarak tanımlanmaktadır.
Pandemi: “Ortaya çıkan herhangi bir hastalığın dünya üzerindeki bir kıtada ya da birden fazla ülkede aynı
zaman içerisinde yayılım göstererek etkilerini göstermesine verilen addır. Küresel salgın” (TDK, 2020).
Türk Dil Kurumu, salgın döneminde "pandemi, filyasyon, entübe" gibi gündelik dile yerleşen tıbbi terimlere
Türkçe karşılık bulma çalışmalarının sonuçlarının, 2022'de güncelleneceği ve Türkçe Sözlük'te yer alacağı
açıklanmıştır.
Eski Normal & Yeni Normal
Eski normal, Covid-19 pandemisinden önce süregelen yaşamı ifade etmektedir. Yeni normal ise Covid-19
pandemisi süresince ve akabinde alışkanlıkların, davranışların, tutumların yeniden düzenlenmesini,
değişikliğe uğramasını ve etkileşimin yeniden biçimlenmesini içeren yeni bir dönemi kapsamaktadır.
Yeni normale dair değişimler tıbbi, ekonomik, sosyal, hukuki, siyasal, pedagojik ve teknolojik açıdan pek
çok boyutta etkili olacaktır.
“Dünya ölçeğinde değişim dinamiğinin hızlandığı son iki yüzyılı aşkındır insanoğlunun
yaşamı, aslında sürekli yeni normallere alışmakla geçiyor diyebiliriz. Mesela savaşlarla
yaşamaya alışmak, makinalarla yaşamaya alışmak, yüksek enflasyonla yaşamaya alışmak,
afetlerle yaşamaya alışmak, teknolojiyle/yapay zekâyla yaşamaya alışmak gibi. Bu noktada
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tartışma yaratma kapasitesi olan çok sayıda soru, zihinleri çepeçevre sarmaktadır. Salgın
hastalıkların yol açtığı tehlikeyi bertaraf edebilmek için salgınlara karşı tedbirlerle yaşamaya
alışmak da böyle bir şey değil midir?” (Karakaş, 2020: 546).
Eski normale dönülüp dönülmeyeceği ise cevabı henüz bilinmeyen bir ikilemdir. Yeni normal hayatın
yapıtaşlarına dair birçok alanda değişimlerle kendini gösterecektir. Bunlar arasında araştırmanın sınırlılıkları
kapsamında değerlendirdiğimiz eğitim boyutu çerçevesinde eğitim ortamından eğitim materyallerine, ders
içeriklerinden ders saatlerine, öğretim yöntemlerinden ölçme-değerlendirme yöntemlerine kadar pek çok
alanda yeni normallerle karşılaşmak mümkün olacaktır. Zira yeni normal, kriz anında risklerle baş
edebilmek için oluşturulmuş yeni bir düzen bulma çabası yeni bir mücadele tarzıdır.
UZAKTAN EĞİTİM
Eğitim türlerini uzaktan ve örgün olmak üzere iki grupta sınıflandırmak mümkündür. Türk Dil Kurumu’nun
Türkçe Sözlüğünde uzaktan eğitim: “Öğrenci ile öğretmenin yüz yüze olmadan çeşitli iletişim araçları
kullanılarak belli bir merkezden yapılan eğitim biçimi” şeklinde; örgün eğitim ise, “kişilerin hayata
atılmadan, iş ve meslek kollarında çalışmaya başlamadan önce okul veya okul niteliği taşıyan yerlerde, genel
ve özel bilgiler bakımından yetişmelerini sağlamak amacıyla belli kanunlara göre düzenlenen eğitim, formel
eğitim” şeklinde tanımlanmaktadır. Uzaktan eğitim ifadesine karşılık çevrimiçi eğitim, dijital eğitim, eöğrenme ifadelerinin de kullanımları mevcuttur.
Acil Uzaktan Eğitim & Uzaktan Eğitim & Açık Öğretim
Acil uzaktan eğitim olumsuz şartlarda ihtiyaca yönelik çözümler üretme çabası, bir çıkış noktasıdır. Uzaktan
eğitim ise yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen tercihe sunulmuş bir öğretim yöntemidir.
Acil uzaktan eğitim: Pandemi, doğal afet gibi toplumsal sorunların meydana geldiği dönemlerde toplum
sağlığını korumak için eğitimin aksamaması amacıyla başvurulan acil uzaktan eğitim yöntemidir. Bu
nedenle bir seçenek değil, zorunlu olarak geçilen bir eğitim türüdür. Eğitimin aksamaması için geçici
çözümler sunar. Kısa sürede eğitim-öğretim faaliyetlerinin ders içeriklerinin dijital öğrenme platformuna
aktarılması gerekmektedir. Ölçme ve değerlendirme süreçleri uzaktan devam etmektedir. Sınavlar, öğretenin
tercihine göre uzaktan ödev teslimi veya çevrimiçi sınav şeklinde yapılabilmektedir. Pandemi döneminde
sağlık sorunları nedeniyle derse katılamayan öğrenciler katılamadığı dersleri eğitim teknolojileri vasıtasıyla
istediğinde tekrar izleyebilir. Öğrenci öğrenme sürecini kendilerine göre planlayabilir. Kriz zamanında
eldeki olanaklarla eğitimi ayakta tutma çabasıdır. Yaşanan olağanüstü koşullarda okul öncesi, ilkokul,
ortaokul, lise ve üniversitelerde acil uzaktan eğitime geçilebilir. Covid-19 nedeniyle 2019-2020 eğitimöğretim yılı ile 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Türkiye’deki tüm yükseköğretim kurumları acil uzaktan
eğitime geçmiştir.
Uzaktan eğitim: Öğrenci ile öğretmenin yüz yüze bir araya gelmeden uzaktan yürütülen eğitim biçimidir.
Seçenektir, isteyen öğrenci örgün eğitime değil uzaktan eğitime kaydolur, kalıcı çözümler sunar. Planlı
sistematik eğitim içerikleri hazırlanmıştır. Çalışan bireyler için uygundur. Yüz yüze eğitimdeki gibi ulaşım,
beslenme gibi giderler olmadığı için ekonomik bir eğitim türüdür, düşük maliyetle eğitim sunar. Yüz yüze
eğitimin aksine coğrafi ve bölgesel sınırlılıkları kaldırır. Eğitim verileri sisteme kayıtlıdır. Dersler
istenildiğinde tekrar izlenebilir. Geniş bilgi ve iletişim teknolojileri ağı sunar. Bilgiye hızlı erişim sağlanır.
Zamandan ve mekândan bağımsızdır. Öğrenci odaklı bir sistemdir. Sınavlar yerleşkelerde yapılır. Akılcı,
çağdaş, yenilikçi bir eğitim modelidir. Öğrenciyi araştırmaya teşvik eden ve kendini geliştirmeye yönelik bir
eğitim modelidir. Dersler canlı veya videolu ders içerikleriyle olmak üzere iki türlü işlenebilir. Canlı derste
öğreten ve öğrenci aynı anda sistem üzerinde bir araya gelir, anlık olarak bağlantı kurabilir, karşılıklı
etkileşim söz konusudur. Videolu ders içerikleri, öğretenin dersi önceden video ile kayıt altına alması
öğrencinin ise daha sonra bu video kayıtları izlemesiyle eğitim gerçekleşir. Türkiye’de 4 yıllık uzaktan
eğitim sunan üniversiteler: İstanbul’da bulunan Beykent Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve İstanbul
Üniversitesi, Manisa’da bulunan Celâl Bayar Üniversitesi, Diyarbakır’da bulunan Dicle Üniversitesi,
Malatya’da bulunan İnönü Üniversitesi, Tekirdağ’da bulunan Namık Kemal Üniversitesi, Sakarya
Üniversitesi, Gaziantep’te bulunan Zirve Üniversitesi. Ülkemizde 2 yıllık uzaktan eğitim bölümleri sayısı da
oldukça fazladır. Ayrıca uzaktan eğitim yüksek lisans programları da bulunmaktadır.
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Açık öğretim: Dersler bilgisayar ve televizyon vasıtasıyla uzaktan, çevrimiçi işlenir. Öğrenme
sorumluluğunu bireye bırakır, öğrenciyi merkeze alır. Bilgiye hızlı erişim sağlanır. Çalışanlar için uygundur.
Planlı ve sistematik bir eğitim sunar. Etkileşimli ve dinamik öğrenme süreci ile fırsat eşitliği sunar.
Zamandan ve mekândan bağımsızdır. Kampüse gitme zorunluluğu yoktur. Dersler videodan izlenir, tekrar
izleme özelliği mevcuttur. Günün her saati videolara internet tabanlı erişim mümkündür. Sınavlar
yerleşkelerde yapılır. Öğrenci merkezli olması bireysel öğrenme hızında eğitimin gerçekleşmesini sağlar.
Ortaokul, lise ve üniversite bünyesinde açık öğretime başvurulabilir. Ülkemizdeki açık öğretim sunan
üniversiteler: Eskişehir’de bulunan Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Erzurum’da bulunan
Atatürk Üniversitesidir.
Uzaktan Eğitim Çeşitleri
Uzaktan, çevrimiçi (e-öğrenme) sürecinde öğretici ve öğrenen arasındaki iletişim iki türlü sağlanabilir.
1-Senkron (Eşzamanlı) eğitim: Eğitmen ve öğrencilerin aynı zaman diliminde çevrimiçi, sanal
ortamda bir araya gelip, etkileşimin sağlandığı eğitim-öğretimin sürdürüldüğü bir öğrenme çeşididir.
Eşzamanlı uzaktan eğitim araçları: zoom, adobe connect, eztalk, teamLink.
2-Asenkron (Eşzamanlı olmayan) eğitim: Eğitmen ve öğrencilerin farklı zaman aralıklarında farklı
mekânlardan eğitim-öğretimi gerçekleştirmesidir. Öğrenciye kendi öğrenme hızında eğitim imkânı sunar.
Asenkron uzaktan eğitim araçları: blendspace, wakelet, adobe spark, sway, edpuzzle, vizia, linoit, jamboard.
Uzaktan Eğitim Modelleri
Tek yönlü ve çift yönlü uzaktan eğitim modelleriyle etkileşim sağlanabilir.
1-Tek yönlü iletişim modelinde, öğretici bilgiyi mektup, radyo, televizyon, bilgisayar aracılığıyla
iletebilir.
2-Çift yönlü iletişimde ise öğretici ve öğrenen arasındaki bilgi alışverişi radyolu-konferans,
televizyonlu-konferans, bilgisayarlı-konferans dağıtım modelleriyle gerçekleşebilir.
Uzaktan Eğitimde Dönemler
1.Dönem: 1920’lerde mektup ile yazışarak uzaktan eğitim sağlanmıştır.
2.Dönem: 1925’lerde radyo ve televizyon gibi görsel-işitsel araçlarla uzaktan eğitim sağlanmıştır.
3.Dönem: bilişim tabanlı bir döneme geçilmiş, internet aracılığıyla uzaktan eğitim sağlanmaya
başlanmıştır.
Öğretim merkezli yaklaşım yerini öğrenme merkezli yaklaşıma bırakmıştır.
Geçmişten Günümüze Uzaktan Eğitim
Araştırmanın bu bölümünde uzaktan eğitimin tarihsel gelişim süreçleri yıl bazında değerlendirilmiştir
(Uzaktan eğitimin tarihi, 2020):
1840: İngiltere’de, Isaac Pitman mektupla uzaktan steno eğitimi vermiştir.
1873: Amerika Birleşik Devletleri’nde Evde Çalışmayı Destekleme Derneği kurulmuştur.
1874: ABD’de Illinois Wesleyan Üniversitesinde uzaktan eğitim başlamıştır.
1883: ABD’de New York Ihaca’da, Mektupla Eğitim Üniversitesi kurulmuş ve kapatılmıştır.
1883:
Almanya’da
Langenscheid
Dil
Okulu
kurulmuştur.
1884: Almanya Berlin’de, Rustinches Uzaktan Öğretim Okulu açılmıştır.
1891: Wisconsin Üniversitesi uzaktan eğitim vermeye başlamıştır.
1892: Chicaco Üniversitesi’nde uzaktan eğitim bölümü kurulmuştur.
1898: İsveç’te, uzaktan eğitim veren Hans Hermod lisesi kurulmuştur.
1906: Baltimore'da The Calvert School uzaktan eğitim vermiştir.
1910: Avustralya’da Queensland Üniversitesi’nde ilk ve ortaöğretim basamağında uzaktan eğitim
başlatılmıştır.
1922: Yeni Zellanda’da Mektupla Öğretim Okulu kurulmuştur.
1966-1968: Polonya’da, televizyon ile uzaktan eğitim çalışmalarına girişilmiştir.
1972: İspanya’da, Ulusal Uzaktan Öğretim Üniversitesi kurulmuştur.
1969 yılında İngiltere Açık Öğretim Üniversitesi, 1979 yılında Çin Açık Öğretim Üniversitesi,
1984 yılında Endenozya'da Terbuka Açık Öğretim Üniversitesi, 1985 yılında Indira Gandhi Ulusal Açık
Öğretim Üniversitesi kurulmuştur.
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Araştırmanın bu safhasında Türkiye merkezli uzaktan eğitim faaliyetleri değerlendirilmiştir (Türkiye’de
uzaktan eğitim, 2020).
1924: John Dewey, öğretmen yetiştirme konusunda uzaktan eğitim kavramını ortaya atmıştır.
1927: Türkiye’de ilk kez Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati tarafından mektupla uzaktan eğitim fikri
gündeme getirilmiştir.
1956: Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nce bankalarda
çalışanlara mektupla uzaktan eğitim verilmiştir.
1960:
Milli
Eğitim
Bakanlığı
bünyesinde
“Mektupla
Öğretim”
başlamıştır.
1966: Mektupla Öğretim ve Teknik Yayınlar Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
1974:
Mesleki
ve
Teknik
Öğretim
Mektupla
Öğretim
Okulu
açılmıştır.
1975: Mektupla Öğretim Merkezi, Bakanlık Onayı ile kurulan Yaygın Yükseköğretim Kurumuna
(YAYKUR) bağlanmıştır.
1978: Açık Yüksek Okul Müdürlüğü kurulmuştur.
1981: Mesleki ve Teknik Mektupla Öğretim Okulu’nun adı Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu olarak
değiştirilmiştir.
1982: Anadolu Üniversitesi uzaktan eğitim vermeye başlamıştır.
Uzaktan Eğitim Araçları
Pandemi döneminde Türkiye’deki üniversitelerin kullandıkları uzaktan eğitim sistemi altyapıları: Advancity,
zoom, moodle, canvas, adobe connect, Google classroom, sakai, toltek, blackboard, G suite, edmodo,
Microsoft teams, KEYPS, İKÇÜ, flipped.
Ayrıca bazı üniversiteler kendi geliştirdikleri altyapıları kullanmaktadır: Aydın Adnan Menderes, Bingöl,
Çukurova, Dicle (canlı yayın yok), Hitit, Isparta Uygulamalı Bilimler (canlı yayın yok), İstanbul (canlı yayın
yok), Sakarya, İzmir Kâtip Çelebi, Kırşehir Ahi Evran, Trakya, Yalova, Yıldız Teknik, Antalya Akev,
İstanbul Kültür Üniversitesi.
Bu noktada ülkemizin öğretim yönetimi teknolojilerine daha fazla yatırım yapması son derece önemlidir.
Ülkemizdeki üniversitelerin büyük bir kısmı yerli teknoloji ürünü ALMS, Advancity uzaktan eğitim
platformunu tercih etmektedir. ALMS, Advancity bünyesi içinde geliştirilen yerli bir eğitim yönetimi
sistemi yazılımıdır.
Covid-19 pandemisi sürecinde teknoloji destekli birçok uygulama kullanılmaya başlanmıştır:
Görüntülü toplantı platformları: Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Google Hangout, Skype, Whereby,
Jitsi Meet, Big Blue Button, Blackboard Collaborate, Adobe Connect, Cisco Webex
Sosyal öğrenme platformu: Edmodo
Öğretim Yönetim Sistemleri: Google Classroom, Moodle, Canvas, Blackboard Learn
Canlı Etkileşim Araçları (değerlendirme araçları): Kahoot, Mentimeter, Poll Everywhere, Socrative,
Plickers, Gimkit
Ders İçeriği Oluşturma Aracı (sanal sınıf): Nearpod, EdPuzzle
İşbirliği Platformu: Padlet, Google Workspace, Slack, Trello
Oyun ve Test Araçları: Quizlet, Quizizz, Factile, Hot Potatoes
Formlar ve Anket Aracı (değerlendirme araçları): Google Forms, MS Forms.
ULUSAL
VE
ULUSLARARASI
BOYUTTA
YÜRÜTÜLEN
UZAKTAN
EĞİTİM
ARAŞTIRMALARI
Pandemi, ulusal ve uluslararası boyutta çok sayıda araştırmacıyı harekete geçirmiş, her alanda sayısız
araştırma yürütülmüş ve sonuçları yayımlanmıştır. Pandeminin değişim sürecine ittiği sektörlerin başında
eğitim sektörü gelmiştir. İnsan sağlığını tehdit eden koşullar, eğitim sistemlerinin değişmesinde itici güç
olmuş ve kısa sürede eğitim yeni bir oluşumun parçası haline gelmiştir. Halk sağlığını koruma tedbirleri
kapsamında dünya genelinde okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, lise ve yükseköğretim kademelerinde
eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiş, eğitimde dijitalleşme dönemi başlamıştır.
Kılıç (2021: 28-34) araştırmasında pandemi döneminde eğitim hakkı, pandemi dönemi eğitim politikası,
pandemi sonrası dönemde eğitim senaryoları, piyasa temelli dijital eğitimin sektörleşmesi, pandemi dönemi
dijital eğitim teknolojisi gibi önemli konuları bütünüyle irdelemiştir.
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Birçok ülkede üniversiteler, var olan uzaktan öğretim altyapılarını geliştirme yoluna giderken, kimi
üniversiteler de yeni bir uzaktan öğretim altyapısı kurma yoluna girmişlerdir. Bu kapsamda, öğretim
elemanlarından dersleri eş zamanlı (senkron) ve/veya eş zamanlı olmayan (asenkron) biçimde, farklı uzaktan
öğretim yöntemleri kullanarak yapmaları istenmiş ve kampüslerde yapılamayan yüz yüze öğretim ve ölçmedeğerlendirme faaliyetleri uzaktan yürütülmüştür. Zorunlu uzaktan eğitimin, uygulamaya dayalı becerileri ve
sosyal ilişkileri geliştirme konusunda ne derece faydalı olduğu tartışma konusudur.
Çalıkoğlu ve Gümüş (2020: 253), fiziksel hareketliliğin azalması ile birlikte alternatif uluslararası eğitim
modellerine olan ilginin en azından belli bir süre ve oranda artması beklendiğine değinmektedir. Hâlihazırda
Batı ülkelerindeki üniversitelerin Doğu’da uyguladığı mikro/şube/uydu kampüs uygulamalarının ve bu
uygulamalara yönelik kurumsal ortaklık ve iş birliklerinin daha önemli hale gelmesi muhtemel olduğuna
vurgu yapmaktadır.
Güz dönemi için 15 alternatif model sunmuştur: normale dönüş, geç başlangıç, güz’ü bahar’a
kaydırmak, yoğun ilk yıl, sadece yüksek lisans öğrencileri, öğrencilerin eğitime ara vermesi,
seçilmiş müfredat, bölünmüş müfredat, blok plan, modüler plan, yurtlarda öğretim, düşük ikamet
modeli karma-esnek model harmanlanmış küçük grup (modifiye tutoryel) modeli, tam çevrimiçi
model (Maloney ve Kim’den aktaran Erkut 2020: 130-131).
Karadağ ve Yücel (2020: 183), pandemi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitimi ele almış, lisans
öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması yürütmüştür. Nihai olarak çalışma grubu; veri toplama
aracını cevaplandıran, 163 üniversiteden (111 devlet ve 52 vakıf), çeşitli sınıf düzeylerinde öğrenim gören
17.939 öğrenciden oluşmuştur.
Kahya (2021: 737-750), çalışmasında yüz yüze eğitime alternatif olarak kullanılan uzaktan eğitim
platformunun öğrenci yönünde iyileştirilmesi, gerekli altyapı araçlarına sahip olunmasının sürecin daha
başarılı yönetilmesine yararı olacağına değinmektedir. Elde edilen bulgulara göre uzaktan eğitime erişmek
için gereken teknolojik altyapı araçlarına öğrencilerin %50’sinin sahip olduğu, %50’sinin sahip olmadığı
sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırma ile Covid-19 pandemisi döneminde zorunlu olarak geçilen uzaktan
eğitim sisteminin öğrenciler tarafından nasıl algılandığının ortaya konulması amaçlanmıştır.
Taş (2021: 23-49), pandemi sürecinde ülkelerin uzaktan eğitime geçiş uygulamalarına yer vermiştir. Çalışma
grubunu, 30 sınıf öğretmen, 26 öğrenci velisi ve 26 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.
Uzaktan eğitimi sınıf öğretmenleri, veli ve öğrenci görüşleri bağlamında değerlendirmeyi ve etkili çözüm
önerileri geliştirmeyi amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma yürütülmüştür.
Bozkurt (2020: 112-142), “pandemi süresince ortaya çıkan durumlara göre eğitim teknolojileri, uzaktan
eğitimde ders tasarımı, ölçme değerlendirme, dijital veriler ve etik, yeni eğitsel roller, dijital yeterlilikler ve
dijital beceriler, dijital dönüşüm, dijital bölünme, eğitimde açıklık felsefesi, sosyal eşitlik, travma ve kaygı,
ilgi, anlayış ve empati pedagojisi, destek toplulukları ve mekanizmaları ile yükseköğretimde ekonomik
boyut bağlamında değerlendirmeler yapılmıştır”. Yeni normal ve yeni eğitim paradigması çerçevesinde
araştırmasını şekillendirmiştir.
Covid-19’un tüm dünya genelinde yayılmasını önlemek adına, 191 devlet, çeşitli eğitim
kurumlarda okuyan 1.575.270.054 öğrenci için eğitime ara vermiştir. Bu 191 devletin 187’si tüm
devlet genelinde eğitime ara vermiştir. Geriye kalan 4 devlet (Amerika Birleşik Devletleri,
Kanada, Grönland, Rusya ve Avustralya) ise sadece bölgesel olarak eğitim kurumlarında bir
süreliğine eğitimi durdurmuştur (Eren, 2020: 154).
Kamerun’da üniversite ve okullarda görevli eğitimcilerin Covid-19 pandemisi boyunca yürüttükleri
eğitim faaliyetlerine yönelik görüşlerini ortaya koymak amacıyla anket hazırlanmış ve sonuçları
paylaşılmıştır. Bu süreçteki kısıtlama ile birlikte ters-yüz eğitime ağırlık verilmiştir. Koronavirüs pandemisi
ile karşı karşıya kalan Kamerun hükümeti, 18 Mart 2020, seyahatle ilgili çeşitli kısıtlayıcı önlemlerin yanı
sıra, tüm okulların ve üniversitelerin kapatılması ve ülkeden uluslararası uçuşların askıya alınması gibi
konularda tedbirler almıştır (Ndibnu-Messina Ethé, Kouankem, 2021: 32-47).
Benin hükümeti önce kapanmayı seçti, daha sonra üniversitelerde derslerin geçici olarak durdurulması ve
uzaktan eğitimle devam ettirilmesi kararı alınmıştır. Öğrencilere göre uzaktan eğitim uygulamalarının
kazandırdığı beceriler; yeni kavramlar, bilgiler edinme, organize olma, bağımsız çalışma, edinilen
kavramları, bilgileri derinleştirme. Benin'deki İnternet altyapısının düşük olması, uzaktan eğitime
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erişilebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu araştırma Parakou Üniversitesi'nde yürütülen uzaktan eğitim
programlarına yönelik öğrenci görüşlerini ortaya koymaktadır (Alladatin, Gnanguenon, Borori, Fonton,
2020: 163-177).
Caneva (2019: 15-35), Tunus’da faaliyetlerini sürdüren üniversitelerin Covid-19 döneminde sundukları
eğitimi irdelemektir. Covid-19’un neden olduğu yeni deneyimin Tunus üniversite eğitim sektörünün
gelişmesine şüphesiz olumlu bir etkisi olacaktır. Tunus üniversitelerinde çalışan otuz öğretmen ile yarı
yapılandırılmış bireysel görüşmeler yoluyla nitel bir araştırma yürütülmüştür. Elde edilen bulgulara göre,
yüz yüze öğrenme etkileşimin sağlanmasında oldukça önemli, uzaktan eğitim ile bu etkileşimin sağlanması
ise bir o kadar zor ve yetersiz bulunmuştur.
13 Mart 2020'de Quebec hükümeti tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin durdurulması ve uzaktan yürütülmesi
kararı almıştır (Lessard, Boudreault, 2021: 306).
Fildişi’nde yer alan üniversiteler de Covid-19 sağlık krizi esnasında dijitalleşme politikası yürütmüş ve acil
uzaktan eğitime yönelik gelişmeleri ortaya koymuştur (Djede, Adon, 2021: 75-88).
Fas’da bulunan üniversiteler de Covid-19 sürecinde uzaktan eğitime geçmiştir. Virüsün yayılmasının önüne
geçebilmek amacıyla uzaktan eğitime geçen Fas üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin uzaktan
eğitim deneyimleri üzerine bir araştırma yürütülmüştür (Hamdani, 2021: 456).
COVİD-19 KORONAVİRÜS ACİL DURUM EYLEM PLANLARI
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Corona Virüs Acil Durum Eylem
Planı hazırlamıştır. Salgından korunma amaçlı hazırlanan plana göre ciddiyet seviyelerine göre alınacak
önlemler belirlenir. Bu seviyeler 1’den 5’e kadar bilinç, ikaz, ciddi, şiddetli, kritik seviyeleri olmak üzere
sıralanmıştır. Salgından Korunma Acil Durum Eylem Planı Kontrol Listesinde çalışan sağlığı, kişisel
korunma önlemleri, seyahat sağlığı, iş sürekliliği olmak üzere dört başlık altında uyulması gereken kurallar
listelenmiştir (Acil durum eylem planı, 2020).
Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Covid-19 Pandemisi Yönetimi ve Eylem
Planı Rehberi yayımlamıştır. “Rehberde; işyerlerinde meydana gelebilecek Covid-19 pandemisi öncesi,
sırası ve sonrasında yaşanabilecek can kayıpları ve hastalıkların en aza indirilmesi hedefiyle hijyen
uygulamalarını, bulaşın önlenmesini ve kontrol tavsiyelerini, gerekli yetki görev ve sorumlulukların
tanımlanması ve olası Covid-19 Pandemisi anında Acil Durum yönetiminin doğru ve hızlı şekilde
yapılabilmesi için çalışma planının oluşturulmasının sağlanması amaçlanmaktadır” (Aile ve Çalışma
Bakanlığı, 2020).
Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren üniversiteler de Covid-19 acil durum eylem planlarını hazırlayıp internet
siteleri aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmıştır. Güvenli Kampüs sloganıyla, Yükseköğretim Kurulu ve Türk
Standartları Enstitüsü ortaklığıyla “Küresel salgın bağlamında yükseköğretim kurumlarında sağlıklı ve temiz
ortamların geliştirilmesi kılavuzu” (TSE, 2020) yayımlanmıştır. TSE Covid-19 güvenli kampüs belgesi
kuruluş öz değerlendirme soru listesi yayınlamış, yükseköğretim kurumlarının Covid-19 güvenli kampüs
belgeleri almaları sağlanmıştır.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNUN COVİD-19 İLE MÜCADELESİ
16 Mart 2020 tarihi itibari ile yükseköğretim kurumlarının eğitime üç haftalık bir ara vereceği aktarılmıştır.
60 yaş ve üstü, kronik bir hastalığı veya bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler, Rektör, Dekan, Enstitü veya
Yüksekokul Müdürleri dışında kalan tüm idari ve akademik personel idari izinli sayılmıştır. YÖK, 18 Mart
2020 tarihinde örgün önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimin uzaktan eğitimle yürütülmesi kararını aldı. Bu
süreçte üniversite öğrencilerine ücretsiz 6 GB’lık uzaktan eğitime destek kotası verilmesi hususunda karar
alındı. Türkiye’de yükseköğretim kurumlarının bünyesindeki toplumsal-kültürel faaliyetler, Mevlana veya
Erasmus gibi ulusal/uluslararası akademik değişim programları ve akademik içerikli yüz yüze toplantılar
iptal edilmiştir.
Üniversite tercihi yapacak adaylar için, Covid-19 sebebiyle yüz yüze teması ortadan kaldırmak amacıyla
üniversite ve bölümlerin tanıtımları internet üzerinden gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Yükseköğretim
Kurulu, Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı’nca oluşturulan Study in Turkey, YÖK Sanal Fuarı
düzenlenmeye başlanmıştır.
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“Türkiye yükseköğretim sistemi hakkında uluslararası öğrencileri bilgilendirmek için
Yükseköğretim Kurulu tarafından kurulmuş yeni bir web sitesidir. Bu sitede aday öğrenciler,
arama motoru ile eğitim dili, türü, şehri veya çalışma alanına göre kendilerine en uygun
üniversiteyi seçebilmektedirler. Bu sitede Türk yükseköğretim sistemi ile ilgili genel bilginin
yanı sıra burslar, uluslararası öğrencilerin deneyimleri, yaşam şartları, Türk kültürü vb. çeşitli
bilgiler bulunmaktadır” (Study in Turkey, 2020).
YÖK, son yıllarda desteklediği “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi” ile uzaktan eğitimin tüm ülke
genelinde büyük bir ivme kazanacağını açıklamıştır. Türkiye’de bulunan toplam 205 üniversitenin 123’ü bu
projeye katılmıştır. Nitekim yükseköğretim kurumlarının tamamının bu projeye dahil olması
hedeflenmektedir. Covid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye’de üniversitelerde “Salgın Danışma
Komisyonu” ve “Yükseköğretim Dijital Dönüşüm Komisyonu” ivedilikle uygulamaya koyulmuştur. 23
Mart 2020 tarihinde YÖK tarafından yapılan bir diğer basın açıklamasında, “YÖK Dersleri Projesi”
kapsamında uzaktan eğitim hazırlığı tamamlanarak “YÖK Dersleri Platformunun” öğrencilerin ve
akademisyenlerin erişimine açıldığı ifade edilmiştir (YÖK dersleri, 2020).
2019–2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılının sonuna kadar tüm üniversitelerde eğitimin uzaktan eğitim
ile devam edeceği ve 2019–2020 akademik yılı kapsamında, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora
öğrencilerine “kayıt dondurma veya erteleme hakkı” tanındığı duyurulmuştur.
Acil uzaktan eğitim faaliyetlerinin oluşturulma ve sunulma sürecinde mevzuat, altyapı, insan kaynakları,
içerik ve uygulama alanlarında çalışma yürütülmüştür. Mevzuat düzenlemesiyle üniversitelerin acil uzaktan
eğitime geçmeleri sağlanmıştır. Ülkemizde birçok üniversitede hâlihazırda faaliyetlerini sürdüren Açık ve
Uzaktan Eğitim Fakültelerinin mevcut altyapıları pandemi döneminde de eğitim-öğretimin aksamaması ve
başarıyla yürütülmesi amacıyla geliştirilmiştir. Altyapı eksiği bulunan üniversitelere diğer üniversitelerle
işbirliği içerisine girme imkânı sunulmuştur. Acil uzaktan eğitme geçiş, uzaktan eğitimi birimlerinde
istihdamın arttırılmasını gerekli kılmıştır. Uygulama boyutunda üniversiteler, altyapıları doğrultusunda ve
öğretim elemanlarının tercihi doğrultusunda senkron (eş zamanlı) veya asenkron (eş zamanlı olmayan)
eğitimi kullanmaktadır. Bu noktada derslerin içeriği öğretim yönteminin senkron mu asenkron mu olacağı
konusunda yol gösterici olacaktır. İçerik çerçevesinde, İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve
Atatürk Üniversitesi tarafından hazırlanan ortak “Yükseköğretim Kurulu Derslerinin”, TRT EBA TV
aracılığı ile erişime açılacağı duyurulmuştur. YÖK, eğitim niteliğinin iyileştirilmesi ve eğitimin araştırmaya
dönük olması ile ilgili yasal düzenlemeler gerçekleştirmiştir.
COVİD-19 PANDEMİSİNİN ÇEVİRİ SEKTÖRÜNE ETKİLERİ
Tıbbi çeviri sektörü Covid-19 nedeniyle büyüme kaydetti. Bu süreçte farklı ülke vatandaşları farklı ülkelerde
tedavi görmek zorunda kaldı. Bu durumun hastanelerde hizmet veren çevirmenlerin iş yükünü arttırdığını
belirtmek mümkündür. Sosyal hayatta kısıtlama tedbirlerinin alınmasıyla birlikte altyazı ve oyun çevirisi
sektörü ivme kazandı. Dijital hizmetlere, e-ticaret sektörüne olan talepte artış yaşanmaktadır. İnsan var
olduğu ve başkalarıyla iletişim kurmaya ihtiyaç duyduğu sürece, farklı diller ve sektörler arasındaki
bağlantıları yönlendirmek için çeviriye her zaman ihtiyaç duyacaktır. Çevirmenlerin (mütercimlerin) ve
tercümanların rolleri birbirinden farklıdır, bu nedenle pandeminin sebep olduğu sonuçlardan etkilenme
biçimleri de birbirinden farklıdır. Çevirmenler evden serbest çevirmen olarak sürece devam edebilirler,
ancak tercümanlar bu gelişen sürece uyum sağlamalıdır. Dünya çapında yaşanan Covid-19 krizi, sözlü
tercüme etkinliklerinin çoğunun iptal edilmesine sebep olmuştur. Bu durum sözlü çeviri sürecinin
evrilmesini sağlayarak uzaktan telekonferans yöntemiyle müşterilerin talepleri karşılanmaya çalışılmaktadır.
Tüm dünya Covid-19 ile mücadele ediyor, değişen şartlara uyum sağlamak bu sürecin vazgeçilmezidir.
Covid-19 pandemisi sürecinde çeviribilim alanında ortaya konan önemli yeniliklerden biri de çeviri
yapabilen akıllı maskedir. Pandemi beraberinde maske kullanımını da hayatımıza soktu ve insan yaşamının
vazgeçilmez bir parçası oldu. Toplumu yeniden şekillendiren bu durum girişimcileri harekete geçirdi ve
çeviri yapabilen akıllı maske: C-FACE Donut Robotics tarafından geliştirildi. “C-FACE”, robot teknolojisi
uygulanarak geliştirilen dünyanın ilk “akıllı telefonlarla çalışan akıllı maskesi”dir. İnsan sağlığını uzun
süredir koruyan maske son teknoloji ile yeniden tanımlanmıştır. Bu akıllı maskeyi normal yüz maskenizin
üstüne yerleştirerek kullanabilmek mümkündür. Bluetooth kullanarak bir akıllı telefona veya tablet
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uygulamasına bağlanabilen maske, konuşmalarınızı metin mesajlarına dönüştürebilme ve arama yapabilme
gibi özelliklere sahiptir. C-FACE sesleri karşı tarafın akıllı telefonuna ileterek ilk olarak sesi harflere
dönüştürüyor ardından tercüme edebilme özelliğini kullanarak konuşma formları oluşturuyor. C-FACE
şimdilik İngilizce, Fransızca, Mandarin, Korece, Bahasa Endonezya dili, İspanyolca, Rusça ve Vietnamca
olmak üzere tam 8 dilde çeviri yapabiliyor. “Maske ilk olarak eylül ayı itibariyle Japonya’da satışa
sunulacak ve kısa bir süre sonra Çin, ABD ve Avrupa’yı kapsayacak şekilde satış alanını genişletmesi
planlanıyor. Akıllı maskenin 40 dolardan satışa sunulması bekleniyor. Üretilen ilk 5 bin maske de Çin, ABD
ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde alıcılara ulaştırılacaktır. C-FACE adlı ürün hem salgından korunmak ve
hem kişiler arasındaki iletişimi kolaylaştırmak amacıyla üretilmiştir” (C-FACE, 2020). Bu maske, hızla
gelişen dijital dünyada yeni bir iletişim aracı olarak kabul edilmektedir.
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Araştırmanın modeli betimsel bir model olup, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli, verilerin
toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Anketten elde edilen bulgularla mevcut durum ortaya konmaya
çalışılmıştır.
Evren ve Örneklem
Anketin katılımcıları, Marmara Üniversitesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü, Fransızca Mütercim ve
Tercümanlık programında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında öğrenim gören birinci sınıf
öğrencileridir.
Veri Toplama Aracı
Bu araştırmada anket aracılığıyla veriler toplanmıştır. Anket kapsamında demografik soruların oluşturduğu
bir bölüm ve değişkenlerin etkisini ölçmek amacıyla 5’li likert tipi 18 soru yöneltilmiştir. Maddeler, 1
(Kesinlikle Katılmıyorum), 2 (Katılıyorum), 3 (Kararsız), 4 (Katılıyorum), 5 (Kesinlikle Katılıyorum)
şeklindedir. Araştırmada Yıldırım, Yıldırım, Çelik, Karaman (2014) araştırmasında geçerliliği ve
güvenilirliği test edilen anket tercih edilmiştir.
Faktör analizi sonucunda tercih edilen anket 4 faktör ve 18 ifadeden oluşmaktadır. Birinci faktör 6
maddeden oluşmakta ve uzaktan eğitimin kişisel yaşamla uyumluluğunu ortaya koymaktadır. Faktör 1,
“kişisel uygunluk” olarak adlandırılmıştır. İkinci faktör, uzaktan eğitim ortamlarında gerçekleştirilen
öğretim etkinliklerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkilerine ilişkin görüşleri ortaya koymaktadır. Beş
maddeden oluşan bu faktör 2’ye “etkililik” adı verilmiştir. Dört maddeden oluşan üçüncü faktör “öğreticilik”
olarak adlandırılmıştır, geleneksel eğitim ile uzaktan eğitimin öğrenme özellikleri açısından
karşılaştırılmasını kapsar. Dördüncü faktör, öğrenenlerin öğrenme sürecindeki yaklaşımlarını ortaya koyan
üç maddeden oluşmaktadır. Faktör 4 “yatkınlık” olarak adlandırılmıştır.
Araştırma, ankete gönüllü olarak katılan 33 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin
tamamı acil uzaktan eğitim deneyimi kazandığı için ölçek web tabanlı olarak hazırlanmıştır. Türkçe anket
formu, Google Formlar aracılığıyla çevrimiçi uygulanmıştır.
Verilerin Analizi
Anket öğrencilere istedikleri zaman doldurabilecekleri bir esneklikle sunulmuş ve gönüllü katılımları
sağlanmıştır. Veri toplama süreci yaklaşık bir ayda gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 22 istatistik
programı ile analiz edilmiştir.
BULGULAR
Katılımcıların demografik durumuna ilişkin bulgular, katılımcıların %60,6'sının kadın, %39,4'ünün erkek
olduğunu ortaya koymaktadır.
Tablo 1. Betimleyici İstatistikler
Std.
Mean
Deviation
N
kişisel
3,1818
1,15573
33
uygunluk
etkililik
2,3273
1,28337
33
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3,7121
2,4343

1,28258
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33
33

Araştırma sonuçlarına göre 4 faktör (kişisel uygunluk, etkililik, öğreticilik ve yatkınlık) içeren 18 maddelik
bir ölçek elde edilmiştir. Tablo 1'de görüldüğü gibi anket maddelerinin ortalama ve standart sapması
hesaplanmıştır.
Tablo 2. Korelasyon
Kişisel
uygunluk
Etkililik
Öğreticilik Yatkınlık
**
kişisel
Pearson
1
,827
-,775**
,064
uygunluk
Correlation
Sig. (2-tailed)
,000
,000
,725
N
33
33
33
33
**
**
etkililik
Pearson
,827
1
-,903
,011
Correlation
Sig. (2-tailed)
,000
,000
,950
N
33
33
33
33
**
**
öğreticilik
Pearson
-,775
-,903
1
-,016
Correlation
Sig. (2-tailed)
,000
,000
,929
N
33
33
33
33
yatkınlık
Pearson
,064
,011
-,016
1
Correlation
Sig. (2-tailed)
,725
,950
,929
N
33
33
33
33
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Tablo 2'ye göre, etkililik ve yatkınlık ile pozitif, öğreticilik ile negatif bir ilişki bulunmuştur.
Aşağıda, Covid-19 döneminde uzaktan eğitime ilişkin katılımcıların görüşlerine ilişkin bazı bulgular yer
almaktadır:
Katılımcıların %27,3'ü uzaktan eğitimin kendileri için uygun olduğuna kesinlikle katılıyor. Katılımcıların
%30,3'ü uzaktan eğitimin kendi yaşam tarzlarına uygun olduğuna kesinlikle katılıyor. Katılımcıların
%48,4'ü uzaktan eğitimin ihtiyaç duydukları eğitim için uygun bir alternatif olduğuna katılmamaktadır.
Katılımcıların %27,3'ü uzaktan eğitimin zaman kaybetmeden eğitim almalarını sağladığına kesinlikle
katılmamaktadır. Katılımcıların %39,4'ü derslere istedikleri zaman ve istedikleri yerde erişebilme
esnekliğine kesinlikle katılıyor. Katılımcıların %27,3'ü üniversite kampüsüne gitmenin kendileri için zor
olduğuna kesinlikle katılıyor. Katılımcıların %39,4'ü uzaktan eğitimin öğretim uygulamaları açısından
öğrenciyi daha aktif hale getirdiğine kesinlikle katılmamaktadır. Katılımcıların %30,3'ü uzaktan eğitimin
insanlar için iyi bir öğrenme fırsatı sağladığına kesinlikle katılmamaktadır. Katılımcıların %33,3'ü uzaktan
eğitimin öğrencinin kendi hızında öğrenmesini sağladığına kesinlikle katılmamaktadır. Katılımcıların
%39,4'ü uzaktan eğitimin kalıcı öğrenmeyi sağladığına kesinlikle katılmamaktadır. Katılımcıların %51,5'i
uzaktan eğitimin geleneksel öğrenmeden daha etkili olduğuna kesinlikle katılmamaktadır. Katılımcıların
%45,5'i en iyi eğitim için yüz yüze etkileşimin gerekli olduğuna kesinlikle katılmaktadır. Katılımcıların
%30,3'ü öğrenmek için yüz yüze iletişime ihtiyaç duyduğunu, %27,3'ü kendisine verilen görevleri
ertelemeyi alışkanlık haline getirmiş bir kişi olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %36,4'ü ödevlerini
yapmak için son ana kadar beklediğini ifade etmiştir. Katılımcıların %51,5'i geleneksel öğrenmede fikirlerin
uzaktan eğitime göre anında ve daha net ifade edildiğine kesinlikle katılmaktadır. Katılımcıların %39,4'ü
geleneksel öğrenme ile daha etkili bir öğrenmenin sağlandığına kesinlikle katılmaktadır.
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SONUÇ
Covid-19 sürecinde geçilen acil uzaktan eğitimi yansıtan bu araştırma, Marmara Üniversitesi'nde
yürütülmüştür, diğer üniversitelerde de uygulanabilir. Covid-19, çeviri eğitimini değiştirerek öğretim
faaliyetlerinin yeniden şekillenmesine aracı olmuştur. Uzaktan eğitimin yakın gelecekte yüz yüze eğitime bir
alternatif olabileceği, kimi yükseköğretim programları ve özel kurslar için de eğitimin merkezi haline
dönüşebileceği öngörülebilir. Pandemiyle edinilen dijital öğrenme deneyimleri, dijitalleşmenin işlevselliğini
artırarak öğrenme yöntemlerini geliştirip dönüştürecektir. Bu bağlamda yeni öğretim materyalleri
tasarlamak, öğretim teknolojileri geliştirmek önem teşkil etmektedir. Dijital eğitim ile birlikte dijital alanda
ekonomik faaliyetler artmaktadır. Covid-19 pandemisi tüm dünyada eğitim sistemlerinin evrileceğine işaret
ediyor. Ülkelerin eğitim politikalarını yeniden şekillendirmelerine, eğitim kurumlarının yöneticileri ile
öğretim görevlilerine nitelikli eğitimin sağlanması hususunda büyük görev düşüyor.
Olağanüstü koşullarda gelişen şartlara bağlı olarak öğretim elemanlarının ve öğrencilerin teknolojik
entegrasyon düzeyleri iş yeterliliği kapsamında değerlendirilmeye başlanmış, inovatif-yenilikçi yaklaşımlar
benimsenmiştir. Öğretim elemanları ve öğrenciler, bilişim teknolojileri kullanımı konusunda kendilerini
geliştirmeli, öğrencilere öğrenme süreçlerinde sorumluluk yüklenmelidir. Yükseköğretim kurumları internet
alt yapılarını daha da güçlendirilmeli, kullandıkları uzaktan eğitim sistemlerini zenginleştirmelidir. Bu
noktada YÖK, pandemi süreci sonrasında örgün öğretimdeki her bir programda yer alan derslerin en az
yüzde 10’unun uzaktan verilebilmesini öngördüklerini belirtmiştir. Bu sayede isteyen üniversitelerin karma
eğitim modeline geçebilmelerine imkân tanınmıştır. Ölçme ve değerlendirmede süreç ve sonuç odaklı
yaklaşımlar benimsenmeli, Covid-19’un neden olduğu travma ve kaygı gibi duygu durumlarının üstesinden
gelinmeli, uzaktan eğitim boyunca kayıt altına alınan dijital veriler korunmalı, etik kaygılar engellenmeli,
dijital yeterlilikler ve dijital beceriler geliştirilmelidir. Bu araştırmanın çeviri eğitiminin geleceğine dair
oluşturacağı farkındalık ile literatüre katkı yapacağı düşünülmektedir.
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COVID -19 PANDEMİ DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN HALKLA İLİŞKİLER
UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLERİN TETRAD KURAMI İLE ANALİZİ VE
DEĞERLENDİRMESİ
ANALYSIS AND EVALUATION OF EXAMPLES OF PUBLIC RELATIONS PRACTICES BY
THE TETRAD THEORY DURING THE COVID -19 PANDEMIC PERIOD
Dr. Öğretim Üyesi Sevinç KOÇAK
ORCID: 0000-0002-9503-3379.

ÖZET
Halkla ilişkiler hem kurumsal iletişim hem de pazarlama iletişimi kapsamında belirlenmiş hedef kitlelerle
kurum ya da ürün lehine olumlu izlenim yaratmaya yönelik stratejik iletişim çabası olarak tanımlanmaktadır.
Dijital iletişimin gelişmesiyle birlikte kendisine yeni uygulama şekilleri ve ortamları bulan halkla ilişkiler,
günümüzde stratejik iletişimin önemini kavrayan tüm marka ve kuruluşlar için hedef kitleleriyle bağ kurma,
kendisini tanımlama, sosyal sorumluluğunu gerçekleştirme, müşterilerini koruma ve destek olma gibi birçok
işlevi de gerçekleştirmektedir. Covid-19 Pandemi döneminde halkla ilişkiler disiplini, iş yapış şekilleri ve
içerik olarak da farklı anlayışlar geliştirmiştir. Covid-19 Pandemi dönemindeki söz konusu bu yeni
uygulama şekilleri kriz döneminde gerçekleşen çalışmalar olmasına rağmen, etkisi ve kapsamı nedeniyle
kalıcı birtakım çabalar halini de almaktadır. Ayrıca, Covid-19 Pandemi döneminde daha yoğun şekilde
dijital iletişime duyulan ihtiyaç, halkla ilişkilerin 2000’li yıllar itibarıyla uyguladığı dijital halkla ilişkiler
çalışmalarının daha da gelişmesine ve dönüşmesine uygun bir ortam ve zemin de sunmuştur. Bu çalışmada,
Covid-19 Pandemi döneminde halkla ilişkiler alanında Türkiye ve dünyada gerçekleşen uygulamalardan
örnekler sunularak, halkla ilişkiler disiplininde gerçekleşen değişimin Marshall McLuhan’ın Tetrad Kuramı
çerçevesinde analizi ve değerlendirmesi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İletişim, Dijital Halkla İlişkiler, Kurumsal İletişim, Tetrad Kuramı, Covid-19.
ABSTRACT
Public relations is defined as a strategic communication effort to create a positive impression in favor of the
institution or product with the target audiences determined within the scope of both corporate
communication and marketing communication. With the development of digital communication, public
relations, which finds new application forms and environments for itself, also performs many functions such
as connecting with their target audience, defining themselves, realizing their social responsibility, protecting
and supporting their customers for all brands and organizations that understand the importance of strategic
communication today. During the Covid-19 Pandemic period, the discipline of public relations has also
developed different understandings in terms of business conduct and content. Although these new forms of
application during the Covid-19 Pandemic period are studies carried out during the crisis, they also take the
form of permanent efforts due to their impact and scope. In addition, the need for more intense digital
communication during the Covid-19 Pandemic period also provided an environment and ground suitable for
the further development and transformation of digital public relations practices implemented by public
relations in the 2000s. In this study, the changes in the discipline of public relations were analyzed and
evaluated within the framework of Marshall McLuhan's Tetrad Theory, by presenting examples from the
practices that took place in the field of public relations in Turkey and in the world during the Covid-19
Pandemic period.
Keywords: Communication, Digital Public Relations, Institutional Communication, Tetrad Theory, Covid19.
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PANDEMİ DÖNEMİNDE HASTANE ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF HOSPITAL ORGANIZATION AND MANAGEMENT DURING THE
PANDEMIC PERIOD
Dr.Öğr.Üyesi Gülbahar KESKİN
ORCID:0000 0002 0253 3681
Dr.Öğr.Üyesi Meral MADENOĞLU KIVANÇ
ORCID:0000 0001 3345 6789

ÖZET
Dünya üzerinde her ülkeyi etkileyen pandemi felaketleri ölüm ve sosyo-ekonomik kayıplara neden
olmaktadır. Dolasıyla iş gücünde azalma, gelir düşüklüğü, yatırımlarda düşüş, refah kaybı, güven kaybı ve
korku yaşanmaktadır. Bir hastalığın pandemi olabilmesi için yeni bir virüs olması, insanlara kolayca
geçmesi ve sürekli şekilde bulaşması gibi genel olarak üç kriter aranmaktadır. Tarihte göze çarpan ve
toplumları etkileyen çeşitli pandemilerin olduğu görülmektedir. Veba, İspanyol gribi, Asya gribi, Sars ve
Mers bunlardan birkaçıdır. Günümüzde yaşanan Covid-19 pandemisi, sağlık hizmetleri yönetimi ile teşhis
ve tedavi teknolojilerin önemini ortaya koymaktadır.
Küresel bir salgına karşı her ülkenin aldığı önlemlerin zamanlaması, kapsamı ve etkisi birbirinden farklıdır.
Pandemide bireylere, toplumlara ve kurumlara önemli sorumluluklar düşmektedir. Bireylerin pandemi
karşısında bilinçli ve eğitimli olması önemlidir. Ehrlich ve arkadaşları çalışmalarında, pandemi anında
stratejik planlamanın önemine vurgu yapmaktadır. Pandemi döneminde hastanelere başvuruların artması ve
sağlık hizmetlerinin acil olarak verilmesi beklenmektedir. Pandeminin üstesinden gelmek için ülkelerin
sağlık hizmetleri altyapısı çok sayıda hastayı karşılayacak kapasiteye sahip olmalıdır. Bunun için “Acil
Durum Eylem Planları” oluşturulmalıdır. Bu doğrultuda pandemi öncesi, esnası ve sonrasını kapsayan
bütüncül bir yönetim planı büyük önem taşımaktadır. İnsanların sağlıklı yaşamlarını sürdürebilmelerine
katkı sağlamak amacıyla pandemi hastaneleri kurulmalıdır. Hastanelerde pandemi planında özellikle dikkat
edilmesi gereken konulardan biri öncelikle hastanenin mevcut durumu değerlendirilmeli, pandemi
koordinatörü ve pandemi kurulu oluşturulmalıdır. Vizyon ve misyon belirleme, amaç oluşturma, inanç ve
değerleri yerleştirme, çalışanları motive etme önemlidir. Personel ve malzeme ihtiyaçlarının
karşılanması, personel ve toplumun eğitim çalışmalarına destek verilmesi, yataklı tedavi hizmetlerinin
planlanması ve uygulanması, yoğun bakım ünitelerinin pandemiye öncelik verecek şekilde düzenlenmesi,
istenen tüm verilerin hazırlanarak ilgili merkeze iletilmesi hastane yöneticilerinin dikkatinde olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Pandemi, Hastane Organizasyonu, Yönetim, Yönetici
ABSTRACT
Pandemic disasters affecting every country in the world cause death and sosio-economic losses. Therefore,
there is a decrease in the workforce, low income, decrease in investments, lose of welfare, loss of confidence
and fare. In order for a disease, to be a pandemic, three criteria are generally sought, such as being a new
virus, easily transmitted to humans and being constantly transmitted. It is seen that there are various
pandemics that stand out in history and affect societies. Plague, Spanish flu, Asian flu, Sars and Mars are a
few of them. The current of Covid-19 pandemic reveals the importance of healthcare management, diagnosis
and treatment technologiest.
The timing, scope and impact of the measures taken by each country againts a global epidemic are different
from each other. In the pandemic, important responsibilities fall on individualls, societies and institutions. It
is important for individuals to be conscious and educated in the face of the pandemic. Ehrlich et al., in their
work emphasize the importance of strategic planning during a pandemic. It is expected that applications to
hospitals will increase and health services will be provided urgently during the pandemic period. To
overcome the pandemic, countries’ healthcare infrastructure must have the capacity to handle large numbers
of patients. For this
“Emergency Actions Plans” should be created. In this respected, a holistic
management plan covering before, durindg and after the pandemic is of great importans. Pandemic hospitals
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should be established in order to countribute to people’s healty lives. On of the issues that should be
especially considered in the pandemic plan in hospitals, the current situation of the hospital should be
evaulated first and a pandemic coordinator and a pandemic comittee should be established. It is important to
set vision and mission set goals, set beliefs and values, and motivate employees. It should be in the attention
of hospital managers to meet the personnel and material needs, to supports the training activities of the
personnel and the society, to plan and implement inpatient treatment services, to arrange the intensive care
units in a way that gives priority to the pandemic, to prepare all the requested data and to send it to the
relevant center.
Keywords: Pandemic, Hospital Organization, Management, Executive
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IŞINIM ENERJİSİ VE DEZENFEKSİYON
UV RADIATION ENERGY AND DISINFECTION
Uzman Dr Nurcan ARIKAN
ORCID: 0000-0002-0964-940X
Dr Öğr Üyesi Nazım İMAL
ORCID: 0000-0002-8592-0281
Uzman Dr Ali Serkan HEPSERT
ORCID: 0000-0002-4166-7835

ÖZET
Işık enerjisi dalga boyu esaslı ele alındığında, farklı frekans yada dalga boyuna bağlı tanımlamalar
mevcuttur. Işık yada enerji yayılımı türlerinin çok dar bir bandı görülebilir frekans aralığında olup, bu
aralıktaki dağılım da kendi içerisinde görülebilir ışık renklerini meydana getirirler. Görülebilir ışık renkleri
temel olarak sıcak renkler ve soğuk renkler olmak üzere iki ana grupta ele alınırlar. Sıcak renkleri oluşturan
frekansın altındaki frekanslardaki ışık renkleri, kızıl ötesi (infared, IR) ışın türlerini oluştururken, soğuk
renkleri oluşturan frekansın altındaki frekanslardaki ışık renkleri, mavi ötesi ( ultraviyole, UV) ışın türlerini
oluştururlar.
Işın türlerinde planck sabiti ve frekansa bağlı olarak enerji boyutunun fonksiyonel orantılı artışı, mavi ve
mavi ötesi ışık renklerde, yüksek frekanstaki dalga boyları nedeniyle daha fazla enerjiye sahip olmalarını
gerektirir. Frekans yapıları yüksek bu ışınım türlerinin yüksek oranlı enerjilerinden yararlanabilme konusu
her zaman için bilimde önemli bir yer tutmuştur. Her ne kadar oransal olarak büyük de olsa, yeterli enerji
elde edilebilmesi için, yeterince toplam ışığa maruziyet de önemli olmaktadır. Bu çalışmada, yüksek
frekanslı ışınım türlerinden mavi ötesi (ultraviyole, UV) ışınım türünün kullanıldığı dezenfeksiyon
uygulamaları ele alınmış olup, güvenilirlikleri sorgulanmıştır. Bu kapsamda mikrobiyolojik olarak enfekte
olmuş ortamlarda yapılan analiz ve incelemelerde, yoğun mavi ötesi (ultraviyole, UV) ışın kullanımı ile
dezenfeksiyon işlemi için, yeterli ışık akısına yeterli sürede maruz kalmanın temel şartları oluşturduğu
gözlemlenmiştir. Canlılığının ortadan kaldırılmasına yönelik bu çalışmalarda, yetersiz ışık akısı ve kısa
süreli maruziyet ile sayı olarak azalma gerçekleşse de, enfeksiyon güvenilirliğinin sağlanamayacağı ortaya
çıkarılmıştır. UV ışınım ile dezenfeksiyon işlemi mümkün olsa da, ancak yeterli enerji transferinin
sağlanabilmesi durumunda güvenilir olabileceği ortaya konulmuştur.
Anahtar sözcükler: ultraviyole, ışınım, dezenfeksiyon
ABSTRACT
When light energy is considered on the basis of wavelength, there are definitions based on different
frequencies or wavelengths. A very narrow band of light or energy propagation types is in the visible
frequency range and the dispersion in this range creates visible light colors in itself. Visible light colors are
basically considered in two main groups as warm colors and cool colors. While light colors at frequencies
below the frequency that make up warm colors create infrared (IR) rays, light colors at frequencies above
the frequency that make up cold colors create ultraviolet (UV) rays. In the types of rays, the planck constant
and the functional proportional increase of the energy size depending on the frequency requires that the blue
and ultra-blue light colors have more energy due to their higher frequency wavelengths. The issue of
benefiting from the high-rate energies of these radiation types with high frequency structures has always had
an important place in science. Although it is proportionally large, sufficient total light exposure is also
important in order to obtain sufficient energy. In this study, disinfection applications using ultraviolet (UV)
radiation which are the high-frequency radiation types, are discussed and their reliabilities arere questioned.
In this context, in the analyzes and examinations made in microbiologically infected environments, it has
been observed that the basic conditions for the disinfection process are the use of intense ultraviolet
(ultraviolet, UV) rays and exposure to sufficient light flux for a sufficient time. In these studies for the
elimination of viability, it is revealed that the reliability of the infection could not be ensured, although the
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number decreased with insufficient luminous flux and short-term exposure. Although disinfection with UV
radiation is possible, it has been shown to be reliable only if sufficient energy transfer can be achieved.
Keywords: ultraviolet, radiation, disinfection

GİRİŞ
Işık enerjisinin yayılımı üzerine tarihsel süreç içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar, yayılımının tanecik
esaslı, mı dalgacık esaslı mı yayıldığı üzerinde devam etmektedir. Fotonik enerji kavramının da dahil olduğu
bu kavramlarda, enerji boyutlu incelemelerin kolaylığı ve anlaşılırlığı bakımından dalga boyu esaslı
değerlendirmeler ekseriyetle kabul görmüş ve bu kapsamdaki değerlendirmeler ile farklı frekans yada dalga
boyuna bağlı ışınım türü tanımlamaları yapılmıştır. Çok dar bir bandı görülebilir frekans aralığında
(şeridinde) olan ışınım yada enerji yayılımı türlerinin bir çok türü olup, bilimsel imkanlar içerisinde
tanımlanabilen türlerine ait dağılım şekil 1’de görülmektedir.

Şekil 1: Dalga boyu esaslı ışınım türleri ve görünürlük şeridi
Görülebilir ışık dalga boyu aralığındaki alt dağılım ise kendi içerisinde görülebilir ışık renklerini meydana
getirir. Görülebilir ışık renkleri, farklı adlar ile isimlendirilseler de; sıcak renkler, gün ışığı ve soğuk renkler
olmak üzere ele alınırlar. Sıcak renkleri oluşturan frekans değerinden daha düşük frekansa sahip ışık
renklerinde ilk olarak kızıl ötesi (infared, IR) ışın türleri ile karşılaşılırken, soğuk renkleri oluşturan frekans
değerinden daha yüksek frekans değerine sahip ışık renklerinde ilk olarak mavi ötesi (ultraviyole, UV) ışın
türleri ile karşılaşılır (Guo, 2019; Shah,2011).
Işın türlerinde sanıldığının aksine, planck sabiti ve frekansa bağlı olarak enerji boyutunun fonksiyonel
orantılı artışı, mavi ve mavi ötesi ışık renklerde, yüksek frekanstaki dalga boyları nedeniyle daha fazla
enerjiye sahip olmalarını sağlar. Görülebilir ışığın sınır rengi olan mavi ve mavi ötesi renklerde gerçekleşen
yüksek enerji verebilme yeteneğine verilebilecek somut örnekler; 6000 K ve üzerinde renk sıcaklığı ile
aydınlatmanın gerçekleştiği dağlık bölgeler ve karlı dönemlerde ışınımın oluşturduğu tahribat etkileridir. Bu
ortamlarda yaşayan insanlarda görülen, siyah tenlilik, deri yanıkları ve kızarıklıklar mavi ve mavi ötesi
ışınım kaynaklı enerjinin oluşturduğu tahribatlardan kaynaklanmaktadır.
Mavi ötesi yüksek frekanslı ışınımların daha yüksek oranlı enerjileri üzerine yapılan çalışmalar ele
alındığında, özellikle 2020 başlarında ortaya çıkan Covid19 salgını sonrası bir artış olduğu anlaşılmaktadır.
Bu kapsamda yapılan çalışmalar incelendiğinde Chen ve arkadaşları 2017 yılında yayınladıkları “LED
revolution: fundamentals and prospects for UV disinfection applications” adlı çalışmalarında ultraviyole
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ışınım enerjisi ile dezenfeksiyon uygulamlarında Led teknolojilerinin kullanılabilirliği üzerinde
durmuşlardır.
Guo ve Kong 2019 yılında yayınladıkları “Antibiotic resistant bacteria survived from UV disinfection:
Safety concerns on genes dissemination”
adlı çalışmalarında, bakteriler üzerinde dezenfeksiyon
uygulamaları ve ARB konjugatif transfer yeteneği üzerindeki etkileri üzerinde durmuşlardır.
Rockey ve arkadaşları 2020 yılında yayınladıkları “UV Disinfection of human norovirus: evaluating
infectivity using a genome-wide PCR-based approach” adlı çalışmalarında 254 nm’lik UV tedavisi ile RNA
insan virüsü üzerinde inaktivasyon kinetiklerini ölçme üzerinde durmuşlardır.
Chen ve arkadaşları 2020 yılında yayınladıkları “UV dose effects on the revival characteristics of
microorganisms in darkness after UV disinfection: evidence from a pilot study” adlı çalışmalarında 254
nm’lik UV tedavisi ile RNA insan virüsü üzerinde inaktivasyon kinetiklerini ölçme üzerinde durmuşlardır.
IŞIK VE ENERJİ
Fiziksel esaslı dalgacık yayılımları ele alındıklarında, aslında tüm ışınım türlerinin, dalga boyları ve
frekansları farklı da olsa, enerji yayılımı gerçekleştirdikleri oldukları ortaya çıkmaktadır. Fotonik esaslı
olarak bu yayılım prensipleri ele alındığında, ışık hızında ilerleyen bir taneciğin momentumu,
P = m. c

(1)

E = mc 2

(2)

E = h. f

(3)

ise bir taneciğin sahip olduğu enerji,

olarak ifade edilir. Buradan, bir fotonun dalga boyu-frekans esaslı enerjisi,

biçiminde ifade edilir. Farklı sıcaklıklardaki ışık yayılım özelliklerine bağlı olarak, ışınım türlerinin frekansa
bağımlı fonksiyonel enerji değişimleri grafiksel olarak şekil 2’de verilmiştir. Grafiksel değişimlerden de
anlaşılacağı üzere, özellikle 6000 K ve üzeri renk sıcaklığına sahip ışık kaynakları, ışınım dalgacık
frekanslarındaki artışa bağlı olarak 250-300 nm dalga boyu aralıklarında maksimum fotonik enerji verebilme
yeteneklerine sahip olmaktadırlar.
Fotovoltaik hücreler, ışınımsal yapılar içerisinde yüklü fotonik enerjiyi elektrik enerjisine çevirme
yeteneklerine sahiptirler. Güneş enerjisi esaslı aydınlatmada, her ne kadar dalga boyu düşük yada frekansı
yüksek ışınım türleri daha fazla dalgacık esaslı enerji içerseler de, bir çok soğuk renk aydınlatma
uygulamasında olduğu gibi ışık akısının yetersizliği nedeniyle yeterli miktarda elektrik enerjisi üretilemez.
Gün ışığı ve sıcak renk dalga boylarında ise dalgacık esaslı olarak daha az enerji oranı mevcut olsa da, ışık
akısının daha fazla olması nedeniyle çok daha fazla miktarda elektrik enerjisi üretilebilmektedir (Chen,
2007; Chen 2017; Vasilyak, 2021).).
ULTRAVİYOLE ENERJİ VE DEZENFEKSİYON
Ultraviyole ışınım kullanarak dezenfeksiyon uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için “ultraviyole
ışınımın sadece hedeflenen ortama etki etmesi” ve “hedeflenen ortamda sadece sterilizasyonu gereken
cisimlerin olması” şartlarının öncelikle sağlanmaları gerekir. Sterilizasyon ortamında insanların yada evcil
hayvanların bulunmaları, onlarda da kısmi bile olsa deformasyonların gerçekleşmesine neden olabilir.
İnsanların yaşadığı ortamdaki havanın sterilizasyonu için ultraviyole ışınım kullanılacaksa, şekil 3’de
görüldüğü gibi, aynı ortamı kullanan insan ve evcil hayvanların dışarıda olduğu zaman diliminde
uygulamanın gerçekleştirilmesi gerekir. İnsan ve evcil canlıların uğrayabileceği maksimum maruziyet sınırı
ise 0,1 µW/cm² ile sınırlandırılmıştır. Buradaki şekilden de görüleceği gibi, UV ışınımın direkt olarak
aydınlatamadığı alanlardaki dezenfeksiyon uygulaması, ya hiç gerçekleşememekte, ya da çok yetersiz
kalmaktadır (Beck, 2017; Kruithof, 1992; Vasilyak, 2021).
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Şekil 2. Farklı renk sıcaklıklarındaki ışık kaynakları içim dalgaboyu esaslı enerji değişimleri
Havanın farklı ortama sirkülasyonu ile gerçekleştirilen UV ışınım ile dezenfeksiyon uygulamalarında ise
şekil 4’te görüldüğü gibi, ortam havasının yeterli bir akış hızı ile dezenfeksiyon alanına taşınması ve burada
yeterli miktarda UV ışık akısına, yeterli sürede maruz bırakılması gerekir. Diğer bir ifade ile dezenfeksiyon
yapılan ortama yayılan enerji, ışınımın oluşturduğu güce ve uygulama süresine bağlı olarak;
W=P.t

(4)

biçiminde ifade edilebilir. Burada, “P” ifadesi yerine “ϕ” ışık akısını, “W” enerji ifadesi yerine ise
dezenfeksiyon etkisini açıklaması bakımından “D”, dezenfeksiyon uygulanacak hacmi “V” ile gösterecek
olursak;
D=V.ϕ.t

(5)

olarak da yazılabilir. Burada gerçekleştirilen, ultraviyole ışık akısı ve uygulama süresinin dezenfeksiyona
olan olumlu katkılarını değerlendirebilme adına parametrik bir eşitlik elde edebilmedir. Aslında ultraviyole
ışık akısının tümü ile ultraviyole aydınlatma elde edilemese de, ultraviyole lambanın aydınlattığı düzleme
göre ters ve yan açılarda da dezenfeksiyon yapabileceği dikkate alınarak, ışık akısının tümü dikkate
alınmaktadır (Malley, 2001; Rockey, 2020; Sholtes, 2019).
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Şekil 3. Ortam sakinlerinin çıkarıldığı ultraviyole dezenfeksiyon
ULTRAVİYOLE DEZENFEKSİYON BULGULARI
Ultroviyole yöntemi kapsamında şartlar gerçekleştirilerek taşınan hava için dezenfeksiyon sağlansa bile,
taşınamayan havada ve taşınan havanı alındığı ortamdaki diğer cisimlerde bakteri ve virüsler yaşamlarını
sürdürebilecekleri unutulmamalıdır. Şekil 5’te görüldüğü gibi, mevcut klima ortamları içerisine yerleştirilen
UV ışınım sağlayıcılar ile dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirilmek istendiğinde ise çok hızlı bir hava
geçişinde ışınımdan etkilenme sağlayabileceğinden, dezenfeksiyon sağlayabilmekten çok uzak olmaktadır.
UV ışın ile dezenfeksiyon uygulamalarının diğer gereklilikleri ise, tüm ortamın yeterli ışık akısı ile
ultraviyole aydınlatılabilmesi ve mikro canlılığın düzeyine göre ultraviyole aydınlatmanın yeterli bir süre
uygulanabilmesidir. Eşitlik 5 dikkate alındığında, uygulama hacmine de bağlı olarak, ışık akısının yetersiz
olması durumunda yeterli dezenfeksiyon oranına ulaşabilmek için saatler süre gerektiği gözlemlenmiştir.
Şekil 6’da, bu amaçla kullanılan 36 W’lık 254 Nm dalga boylu UV ışınım sağlayıcıya ait renk spektrumu
grafiği görülmektedir.

Şekil 4. Ortam havası taşınarak dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirilen kapalı ortam ve içi
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Şekil 5. Mevcut klima içlerine yerleştirilen UV ışınım sağlayıcılar

Şekil 6. 254 Nm dalga boylu UV ışınım sağlayıcı
Çok kısa sürede dezenfeksiyon oranına ulaşabilmek için ise çok yüksek düzeyde UV ışık akısı gerekliliği
mevcuttur. Burada gerçekleştirilen çalışmada, 50 m3 lük bir odanın 10 adet 36 W’lık 254 Nm UV lamba
ışınımı ile %99’luk dezenfeksiyon oranına ulaşılabilmesi için yaklaşık olarak 1 saatlik dezenfeksiyon işlemi
ve 5000 lümenlik ışık akısı gerektiği ortaya konulmuştur. Bu değer özellikle mikro canlının türüne ve
olgunluk dönemine göre de büyük değişim göstermektedir. UV lambalar ortalama olarak yaklaşık 15 Lm/W
ışık akısına sahip olduklarından, yaklaşık olarak 333 W’lık bir ultraviyole elektrik sarfiyatını
gerektirmektedirler. Bu işlemi 1 sn’de gerçekleştirmek için ise bu değerin 1000 katı UV ışık akısı gerekli
olup, çok büyük enerji sarfiyatı gerektirmektedir. Bu yüksek güç sarfiyatlarında, UV esaslı olmayan infared
ışımadan kaynaklı enerji yayılımı ile dezenfeksiyon gerçekleşmesi de unutulmamalıdır.
Ayrıca, burada yapılan işlemin canlılığa son verme uygulaması olduğu dikkate alındığında, bakteriyel yada
virüs ortamındaki tüm canlılığın sona erdirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Burada canlı bakteri yada virüs
sayısında azalma gerçeklemesi önemli olmakla birlikte, ultraviyole ışınım ortadan kalktıktan sonra bakteri
ve virüs sayısında tekrar artma gerçekleşebilmektedir. Mevcut bakteri ve virüs adedindeki sayısal azalmaya
bağlı olarak, insan bağışıklık sisteminin daha kolay cevap verebilirliği de önemli olmakla birlikte, burada
mutlak dezenfeksiyon ele alınmaktadır.
Ultraviyole ışınım ile mutlak dezenfeksiyona ulaşma garantisinin hiçbir zaman verilemeyeceği yukarıdaki
açıklamalardan da anlaşılabilir. Buna rağmen, dezenfekte işlemi yapılan ortamda sağlanabilecek hava
sirkülasyonu ile ortam havasının daha yüksek oranda ultraviyole ışınıma maruz kalması sağlanabilir.
Böylece, diğer canlılar için tehlike oluşturabilecek mikro canlılık seviyesi, bağışıklık sistemlerini daha az
zorlayacak düşük oranlara indirgenebilir. Burada ultraviyole ışınım ile dezenfeksiyon işlemi için yeterli süre
sağlanılmış olsa bile, ışınımın kesilmesi sonrası, canlılığı devam eden mikroorganizmaların; uygun nem,
sıcaklık ve ışık ortamlarında tekrar tehlike oluşturacak seviyede sayılara ulaşabileceği unutulmamalıdır.
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SONUÇ
Frekans yapıları yüksek ışınım türlerinin, yüksek oranlı enerjilerinden yararlanabilme konusu her zaman için
bilimde önemli bir yer tutmuştur. Her ne kadar dalgacık esaslı enerji oranı büyük de olsa, yeterli enerji
transferinin sağlanabilmesi için, yeterli ışık akısının mevcut olması da önem arz eder. Bu sebeple, yüksek
frekanslı ışınım türlerinden mavi ötesi (ultraviyole, UV) ışınım türünün kullanıldığı dezenfeksiyon
uygulamaları incelenirken; dalga boyunun yanı sıra, ışık akısı ve uygulama süresinin de dikkate alınmaları
gerekir. Burada ayrıca elde edilen aydınlatma düzeyi de önemli olup, cisimsel engeller nedeniyle mavi ötesi
ışık akısının ulaşmadığı yada yeterince ulaşamadığı kısımlar, dezenfeksiyon uygulaması kapsamında
değerlendirilemezler.
Bu kapsamda mikrobiyolojik olarak enfekte olmuş ortamlarda yapılan analiz ve incelemelerde, yoğun mavi
ötesi (ultraviyole, UV) ışın kullanımı ile dezenfeksiyon işlemi için, yeterli ışık akısına yeterli sürede maruz
kalmanın temel şartları oluşturduğu gözlemlenmiştir. Canlılığının ortadan kaldırılmasına yönelik bu
çalışmalarda, yetersiz ışık akısı ve kısa süreli maruziyet ile sayı olarak azalma gerçekleşse de, enfeksiyon
güvenilirliğinin sağlanamayacağı ortaya çıkarılmıştır. UV ışınım ile dezenfeksiyon işlemi mümkün olsa da,
ancak yeterli enerji transferinin sağlanabilmesi durumunda güvenilir olabileceği ortaya konulmuştur.
Çok kısa sürede, çok yüksek ışık akısı kullanarak dezenfeksiyon yapılabilirliği teorik olarak mümkün
olmakla birlikte, yüksek güçteki UV ışık kaynaklarının pahalılığı, ekstra enerji kullanımı bu tarz bir
uygulamanın tercihini güçleştirmektedir. Ayrıca, dezenfeksiyonu gerçekleştirilen ortamın mutlak
dezenfeksiyonunun gerçekleştirilmesi tam olarak sağlanamayacağından, UV ışınımın kesilmesi sonrası
mikro canlılığın önceki seviyesine gelme riski de mevcuttur.
Burada gerçekleştirilen çalışma ile ultraviyole dezenfeksiyon işleminin gerçekleşebilir bir uygulama
olmasına rağmen, bir çok şartları sağlaması ile ancak sağlanabileceği açıklanmıştır. Işık akısının yetersizliği,
dalga boyunun yeterli enerji üretim frekansını sağlayamaması, çok kısa süreli ultraviyole ışına maruz kalma
ve gölgeleme nedeniyle ultraviyole ışından yeterli düzeyde etkilenmeme nedenleri ile ultraviyole işleminin
yeterli güvenilirliği sağlayacak düzeyde gerçekleşmeyebileceği gösterilmiştir. Böylece, özellikle covid 19
vakalarının yoğunlaştığı günümüz şartlarında, enfeksiyon olma oranlarını daha da arttırabilecek hatalı
uygulamaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir.
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DRUG ABUSE AND ILLICIT TRAFFICKING: A ISSUE OF GROWING CONCERN IN INDIA
DURING COVID-19 PANDEMIC
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ABSTRACT
The epidemic of substance abuse in young generation has assumed alarming dimensions in India. Changing
cultural values, increasing economic stress and dwindling supportive bonds are leading to initiation into
substance use. Cannabis, heroin, and Indian-produced pharmaceutical drugs are the most frequently abused
drugs in India. Drug use, misuse or abuse is also primarily due to the nature of the drug abused, the
personality of the individual and the addict’s immediate environment.Drug abuse has become one of the
most common chronic and irresistible disorder that often needs formal treatment. Further, Drug trafficking
has also have recently trended when people are easily lured to earn quick bucks. There has been increasing
number of cases of global illicit trade involving the cultivation, manufacture, distribution and sale of
substances which are subject to drug prohibition laws. Criminal networks traffic a range of drugs including
cannabis, cocaine, heroin and methamphetamine. As international borders become increasingly porous,
global abuse and accessibility to drugs have become increasingly widespread. The repercussion of Covid-19
pandemic has resulted in increasing number of cases of drug abuse as well as illicit trafficking of drugs.
Thus, the objective of this paper is to identify the issue of increasing number of cases of drug abuse and
illicit trafficking during the pandemic. Further, it aims to look into the aspect of social work intervention to
deal with drug abuse. The paper is divided into eight sections namely, introduction, importance of this topic,
methodology, objectives of the study, finding, literature review, suggestion and conclusion.
Keywords: Drug abuse, Illicit trafficking, Pandemic, Social work Intervention
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ÖZET
Giriş: COVID 19 belirtileri olan kuru öksürük, ateş ve nefes darlığına (1) zamanla ani koku kaybı da
eklenmiştir (2). COVID vakalarında koku kay¬bı insidansı %5-68 aralığında değişmektedir (3-6). Koku
kaybı bireyin iyi oluş halini bozarak bireyi tehditlere karşı savunmasız hale getirerek yaşam kalitesini
etkiler, hatta depresyona yol açabilir (7,8).
Çalışma Alanı: Sağlık ve Tıp
Materyal ve Yöntem: Veriler COVID’e bağlı koku kaybı yaşayan hastalardan online olarak soru formu ve
Pusswald ve arkadaşlarının geliştirdiği Koku Alma Fonksiyonu ve İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeği ile
toplanmıştır. Ölçek puanının düşük olması koku kaybı ile ilgili kapasitenin ve yaşam kalitesinin azalmasını
gösterir.
Bulgular ve Tartışma: Araştırmaya katılan 18-77 yaş aralığındaki 460 kişinin yaş ortalaması 29.1±9.4 olup
%73.9u kadın, %60.4’ü üniversite mezunu, %72.6’sı hiç sigara içmemiş kişilerden oluşmaktadır. Hastaların
%6.3’ünde kronik akciğer hastalığı, %3’nde hipertansiyonu vardı. Yalnızca %64.6’sı ilaçlarını düzenli
kullanmış, 17 kişi hastanede tedavi olmuştur. Hastanede tedavi olanların 7’si basınçlı oksijen tedavisi
alırken, 9 kişi entübe edilmiştir. Vakaların %67.7’sinde teşhisten sonra koku kaybı ortaya çıkmış, ortalama
3.47±5.62 haftada geri gelmiştir. Ayrıca %83.9’u tat kaybı yaşarken, %18.3’ü ortamda bulunmayan kokuları
algıladığını (fantozmi) ifade etmiştir. Ortalama bildirilen genel koku alma kapasitesi puanı 4.4±3.1,
bildirilen belirli koku alma kapasitesi puanı 2.4±1.2 ve koku duyusu ile ilişkili yaşam kalitesi puanı 2.3±1.2
olarak saptanmıştır.
Sonuçlar: COVID’e bağlı koku kaybı yaşayan vakalarda özellikle belirli kokuları algılama kapasitesinin ve
yaşam kalitesinin azaldığı görülmüştür. Ayrıca hastaların %34’ünün ise çeşitli derecelerde koku kaybının
devam etmesi kaygı vericidir.
Katkı: Koku duyusunun estetik bir gereksinim olmasının dışında, hayati önemi olduğu ve çalışmanın bu
soruna dikkat çekilmesine katkı sağladığı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: COVID, Koku Kaybı, Anozmi, Yaşam Kalitesi
ABSTRACT
Introduction: Sudden loss of smell has been added to dry cough, fever and shortness of breath (1), which are
symptoms of COVID 19 (2). The incidence of olfactory loss in COVID cases ranges from 5 to 68%(3-6).
Loss of smell affects the quality of life by impairing the individual’s well-being, making the individual
vulnerable to threats and may even lead to depression (7,8).
Field of study: Health and Medicine
Materials and methods: Data were collected from patients with COVID-related olfactory loss using an
online questionnaire and Smell Function and Associated Quality of Life Scale developed by Pusswald et al.
A low score on the scale indicates a decrease in the capacity and quality of life related to loss of smell.
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Findings and discussion: The mean age of 460 people aged between 18-77 years who participated in the
study was 29.1±9.4 years, and 73.9% were female, 60.4% were university graduates, and 72.6% had never
smoked. 6.3% of the patients had chronic lung disease and 3% had hypertension. Only 64.6% of them used
their medications regularly and 17 people were treated in hospital. While 7 of those treated at the hospital
received pressurized oxygen therapy, 9 people were intubated. Loss of smell occurred after diagnosis in
67.7% of cases, returning in a mean of 3.47±5.62 weeks. In addition, while 83.9% experienced loss of taste,
18.3% stated that they perceived odors that were not found in the environment (phantosmia). The mean
reported general olfactory capacity score was 4.4±3.1, the reported specific olfactory capacity score was
2.4±1.2, and the sense of smell-related quality of life score was 2.3±1.2.
Conclusions: It was observed that the capacity to perceive certain odors and quality of life decreased in
cases with loss of smell due to COVID. In addition, it is worrying that 34% of the patients continue to have
various degrees of loss of smell.
Contribution: It is thought that the sense of smell, apart from being an aesthetic requirement, is of vital
importance and the study contributes to drawing attention to this problem.
Keywords: COVID, Loss of Smell, Anosmia, Quality of Life
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ÖZET
“Merhamet insanlık madeninin en kıymetli cevheridir.” ve “Şefkat öyle bir dildir ki, sağırda duyabilir; kör
de görebilir” demiştir Mark Twain. “Merhamet olmazsa fazilet kuru kelimedir” demiştir Hz. Ali. “İnsanların
seçkini, faydalı olan kimsedir, halk nazarında muteber kimse merhametli olan kimsedir” demiştir Yusuf Has
Hacib. Peki birçok düşünüre konu olan merhametin, amacı insana yardım olan hemşirelik mesleğinde yeri
nedir?
Birçok alana konu olan merhamet, acıyı anlamada önemli bir yönelimdir. Merhamet bireylerde, kendisinde
veya çevresinde ortaya çıkan veya çıkabilecek acıları anlama ve azaltma konusunda motivasyon
sağlamaktadır. Bu özelliği ile merhamet hemşirelikte önemli bir ölçüttür. Başkalarının acısını hafifletmeye
yönelik derin bir farkındalık ve güçlü istek olarak tanımlanan merhamet, kaliteli sağlık hizmetinde temel bir
unsurdur. Hemşirelikte merhamet, sadece hastanın yaşadığı zorlukları anlamak ve onlarla empati kurmak
değil, ihtiyaçları olan hemşirelik bakımı ile onlara destek olmak ve onları güçlendirmektir. Merhamet
hastanın fiziksel, ruhsal ve duygusal durumunun anlaşılmasını sağlar ve verilen bakımın kalitesini arttırır.
Hemşirelik eğitiminde önemli bir kavram olan merhamet, hemşirelik öğrencilerinin klinik eğitimleri
sırasında; değerler sistemini şekillendiren değer ve duygusal öğrenme olarak görülmektedir.
Mesleki yeterlilik alışkanlık ve teorik bilginin, pratik becerilerin, iletişimin, klinik muhakemenin,
duyguların, değerlerin ve günlük uygulamada yansımanın mantıklı kullanımını içermektedir. Merhamet
yeterliliğinde 3 faktör rol oynamaktadır. İlk faktör olan iletişim, hastalara ve ailelerine karşı anlayış ve
şefkat ifade etmektir. İkinci faktör olan duyarlılık, dikkatli bir gözlem yoluyla fark etme ve hastaların
duygularındaki değişikliklere tepki verme yeteneğini ifade eder. Üçüncü faktör, iç görü, hastaları net bir
şekilde anlama ve mesleki bilgiye dayalı olarak ihtiyaçlarını ve koşullarını kapsamlı bir şekilde
gerçekleştirme becerisidir.
Geleceğin sağlık profesyonelleri olacak olan hemşirelik öğrencileri, teorik ve uygulamalı derslerinde ve
meslek hayatları boyunca bakımını üstlendikleri hastalara ve ailelerine ihtiyaçları olan hemşirelik bakımını
merhamet becerilerini kullanarak kaliteli bir bakım şeklinde sunmalıdır.
Anahtar kelimeler: Hemşire, Merhamet Yeterliliği, İletişim, İç Görü, Duyarlılık.
ABSTRACT
“Compassion is the most precious ore of humanity.” and “Compassion is a language that the deaf can hear;
The blind can see too,” said Mark Twain. Hazrat Ali said, "If there is no mercy, virtue is a dry word". Yusuf
Has Hacib said, "The elite of people is the one who is useful, the person who is respected in the eyes of the
people is the one who is merciful." So, what is the place of compassion, which is the subject of many
thinkers, in the nursing profession, whose purpose is to help people?
Compassion, which is the subject of many fields, is an important orientation in understanding pain.
Compassion provides motivation for individuals to understand and reduce the pain that may arise or may
arise in themselves or around them. With this feature, compassion is an important criterion in nursing.
Compassion, defined as a deep awareness and strong desire to alleviate the suffering of others, is an
essential element in quality health care. Nursing compassion is not just understanding and empathizing with
the patient's difficulties, but also supporting and empowering them with the nursing care they need.
Compassion provides an understanding of the patient's physical, mental and emotional state and improves
the quality of care provided. Compassion, which is an important concept in nursing education, during the
clinical education of nursing students; It is seen as value and emotional learning that shapes the value
system.
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Professional competence includes the judicious use of habit and theoretical knowledge, practical skills,
communication, clinical judgment, emotions, values, and reflection in daily practice. Three factors play a
role in compassion adequacy. The first factor, communication, is to express understanding and compassion
towards patients and their families. The second factor, sensitivity, refers to the ability to notice and respond
to changes in patients' emotions through careful observation. The third factor is insight, the ability to clearly
understand patients and comprehensively fulfill their needs and conditions based on professional knowledge.
Nursing students, who will be the health professionals of the future, should provide quality care by using
their compassion skills to provide the nursing care they need to the patients and their families, whom they
have taken care of during their theoretical and practical courses and throughout.
Keywords: Nurse, Compassion Competence, Communication, Insight, Sensitivity
GİRİŞ
“Merhamet öfkeyi gemlemeseydi, tüm dünya yok olurdu.” Demiş Seneca.(E. g. sözler, 2021; G. Sözler,
2021) “Merhamet insanlık madeninin en kıymetli cevheridir.” ve “Şefkat öyle bir dildir ki, sağırda duyabilir;
kör de görebilir” demiş Mark Twain.(E. g. sözler, 2021; G. Sözler, 2021) “Cahil olanların merhameti ve
lütfu azdır.” demiş Hz. Mevlâna.(G. Sözler, 2021) “Merhamet olmazsa fazilet kuru kelimedir” demiş Hz.
Ali. (E. g. sözler, 2021; G. Sözler, 2021) “İnsan merhamettir. Merhametin olmadığı yerde insan yoktur”
demiş Nurettin Topçu.(E. g. sözler, 2021) “Merhametli olmak ağlayanla ağlamak değildir. Ağlayanın
gözyaşını dindirecek bir çözüm yolu bulmak ya da bulmaya çalışmaktır.” demiş Erdal Demirkıran.(E. g.
sözler, 2021) “Merhamet yüce bir ruhun içini aydınlatacak tek ışıktır. Merhamet meşalesini diğer tüm
erdemlerin önünde taşır” demiş Victor Hugo.(E. g. sözler, 2021) “Merhamet edenlere Rahman olan Allah’ta
rahmetiyle merhamet eder. Yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler size merhamet etsin” demiş
Peygamberimiz Hz. Muhammed Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem.(E. g. sözler, 2021) “Kendisinden
öğüt isteyene, merhametli ol demek ne güzeldir” demiş Abdulah İbn-i Mesud.(E. g. sözler, 2021) “İnsanların
seçkini, faydalı olan kimsedir, halk nazarında muteber kimse merhametli olan kimsedir” demiş Yusuf Has
Hacib.(E. g. sözler, 2021) “Merhametin yumuşaklığı demir kapıları eritir” demiş William Shakespeare.(G.
Sözler, 2021) Her alanda bu kadar kendinden söz ettiren merhamet kavramının; amacı insana yardım olan
hemşirelik mesleğindeki yeri nedir? Bu soru ışığında bu derlemede hemşirelikte merhamet ve merhamet
yeterliliğinin önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Birçok alana konu olan merhamet, acıyı anlamada önemli bir yönelimdir. Merhamet bireylerde, kendisinde
veya çevresinde ortaya çıkan veya çıkabilecek acıları anlama ve azaltma konusunda motivasyon
sağlamaktadır.(Goldin & Jazaieri, 2017) Bu özelliği ile merhamet hemşirelikte önemli bir ölçüttür. Farklı
şekillerde tanımlanan merhameti, Türk Dil Kurumu (TDK) “Bir kimsenin veya bir başka canlının
karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma” şeklinde tanımlamıştır. (TDK, 2020a)
Başkalarının acısını hafifletmeye yönelik derin bir farkındalık ve güçlü istek olarak tanımlanan merhamet,
kaliteli sağlık hizmetinde temel bir unsurdur. (Bickford et al., 2019; Chochinov, 2007) Hemşirelikte
merhamet, sadece hastanın yaşadığı zorlukları anlamak ve onlarla empati kurmak değil, aynı zamanda
ihtiyaçları olan hemşirelik bakımı ile onlara destek olmak ve onları güçlendirmektir. (Dewar & Cook, 2014)
Merhamet; hastanın fiziksel, ruhsal ve duygusal durumunun anlaşılmasını sağlar ve verilen bakımın
kalitesini arttırır. (Boyle, 2011) Merhamet hemşirelik mesleğinde hayati bir değer olarak kabul edilir.
(Cornwell et al., 2014) Hemşirelik eğitiminde önemli bir kavram olan merhamet, hemşirelik öğrencilerinin
klinik eğitimleri sırasında; değerler sistemini şekillendiren değer ve duygusal öğrenme olarak görülmektedir.
(Younas & Maddigan, 2019)
Hemşirelik mesleğinde merhamet ve yeterlilik, hemşirelik uygulamasının temel bileşenlerine özgü değerlere
ve inançlara değer vermektedir. (Monks & Flynn, 2014) Benzer şekilde hasta memnuniyetinde önemli bir
kriter olan merhamet; hastalarla terapötik bir ilişki kurulması ve kaliteli hemşirelik bakımının sağlanmasına
olanak sağlar. (Dewar & Nolan, 2013; Hill, 2010) Ayrıca iyi bir hemşirenin özellikleri arasında merhamete
dayalı düşünme, saygı ve samimiyet vardır. (Jo et al., 2006) Merhamet bireylerin acısını anlamak ve
ızdıraplarına hassasiyet göstermektir. Merhametli bireyler başkalarının sorunlarına çözüm arama,
başkalarına iyilik yapma, başkalarına yardımcı olma ve başkalarını destekleme yeteneklerine sahiptir.
(Perez-Bret et al., 2016) TDK’ye göre yeterlilik “Yeterli olma durumu, bir işi yapma gücünü sağlayan özel
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bilgi, ehliyet ve yeterlilik” şeklinde tanımlamıştır. (TDK, 2020b) Lee ve Seomun (Lee & Seomun, 2016)
hemşirelerde merhamet yeterliliği kavramını tanımlamak amacıyla hibrit model kullanmış ve yeterliliğin; bir
kişinin kendisinden beklenen sorumlulukları toplum normları içinde başarıyla yerine getirme kapasitesi
olduğunu belirlemiştir. Mesleki yeterliliğin ise alışkanlık ve teorik bilginin, pratik becerilerin, iletişimin,
klinik muhakemenin, duyguların, değerlerin ve günlük uygulamada yansımanın mantıklı kullanımını
içerdiğini belirtmişlerdir. (Epstein & Hundert, 2002; Lee & Seomun, 2016) Hemşireler sadece bilişsel veya
psikomotor becerileri ile değil, aynı zamanda acı çeken hastaların ızdırabını azaltmaya yönelik bilgi, beceri,
tutumları içeren ve duygusal yeterliliğe sahip bakımı sunmalıdır. (Tilley, 2008)
Geleceğin sağlık profesyonelleri olacak olan hemşirelik öğrencileri, staj/uygulama ve meslek hayatları
boyunca bakımını üstlendikleri hastalara ve ailelerine ihtiyaçları olan hemşirelik bakımını merhamet
becerilerini kullanarak kaliteli bir bakım şeklinde sunmalıdır. Hemşirelik öğrencilerinin merhametli bir
bakım sunmaları lisans eğitimi ve içeriği için önemli bir husustur. (Hofmeyer et al., 2016; Hofmeyer et al.,
2018) Hemşirelik eğitiminde merhamet duygusunun öğrencilere bir değer olarak kazandırılması ve
hemşirelik müfredatına uyarlanması gereklidir. (Younas & Maddigan, 2019)
Hemşirelik öğrencilerinin eğitiminde önemli bir yere sahip olan merhamet yeterliliği kavramında 3 faktör
rol oynamaktadır. İlk faktör olan iletişim, hastalara ve ailelerine karşı anlayış ve şefkat ifade etmektir. İkinci
faktör olan duyarlılık, dikkatli bir gözlem yoluyla fark etme ve hastaların duygularındaki değişikliklere tepki
verme yeteneğini ifade eder. Üçüncü faktör olan içgörü, hastaları net bir şekilde anlama ve mesleki bilgiye
dayalı olarak ihtiyaçlarını ve koşullarını kapsamlı bir şekilde gerçekleştirme becerisidir. (Lee & Seomun,
2016)
Hemşirelerden diğer meslek gruplarına göre daha çok hasta ve hasta yakınlarının yanında olan bir meslek
grubudur. Bu durum bazı sorumlulukları beraberinde getirmektedir. Hasta ve yakınları ile sürekli iletişim
içinde olan hemşire onların sorunlarını anlama, acılarını dindirme, istek ve beklentilerini belirleme, hastanın
ve yakınlarının problemleri ile başa çıkmalarına yardımcı olmada etkin rol oynamaktadır. Hemşirenin
bunları doğru ve etkin bir şekilde yerine getirmesi sağlıklı bir iletişim kurması ile mümkündür. (Kazu &
Düşükcan, 2021) İletişim toplum içinde yaşayan bir insan için zorunlu bir ihtiyaçtır. Hemşirelikte de aynı
durum geçerlidir. Hastanın eski sağlığına kavuşmasını sağlamak ve bozulan dengesini eski haline getirmek
amacıyla hemşirelik sürecinin temelini iletişim oluşturmaktadır. Ayrıca iletişim sağlık hizmetlerinin
kalitesini etkileyen hususlardan biridir. (Eskiyörük, 2015; Solak, 2006) Merhamet yeterliliğinin ilk faktörü
olan “iletişim”; hemşirelik mesleği için de olmazsa olmazlar arasındadır.
Merhamet yeterliliğinde ikinci faktör “duyarlılık” tır. Günlük hayatta sık sık kullandığımız kelimelerden biri
olan duyarlılık güncel Türkçe sözlükte “Duyarlı olma durumu, duygunluk, duyarlık, hassaslık” şeklinde
ifade edilmiştir. (TDK, 2021) Lee ve Seomun “merhamet yeterliliği” kapsamında duyarlılığı “dikkatli bir
gözlem yoluyla fark etme ve hastaların duygularındaki değişikliklere tepki verme yeteneği” şeklinde ifade
etmiştir. (Lee & Seomun, 2016) Hemşireler hastalarla uygun bir şekilde iletişim kurduktan sonra, hastalar
problemlerini dile getirir ya da hemşire hastanın sözcük veya tepkileri aracılığıyla hastanın problemlerini
saptayabilir. Hemşireleri harekete geçiren iç güdü ise duyarlılıktır. Yeterli duyarlılığa sahip hemşire;
hastanın problemlerini çözmek için kendini sorumlu hissedecek ve içgüdüsel olarak harekete geçmek
isteyecektir. Bu durum bir hemşirenin doğru bir iletişimden sonra saptadığı problemleri çözmek amacıyla
tepki verme veya tepki verme isteği şeklinde ifade edilebilir.
Merhamet yeterliliğinde son faktör ise “İçgörü” dür. TDK “İçgörü” kelimesini “Kendi duygularını, kendi
kendini anlayabilme yeteneği” şeklinde ifade etmiştir. Lee ve Seomun ise “İç görü” yü “hastaları net bir
şekilde anlama ve mesleki bilgiye dayalı olarak ihtiyaçlarını ve koşullarını kapsamlı bir şekilde
gerçekleştirme becerisi” şeklinde ifade etmiştir. Hasta ve ailelerine ihtiyaçları olan ve kaliteli bakım
vermenin temelinde hemşirelerin hasta bakımına ve kendi davranışlarına ilişkin içgörüleri yatar. 21. yy
yönetici hemşirelik rollerinde 5 odak nokta vardır. Bunlar “inovasyon, meslekler arası bağlılık ve saygılı
bilgi yönetimi, içgörü, bütünlük” tür. Modern hemşirelik rollerinden biri “liderlik” tir. Bir hemşireden lider
bir role sahip olması beklenmektedir. Sağlık hizmetlerinin karmaşık yapısını ve bu yapıları etkileyen
dinamikleri anlamada iç görü önemli bir yere sahiptir. (Gedük Aydemir, 2018; Rick, 2014)
Bu derlemede merhamet yeterliliği ile ilişkili literatür taraması yapılmış, sağlık hizmetlerinde ve
hemşirelikte merhamet yeterliliğinin önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Ayrıca merhamet yeterliliğini
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ölçmek amacıyla geliştirilmiş ölçüm araçları taranmış ve yeni bir kavram olan “merhamet yeterliliği” ile
ilgili Lee ve Seomun (2016) tarafından bir ölçüm aracının geliştirilmiş olduğu bilgisine ulaşılmıştır. (Çiftçi
& Aras, 2021; Lee & Seomun, 2016) Bu ölçüm aracını Çiftçi ve Aras (2021) “Merhamet Yeterliliği Ölçeği”
adı altında 5’li likert tipi şeklinde Türk toplumuna uyarlanmıştır. Mevcut ölçeğin “İletişim”, “Duyarlılık” ve
“içgörü” olmak üzere 3 alt boyutu ve 11 maddesi olduğu belirlenmiştir. 5’li likert tipte uyarlanmış olan
Merhamet Yeterliliği Ölçeği’nin bütününe ilişkin Cronbach Alpha değerinin 0.795 olduğu belirlenmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak; insani bir değer olan merhamet hemşirelerde aranan bir özelliktir. Merhamet yeterliliği ise;
hemşirelerin merhameti kliniğe, bakıma, sağlık hizmetlerine entegre etme becerisidir. Hemşirenin
merhameti kliniğe entegre etmesi için 3 faktör rol oynamaktadır; iletişim, duyarlılık, içgörü. Hemşire uygun
bir iletişim ile hastayı rahatlatma ve kurduğu iletişim aracılığıyla hastanın sözlerinden ve tepkilerinden
problemlerini saptaması beklenmektedir. Hastanın problemlerini saptayan hemşirenin problemleri çözme
isteği, hemşirenin duyarlılığını göstermektedir. Hastanın problemlerini bakım aracılığıyla çözme becerisi
içgörüyü göstermektedir. Bu bilgiler ışığında kaliteli bakım için merhamet yeterliliğinin önemli olduğu
söylenebilir. Hemşirelik eğitimi sürecinde hemşirelik öğrencilerine merhamet ve şefkate dayalı bakım ve bu
merhameti iletişim ve kliniğe entegre edebilme becerisi kazandırılması, hemşirelikte ve bakım ile ilişkili
meslek gruplarında merhamet yeterliliğinin öneminin vurgulanması ve bunun bir beceri olarak
kazandırılması önerilmektedir. Literatür incelendiğinde; bugüne dek merhamet ile ilgili birçok çalışmanın
yapıldığı görülmektedir. Fakat merhametin kliniğe entegre edilebilme düzeyi olan merhamet yeterliliğine
ilişkin bir araştırmaya rastlanmamıştır. Literatürde bu konu ile ilgili hemşirelerde, hemşirelik öğrencilerinde
ve bakımla ilişkili meslek gruplarında araştırmalar yapılması önerilmektedir.
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COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK ALGISI VE
ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
EXAMINING OF NURSİNG STUDENTS' HEALTH PERCEPTİON AND AFFECTİNG FACTORS
İN THE COVİD-19 PANDEMİC PROCESS
Dr. Öğr. Üyesi Bahar ÇİFTÇİ
ORCID:0000 0001 6221 3042
Öğr. Gör. Güzel Nur YILDIZ
ORCID:0000 0003 1626 4089

ÖZET
Bu araştırma, Covid-19 pandemi sürecinde hemşirelik öğrencilerinin sağlık algısı ve etkileyen faktörlerin
incelenmesi amacıyla gerçekleştirildi.
Araştırma, Türkiye’de, Ocak-Nisan 2021 tarihleri arasında kartopu örnekleme yöntemi ile tanımlayıcı olarak
gerçekleştirildi. Araştırmanın örneklemini belirtilen tarihler arasında araştırmaya katılmayı kabul eden,
araştırma kriterlerine uyan ve kartopu örnekleme yöntemi ile seçilen hemşirelik öğrencileri oluşturdu.
Araştırma verilerinin toplanmasında “Sosyodemografik Özellikler Formu” “Sağlık Algısı Ölçeği” kullanıldı.
Verilerin değerlendirilmesinde frekans ve yüzde hesapları, ortalama ve standart sapma değerleri, Mann
Whitney U testi, t testi ve Anova testi kullanıldı.
Öğrencilerin Sağlık Algısı Ölçeği ve alt boyutları puan ortalamaları incelendiğinde, “Kontrol Merkezi Alt
Boyutu”nun 18.31±3.13, “Kesinlik Alt Boyutu”nun 12.52±2.92, “Sağlığın önemi Alt Boyutu”nun
11.21±2.00, “Öz Farkındalık Alt Boyutu”nun 11.06±1.93 olduğu saptandı. Sağlık Algısı Ölçeği toplam puan
ortalamalarının ise 53.10±5.90 olduğu belirlendi.
Öğrencilerin sağlık algılarının iyi düzeyde olduğu söylenebilir. Yaş, cinsiyet, gelir düzeyi, sınıf düzeyi ve
sigara kullanma durumunun sağlık algısını etkilediği belirlendi. Ayrıca sağlık durumunun, beslenme
alışkanlığının ve egzersiz yapma durumunun da sağlık algısını etkilediği saptandı. Covid 19 şüphesi veya
tanısı almış kişilerle temas durumu, yakın çevresinde Covid 19 tanı varlığı ve Covid 19’a yönelik aşılanma
durumunun da sağlık algısını etkilediği bulundu. Son olarak sağlığını “çok iyi” olarak tanımlayan
öğrencilerin sağlık algılarının daha yüksek olduğu belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Covid-19 pandemi süreci, sağlık algısı, hemşirelik öğrencileri.
ABSTRACT
Objective:This research was carried out to examine the health perception of nursing students and the
affecting factors during the Covid-19pandemic process.
Material and Methods:The research was carried out descriptively with snowball sampling method between
January-April2021 inTurkey.The sample of the study consisted of nursing students who agreed to participate
in the study between the specified dates,who met the research criteria and were selected by snowball
sampling method.“Sociodemographic Characteristics Form”and“Health Perception Scale”were used to
collect research data. Frequency and percentage calculations, mean and standard deviation values, Mann
WhitneyU test, t test and Anova test were used in the evaluation of the data.
Results:When the students' Health Perception Scale and its sub-dimensions mean scores were examined, it
was
found
that
the"Control
Center
Sub-Dimension"was18.31±3.13,the
"Precision
SubDimension"was12.52±2.92, the"Importance of Health Sub-Dimension"was 11.21±2.00,and the"SelfAwareness Sub-Dimension"was found to be18.31±3.13.It was found to be11.06±1.93.The mean score of the
Health Perception Scale was determined to be 53.10±5.90.
Conclusion:It can be said that students' health perceptions are at a good level.It was determined that age,
gender, income level, class level and smoking status affected health perception.In addition, it was
determined that health status, eating habits and exercise status also affected the perception of health. It was
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found that the contact with people suspected or diagnosed with Covid-19, the presence of a diagnosis of
Covid-19 in the immediate environment, and the vaccination status for Covid-19 also affected the perception
of health. Finally, it was determined that students who defined their health as “very good” had higher health
perceptions.
Keywords: Covid-19 pandemic process, health perception, nursing students.
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PANDEMİ SÜRECİNİN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK ETKİLERİ
PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF PANDEMIC PROCESS IN HEALTH EMPLOYEES
Dr. Öğretim Görevlisi Kübra İNCİRKUŞ
ORCID: 0000-0002-1721-7236
Burcu MUTLU
ORCID: 0000-0002-2139-3881

ÖZET
Koronavirüsün pandemisinden en çok etkilenen sektörlerden biri de sağlık sektörü olmuştur. Normal
şartlarda dahi zorlu olan sağlık bakım hizmetlerinin sunumu, pandeminin ilerleyişi ile daha da ağırlaşmış ve
bu durum sağlık çalışanlarını olumsuz etkilemiştir. Hastalığın bulaşıcılığının yüksek olması ve özellikle
yoğun bakımlardaki yatak doluluk oranlarını hızla arttırması ile bu alanlarda çalışan sağlık çalışanları için;
daha fazla iş yüküne, az personelle uzun ve yorucu iş saatlerine neden olmuş dolayısıyla iş doyumu azalmış,
mental ve fiziksel açıdan güçlü kalmak zorlaşmış ve tükenmişlik artmıştır. Aynı zamanda pandemi sürecinin
ilerleyişinin belirsiz olması da tükenmişliği arttıran faktörlerden biri olmuştur. Bu dönemde ortaya çıkan
yeni bir kavram olan ‘’Koronavirüs Korkusu’’ kişilerin salgını nasıl algıladığını ve salgının neden olduğu
durumlardan ne kadar etkilendiğini açıklamaktadır. Dünya üzerindeki daha önceden yaşanan salgınlarda da
görüldüğü gibi Koronavirüs pandemisinde de özellikle sağlık çalışanlarında travma sonrası stres bozukluğu
etkileri görülmüştür. Sağlık çalışanları bu zorlu sürecin içinde zaman zaman toplum tarafından stigmalara da
maruz kalmıştır. Çalıştığı riskli ortam ve hastalanıp bunu bulaştırma korkusu yüzünden bazı sağlık
çalışanları birlikte yaşadıkları aile bireylerinin yanından bir süreliğine uzaklaşıp başka yerlerde ikamet
etmişlerdir. Türk Toraks Derneği’nin Aralık 2020- Ocak 2021 raporuna göre Koronavirüs’e yakalananların
yaklaşık %57,4’ü, ölenlerin ise 74 kişiden 1’nin sağlık çalışanıdır. Bu süreçte ve sonrasında sağlık
çalışanlarının desteklenmesi hem sağlık hizmetlerinin devamlılığının sağlanmasında hem de uzun vadede
toplum sağlığı için yararlı olacaktır. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, pandemi sürecinin sağlık
çalışanları üzerindeki psikolojik etkilerini ve çözüm önerilerini incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Sağlık Çalışanları, Tükenmişlik, Pandemi.
ABSTRACT
One of the most affected sectors by the Coronavirus pandemic has been the health sector. The delivery of
health care services, which is difficult even under normal conditions, has become more aggravated with the
progress of the pandemic, and this has adversely affected health workers. With the high contagiousness of
the disease and the rapid increase in full bed rates, especially in intensive care units, for healthcare
professionals working in these areas; more workload, long and tiring work hours with less staff, therefore
job satisfaction decreased, it became difficult to stay mentally and physically strong and burnout increased.
At the same time, the uncertainty of the progress of the pandemic process has been one of the factors that
increase burnout. “Coronavirus Fear”, a new concept that emerged in this period, explains how people
perceive the epidemic and how much they are affected by the situations caused by the epidemic. As seen in
previous epidemics around the world, the effects of post-traumatic stress disorder have been observed in the
Coronavirus pandemic, especially in healthcare workers. Health workers have also been exposed to stigma
from time to time by the society during this difficult process. Due to the risky environment in which they
work and the fear of getting sick and contaminating it, some healthcare professionals moved away from their
family members for a while. According to the December 2020-January 2021 report of the Turkish Thoracic
Society, approximately 57.4% of those who contracted the Coronavirus and 1 out of 74 people who died are
healthcare workers. Supporting health workers during and after this process will be beneficial both for the
continuity of health services and for public health in the long run. In this regard, the aim of this study is to
examine the psychological effects of the pandemic process on health workers and solution suggestions.
Keywords: Coronavirus, Health Employees, Burnout, Pandemic.
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ÖZET
Bu çalışmada 2019 yılında Çin’de baş gösterip bütün dünyaya yayılan COVID-19 pandemisinin Artvin
ilinde yükseköğrenimine devam eden öğrencilerinin harcama davranışına etkileri incelenmiştir. Ayrıca
öğrenci harcama miktarları çeşitli değişkenler açısından incelenmiş, öğrenci harcamalarının şehir
ekonomisine katkısı belirlenmiştir. Özellikle Covid-19 süreci öncesi ve sonrası Artvin ekonomisi üzerinde
olası boyutlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Yükseköğretim kurumları yerel ekonomilerin bir sosyal
kurumu oldukları için bulundukları bölgelere/şehirlere sosyal, kültürel, eğitsel katkılarının yanında
ekonomik katkılar da sunmaktadır. Bu katkıları doğrudan ve dolaylı katkılar olmak üzere iki sınıfta
değerlendirmek mümkündür. Doğrudan katkılar, üniversite bünyesinde çalışan, istihdam edilen personele
ödenen ücretler, part-time çalışan burslu öğrenciler, öğrenci birliklerinden elde edilen gelirler; dolaylı
katkılar ise öğrencilerin eğitim öğretim süreci boyunca yaptıkları harcamaları şehrin kültürlenmesinde,
nitelikli insan gücü yetiştirilmesinde, üretim sürecinde oynadıkları rollerdir. Bu çalışmada üniversite
öğrencilerinin sarf harcamaları ve şehre olan dolaylı katkıları incelenmiştir. Üniversite öğrencileri şehir için
önemli bir gelir kaynağıdır. Covid-19 süreciyle beraber yüz yüze eğitim olmamasından dolayı şehir
ekonomik açıdan etkilendiği bilinmektedir. Bu durumun rakamsal olarak ortaya konulmuştur. Bu kapsamda
öğrencilerinden mahrum kalan Artvin ilinin aylık olarak yeme içme gelirinden yaklaşık 2,5 milyon, ulaşım
ve enerji gelirinin her birinden yaklaşık 1,5 milyon, barınma gelirinden de yaklaşık 3,7 milyon kayıp
yaşadığı söylenebilir. Uzaktan eğitim nedeniyle öğrencilerin harcama yapmadığı düşünülürse, harcama
toplamlarına göre ise Artvin ilinin aylık yaklaşık 13,8 milyon lira kayıp yaşadığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Covid 19, ekonomi, harcama, üniversite öğrencileri.
ABSTRACT
In this study, the effects of the COVID-19 pandemic, which started in China in 2019 and spread all over the
world, on the spending behavior of students attending higher education in Artvin province were examined.
In addition, student expenditure amounts were examined in terms of various variables, and the contribution
of student expenditures to the city economy was determined. In particular, it is aimed to reveal the possible
dimensions on the Artvin economy before and after the Covid-19 process. Since higher education
institutions are a social institution of local economies, they also provide economic contributions to the
regions/cities where they are located, in addition to their social, cultural and educational contributions. It is
possible to evaluate these contributions in two classes as direct and indirect contributions. Direct
contributions, wages paid to staff employed within the university, students with scholarships working parttime, income from student unions; The indirect contributions are the expenditures made by the students
during the education process, the roles they play in the acculturation of the city, the training of qualified
manpower, and the production process. In this study, the expenditures of university students and their
indirect contributions to the city were examined. University students are an important source of income for
the city. It is known that the city has been affected economically due to the lack of face-to-face education
with the Covid-19 process. This situation has been demonstrated numerically. In this context, it can be said
that Artvin, which is deprived of its students, has a monthly loss of approximately 2.5 million from food and
beverage income, approximately 1.5 million from each of its transportation and energy income, and
approximately 3.7 million from its accommodation income. Considering that students do not spend due to

34

WORLD CONFERENCE ON PANDEMIC STUDIES-II
Agust 10, 2021- Ankara,Turkey/ Conference Proceedings Book

distance education, it can be said that Artvin lost approximately 13.8 million liras per month according to
the total expenditures.
Keywords: Covid 19, Economy, Spending, University students.

GİRİŞ
Bir bölgenin gelişimini hızlandırmak için birçok faktör bulunmaktadır. Üniversiteler bu açıdan büyük önem
arz etmektedir (Bleaney ve ark., 1992). Bir üniversite bulunduğu bölgede mikro ve makro seviyede büyük
değişimler sağlamaktadır. Üniversiteler bölgede konut-arsa fiyatlarında, yerleşim yapısında, özellikle şehrin
cazibe merkezinin üniversitenin kuruluş çevresi olması gibi bölgede daha birçok fonksiyon üzerinde ciddi
etkilere neden olmaktadır (Ökmen, 2001:259). Bir bölgenin refah düzeyinin artırılmasında da üniversiteler
önemli rol oynamaktadır. Hatta üniversitelerin bölgeler veya iller arasında geri kalmışlık ve eşitsizlik
uçurumlarının azaltılmasında etkili bir faktör olarak kullanılabilmektedir (Phelps, 1998: 149).
Üniversiteler kuruldukları bölgede en büyük etkisinden biri de ekonomiyi canlandırmalarıdır. Doğrudan ve
dolaylı olarak iki şekilde üniversiteler bölge ekonomisine katkı sağlamaktadır. Üniversitede istihdam olan
çalışanların maaşları doğrudan katkıyı, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca gerçekleştirdikleri
harcamalar ise dolaylı katkıyı ifade etmektedir (Bleaney ve ark., 1992). Şehir ve bölge ekonomisine
ekonomik ve sosyo-kültürel yönden yaptıkları katkılar aşağıdaki şekilde özetlenebilir (Gültekin ve ark.,
2008).
• Gelir düzeyi ve istihdam gibi ekonomik fonksiyonlarda iyileştirmelere yol açmaktadır.
• Sağlık, iletişim, taşımacılık ve refah seviyesinde olumlu sosyo-kültürel değişimler sağlamaktadır.
• Şehir ve bölgenin eğitim seviyesinin artması ve göçlerin azalması gibi eğitim ve demografik
gelişmeler sağlamaktadır.
Üniversite öğrencileri eğitim sürecinde aldıkları burs vb. gelirlerinin büyük çoğunluğunu üniversite
okudukları şehirde harcamaktadır (Selçuk, 2012: 318). Üniversite öğrencileri eğitim sürecinde birçok farklı
mal ve hizmet talepleri olmaktadır. Bu taleplerini gerçekleştirmek içinde üniversite okudukları şehirde
birçok harcama yapmaktadırlar. Bu harcamaların net olarak bilinmesi mümkün görünmemektedir. Ancak
yapılan bilimsel araştırmalar ve analizlerle bir tahmin yürütmek söz konusu olabilmektedir (Lewis, 1988).
Literatürde öğrencilerin bulundukları şehre ekonomik açıdan katkılarını sorgulayan birçok çalışma
bulunmaktadır. Akçakanat ve ark., (2010) yaptıkları çalışmada 2009 yılı için Isparta’da okuyan bir
üniversite öğrencisinin aylık ortalama 474 tl harcama yaptığı ve öğrenci harcamaların yıllık ortalama
81.000.000 tl şehre ekonomik olarak katkı sağladığı görülmüştür. Bilginoğlu ve ark., (2002), 2000 yılında
ise üniversitenin Kayseri ekonomisine katkısının yaklaşık 9,7 milyon TL olduğunu saptamıştır. Tuğcu
(2003) yaptığı çalışmada üniversitenin Nevşehir ekonomisine 4,5 milyon tl olduğu görülmüştür. Çalışkan
(2010) yaptığı çalışmada bir üniversite öğrencisinin aylık ortalama olarak 560 tl ve yılık ortalama 50 milyon
tl Uşak ekonomisine katkı sağladığı görülmüştür. Selçuk (2012), bir üniversite öğrencisinin Erzurum
ekonomisine aylık ortalama 744,66 tl ve tüm öğrencilerin yıllık ortalama 186,3 milyon tl katkı sağladığı
görülmüştür. Selçuk ve Başar (2012) yaptıkları çalışmada bir üniversite öğrencisinin Kars ekonomisine aylık
ortalama olarak 549,63 tl ve üniversitenin yıllık ortalama olarak 59,9 milyon tl olduğu görülmüştür. Tösten
ve ark., (2013) yaptıkları çalışmada bir üniversite öğrencisinin Diyarbakır ekonomisine 2013 yılında aylık
ortalama 650 tl ve üniversitenin yıllık olarak 132 milyon tl katkı sağladıkları belirlenmiştir.
Covid-19 hastalığı ile mücadele kapsamında tüm dünyada birçok önlem alınmıştır. Bu önlemlerden en çok
etkilenen kesimde şüphesiz üniversite öğrencileridir. Türkiye’de önlemler kapsamında okullar bir anda yüz
yüze eğitimden uzaktan eğitime geçilmiş ve öğrenciler bambaşka bir süreçle tanışmışlardır. Doğudan batıya,
kuzeyden güneye her yeri istila eden virüs, insanlığı birçok farklı yönde etkilemiştir (Arslan ve Filiz, 2020:
2).
Bu çalışmada, Artvin ilinde üniversite eğitimine devam eden öğrencilerin harcama durumlarını çeşitli
değişkenler açısından incelemek, şehir ekonomisine katkısını belirlemek ve özellikle Covid-19 süreci öncesi
ve sonrası Artvin ekonomisi üzerinde olası ekonomik boyutlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu
çalışmada üniversite öğrencilerinin sarf harcamaları ve şehre olan dolaylı katkıları incelenmiştir. Üniversite
öğrencileri şehir için önemli bir gelir kaynağıdır. Covid-19 süreciyle beraber yüz yüze eğitim olmamasından
dolayı şehirlerin ekonomik açıdan etkilendiği bilinmektedir. Bu durumun rakamsal olarak ortaya konulması
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büyük önem arz ettiği düşünülmektedir. Bu çalışma ifade edilen amaçlara hizmet edeceği ve literatüre katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.

GEREÇ ve YÖNTEM
Bu bölümde ilk olarak araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri ortaya konulmuştur.
Öğrencilerin cinsiyet dağılımlarına ilişkin veriler Tablo 1 de sunulmuştur.
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetine İlişkin Veriler
Cinsiyet

Frekans

Yüzde

Erkek

116

22,2

Kadın

406

77,8

Total

522

100,0

Tablo 1’den görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğrencilerin %22,2’si erkek ve %77,8’i ise kadınlardan
oluşmaktadır.
Öğrencilerin yaş dağılımına ilişkin veriler Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Yaşlarına İlişkin Veriler
Yaş
Aralığı

Frekans

Yüzde

18-20

245

46,9

21-23

239

45,8

24-26

22

4,2

16

3,1

522

100,0

27
üzeri
Total

ve

Tablo 2’de yer alan bilgilere göre öğrencilerin %46,9’u 18-20 yaş, %45,8’i 21-23 yaş aralığında yer
almaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin büyük kısmı 18-23 yaş aralığında yer almaktadır.
Araştırmaya katılan öğrencilerin okudukları bölümlere göre dağılımları Tablo 3’te verilmiştir
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Tablo 3. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Okudukları Bölümlere İlişkin Veriler
Bölüm
Tıbbi
Dokümantasyon
Ve Sekreterlik
Çocuk Gelişimi
Eczane Hizmetleri

Frekans

Yüzde

34

6,5

41
82

7,9
15,7

Ağız Ve Diş Sağlığı 33

6,3

İlk Ve Acil Yardım 60

11,5

Tıbbi Laboratuvar
4
Teknikler

0,8

Optisyenlik
Hemşirelik
Beslenme
Diyetetik
Total

Ve

22
121

4,2
23,2

125

23,9

522

100,0

Tablo 3’e göre öğrencilerin %23,2’si hemşirelik, %23,9’u beslenme ve diyetisyenlik, %15,7’si ise eczane
hizmetleri bölümlerinde okumaktadır. Araştırmaya 9 farklı bölümden öğrenciler katılmıştır.
Ayrıca öğrencilere aileleriyle yaşadıkları coğrafi bölge sorulmuştur. Elde edilen cevapların dağılımı Tablo
4’te sunulmuştur.
Tablo 4. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Yaşadıkları Bölgelere İlişkin Veriler
Bölge
Güneydoğu
Anadolu bölgesi
Doğu Anadolu
bölgesi
Karadeniz
bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Marmara bölgesi
İç Anadolu
bölgesi
Ege bölgesi
Total

Frekans
130

Yüzde
24,9

89

17,0

112

21,5

69
57
44

13,2
10,9
8,4

21
522

4,0
100,0

Tablo 4’ten görüldüğü üzere öğrencilerin %24,9’u Güneydoğu Anadolu, %17’si Doğu Anadolu, %21,5’i
Karadeniz, %13,2’si Akdeniz, %10,9’u Marmara, %8,4’ü İç Anadolu ve %4’ü Ege bölgesinde ikamet
etmektedir. Dolayısıyla çalışmaya ülkemizin yedi bölgesinden de katılım sağlanmıştır.
Öğrencilerin salgın döneminden önce Artvin Çoruh Üniversitesinde okurken kaldıkları yerlere ilişkin
dağılım sayıları ve yüzdelere Tablo 5’te verilmiştir.
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Tablo 5. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Kaldıkları Yerlere İlişkin Veriler
Barınma Yeri
Öğrenci evi (Tek
veya arkadaşlarla)
Devlet yurdu
Özel yurt
Otel/Pansiyon/
Apart
Akrabaların
yanında
Ailemle
Total

Frekans
113

Yüzde
21,6

184
69
98

35,2
13,2
18,8

4

0,8

54
522

10,4
100

Tablo 5’e göre öğrencilerin %21,6’sı arkadaşlarıyla öğrenci evinde, %35,2’si devlet yurdunda, %13,2’si
özel yurtlarda ve %18,8’i otel/apart/pansiyonda kaldıklarının belirtmişlerdir. Dolaysıyla öğrencilerin yarıdan
fazlası kiralık ev, özel yurt ve apart tercih ederek Artvin ekonomisine katkı sağlamaktadır.
Öğrencilere Artvin Çoruh Üniversitesini tercih etme nedenleri sorulmuş ve elde edilen cevaplara ilişkin
dağılımlar Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Artvin Çoruh Üniversitesini Tercih Etme Nedenlerine
İlişkin Veriler
Tercih Nedeni
Memleketime Yakın
Eğitim Kalitesi
Fiziki İmkanlar
Sosyal İmkanlar
Yurtdışı İmkanı
Puanı
Tavsiye
Aile Baskısı
Yanlış Tercih Yaptım
Diğer
Total

Frekans
56
15
6
3
2
221
28
9
84
98
522

Yüzde
10,7
2,9
1,1
0,6
0,4
42,3
5,4
1,7
16,1
18,8
100,0

Tablo 6’da yer alan verilere göre öğrencilerin yarıya yakını (%42,3) Artvin Çoruh Üniversitesini puan
nedeniyle tercih ettiğini belirtmiştir. %16,1’i yanlış tercih yaptığını belirmiştir. Öğrencilerden %10,7’si ise
memleketine yakın olduğundan Artvin’i tercih etmiştir.
Öğrencilere Artvin Çoruh Üniversitesini mali açıdan başkasına tavsiye edip etmemeleri ‘de sorulmuş ve
ilgili sorulara ilişkin alınan cevaplar Tablo 7’de sunulmuştur.
Tablo 7. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Üniversitelerini Tavsiye Etme Durumuna İlişkin Veriler

Artvin Çoruh
Üniversitesini
başkasına tavsiye
eder misiniz?

Tavsiye ifadesi
Kesinlikle
tavsiye
etmem
Tavsiye etmem
Kararsızım
Tavsiye ederim
Kesinlikle
tavsiye

Frekans

Yüzde

43

8,2

84
172
178
45

16,1
33,0
34,1
8,6
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Kesinlikle
tavsiye
etmem
Artvin’de
üniversite okumayı Tavsiye etmem
Kararsızım
mali açıdan
başkalarına tavsiye Tavsiye ederim
eder misiniz?
Kesinlikle
tavsiye
ederim
Çok yüksek
Yüksek
Artvin’de okuma
Normal
maliyeti sizce
nasıl?
Düşük
Total
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132

25,3

161
140
68

30,8
26,8
13,0

21

4,0

157
255
107
3
522

30,1
48,9
20,5
0,6
100,0

Tablo 7’ye göre öğrencilerin %42,7’ si (“tavsiye ederim” %34,1+”kesinlikle tavsiye ederim” %8,6)
bulunduğu üniversiteyi tavsiye etmektedir. %33’ü ise tavsiye konusunda kararsız kalmıştır.
Aynı tavsiye durumu mali açıdan sorulduğunda ise öğrencilerin %56,1 ‘i (“tavsiye etmem” %30,8+
‘‘kesinlikle tavsiye etmem” %25,3) okudukları üniversiteyi tavsiye etmemektedir. Bu soruya ise
öğrencilerin %26,8’i kararsız durumdadır.
Aynı şekilde öğrencilere Artvin ilinde okumanın maliyet durumu sorulmuştur. Tablo 7’de bu soruya ilişkin
öğrencilerin %79’u (çok yüksek %30,1+yüksek %48,9) maliyetin yüksek olduğunu belirtmiştir.
Öğrencilerin okudukları ildeki üniversiteyi tavsiye edip etmemeleri ile Artvin’de okumanın maliyeti ve mali
açıdan tavsiyeleri arasında ikili korelasyona bakılmıştır. Artvin’de okumayı tavsiye etme ile mali açıdan
tavsiye etme arasında ve Artvin’de okumayı tavsiye etme ile okuma maliyeti arasında orta düzeyde bir
korelasyon hesaplanmıştır (0,4<r<0,6).
Aynı soruların cinsiyet ve yaş değişkenine bağımlı olup olmadıkları ki-kare testi ile incelenmiş ve üç
sorununda bu değişkenlere bağımlı olmadığı tespit edilmiştir.
Araştırmaya katılan öğrencilere Artvin ilinde barınma ve yiyecek-içecek maliyetini nasıl değerlendirdikleri
sorulmuş ve elde edilen cevaplar Tablo 8’de sunulmuştur.
Tablo 8. Öğrencilerin Barınma ve Yiyecek-İçecek Maliyetine İlişkin Cevapları

Artvinde
Barınma maliyeti
(Kira) sizce nasıl?

Artvin’de
Yiyecek-İçecek
Maliyeti sizce
nasıl?

Tavsiye ifadesi
Çok yüksek

Frekans
280

Yüzde
53,6

Yüksek

171

32,8

Normal

67

12,8

Düşük

4

0,8

Çok yüksek

156

29,9

Yüksek

222

42,5

Normal

143

27,4

Düşük

1

,2

Total

522

100,0
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Tablo 8’de verilen değerlere göre öğrencilerin %86,4’ü (çok yüksek + yüksek) barınma giderinin Artvin
ilinde yüksek olduğunu belirtmiştir. Aynı şekilde öğrencilerin %72,4’ü (çok yüksek + yüksek) Artvin ilinde
yiyecek içecek maliyetinin fazla olduğunu belirtmiştir.
Tablo 9. Aylık Geliriniz ne kadar (2019-2020 eğitim döneminde aylık gelir)
Tavsiye ifadesi
0-200 TL

Frekans
42

Yüzde
8,0

201-400 TL

63

12,1

401-600 TL

206

39,5

601-800 TL

81

15,5

801-1000 TL

55

10,5

1001-1200 TL

35

6,7

1200 TL ve üzeri

40

7,7

Total

522

100,0

Ortalama

618,40

Araştırmaya dahil edilen öğrencilerin farklı kalem giderlerini hesaplamak için harcama miktarları
sorulmuştur. Elde edilen değerlere göre her bir gider kalemi için ortalama ve bu ortalamanın toplam gider
içerisindeki yüzdesi hesaplanmış ve Tablo 10’da sunulmuştur.
Tablo 10. Öğrencilerin Harcama Kalemlerine İlişkin Maliyetler
Toplam
151- 226- 301- 376- 451- 526- 601 Ve
Ortalama Harcama
225 300 375 450 525 600 Üzeri
Yüzdesi%
N 88 297 98
10,217
17
11
6
2
2
1
Ulaşım
131,68
% 15,9 56,9 18,8 3,3 2,1
1,1 0,4
0,4
0,2
N 28 126 162 82
18,02
43
35
20
19
7
Yeme İçme
232,25
% 5,3 24,1 31
15,7 8,2
6,7 3,8
3,6
1,3
N 20 24
27,08
130 104 38
38
38
41
89
Barınma
349,06
% 3,9 4,6 24,9 19,9 7,3
7,3 7,3
7,9
17
N 223 148 74
10,19
25
19
12
8
9
4
Enerji
131,39
% 42,7 28,4 14,2 4,8 3,6
2,3 1,5
1,7
0,8
N 265 188 50
6,94
11
3
5
%
Kültürel
89,44
50,7 36
9,6
2,1 0,6
1
Maliyetler

Sportif
Giyecek
Kırtasiye

N
%
N
%
N
%

075

76150

335
64,2
101
19,4
125
24

141
27
213
40,8
245
46,9

39
7,5
130
24,9
98
18,8

7
1,3
50
9,6
29
5,6

72,49
12
2,3
12
2,3

2
0,4
5
1

4
0,8
3
0,6

40

4
0,8
3
0,6

6
1,1
2
0,4
Toplam

150,21
132,25
1288,77

5,62
11,65
10,26
100
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Tablo 10 incelendiğinde bir öğrencinin aylık toplam gideri ortalama 1288,77 liradır. Bu giderler içerisinde
barınma %27,08 ile en yüksek paya sahiptir. %18,02 ile yeme-içme ikinci, %11,65 ile giyecek üçüncü,
%10,26 ile kırtasiye dördüncü, %10,22 ile harcama gideri beşinci sıradadır. Öğrenciler en az harcamayı
sportif ve kültürel etkinliklere yapmaktadır.
Bu giderler içerisinde öğrencilerin %56,9 u ulaşım maliyetini 76-150 lira aralığında belirtmiştir. Yeme içme
maliyeti açısından öğrencilerin %70,8’i 76-300 lira aralığındadır. Barınma maliyeti aralığına bakıldığı
zaman ise öğrencilerin %50 den fazlası barınma maliyetinin 300 lira ve üzerine olduğunu belirtmiştir.
Öğrencilerin %71,1’i enerji maliyetinin 0-150 lira aralığında olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin yarıdan
fazlası sportif ve kültürel giderlerinin 0-75 lira aralığında olduğunu ifade etmişlerdir. Benzer şekilde
öğrencilerin %60’dan fazlası kırtasiye ve giyecek giderlerinin 0-150 lira aralığında olduğunu belirtmiştir.
Artvin Çoruh Üniversitesi’nin 20/01/2021 güncel öğrenci sayısı 10755 olarak ilan edilmiştir. Öğrencilerin
bireysel olarak harcamaları düşünüldüğünde 2020-2021 eğitim öğretim yılında kalemlere göre tahmini
harcamaları Tablo 11’de verilmiştir.
Tablo 11. Öğrencilerin 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Kalemlere Göre Tahmini Harcamaları
Maliyetler

Harcama
Ortalama

2020/2021
Harcama Tahminleri

Ulaşım

131,68

1.415.540,23

Yeme İçme

232,25

2.496.718,39

Barınma

349,06

3.752.429,6

Enerji

131,39

1.412.451,15

Kültürel

89,44

961.445,4

Sportif

72,49

779.189,66

Giyecek

150,21

1.614.785,92

Kırtasiye

132,25

1.421.718,39

Toplam

1288,77

13.854.178,74

Tablo 11’de hesaplanan değerler incelendiğinde, öğrencilerinden mahrum kalan Artvin ilinin aylık olarak
yeme içme gelirinden yaklaşık 2,5 milyon, ulaşım ve enerji gelirinin her birinden yaklaşık 1,5 milyon,
barınma gelirinden de yaklaşık 3,7 milyon kayıp yaşadığı söylenebilir. Uzaktan eğitim nedeniyle
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öğrencilerin harcama yapmadığı düşünülürse, harcama toplamlarına göre ise Artvin ilinin aylık yaklaşık
13,8 milyon lira kayıp yaşadığı söylenebilir.
SONUÇ
Covid-19 salgını birçok yönden toplumu etkilemiştir. Bu çalışmada salgını ekonomik açıdan etkisi
sorgulanmıştır. Üniversite öğrencilerini salgınla beraber online eğitime geçilmelerinde ilin ekonomik olarak
etkilenme düzeyi sorgulanmıştır. Bu durumun rakamsal olarak ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu
kapsamda öğrencilerinden mahrum kalan Artvin ilinin aylık olarak yeme içme gelirinden yaklaşık 2,5
milyon, ulaşım ve enerji gelirinin her birinden yaklaşık 1,5 milyon, barınma gelirinden de yaklaşık 3,7
milyon kayıp yaşadığı söylenebilir. Uzaktan eğitim nedeniyle öğrencilerin harcama yapmadığı düşünülürse,
harcama toplamlarına göre ise Artvin ilinin aylık yaklaşık 13,8 milyon lira kayıp yaşadığı söylenebilir.
Çalışmada elde edilen bulgular ışığında denilebilir ki üniversitenin faal olarak işlemesi bölgesel kalkınmaya
önemli katkıları vardır. Gerek Artvin’de ki yerel yönetimler gerekse de Artvin halkı ve esnafı üniversiteyi
şehirleri için bir artı değer olarak görüp gerekli önemi her zaman göstermelidir.
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COVİD-19 SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME
ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ
ANALYSIS OF THE CHANGES IN NUTRITION HABITS OF UNIVERSITY STUDENTS IN THE
COVID-19 PROCESS
Dr. Öğr.Üyesi. Rahim ARSLAN
ORCID: 0000- 0003-4329-3651
Öğr.Gör. Mustafa FİLİZ
ORCİD: 0000-0002-7445-5361

ÖZET
Bu çalışmada, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid 19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim alan
üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarındaki değişimin incelenmesi amaçlanmıştır. Verilerin
toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans
tabloları, çapraz tablolar ve Ki-kare bağımsızlık testi kullanılmıştır. Öğrencilerin yarıdan fazlası bu dönemde
evde olmanın neticesi olarak daha düzenli beslendiğini ve dinlendiğini belirtmiştir. Öğrencilerin yarıdan
fazlası bağışıklık sistemlerini kuvvetlendirmek için özel çaba sarf etmediğini, %78,3’ü hazır yemek
tüketimlerinin değiştiğini belirtmiştir. Öğrencilerin %77,7’si aile ortamının hazır yemek tüketimlerinin
azalmasında ve daha sağlıklı beslenmelerinde rol oynadığını belirtmişlerdir. Kadın öğrencilerin beslenme
şekilleri evde kalma neticesinde ortaya çıkan stresten daha fazla etkilenmiş, kadın öğrenciler bağışıklık
sistemlerini geliştirmek için daha çok çaba sarf ettiklerini belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Covid 19, Beslenme, Salgın, Sağlık
ABSTRACT
In this study, it was aimed to examine the change in the eating habits of university students who received
distance education due to the Covid 19 epidemic that occurred in Wuhan, China. A questionnaire developed
by the researchers was used to collect data. Frequency tables, cross tables and Chi-square test of
independence were used in the analysis of the data. More than half of the students stated that they were fed
and rested more regularly as a result of being at home during this period. More than half of the students
stated that they did not make any special efforts to strengthen their immune systems, 78.3% of them stated
that their consumption of ready meals changed. 77.7% of the students stated that the family environment
played a role in reducing their consumption of ready meals and in their healthier diet. The diet of female
students was more affected by the stress caused by staying at home, and female students stated that they
made more efforts to improve their immune systems.
Keywords: Covid 19, Nutrition, Epidemic, Health
GİRİŞ
Dünya tarihinde birçok kez ortaya çıkan ve süre gelen salgın hastalıklar mikro ve makro düzeyde büyük
felaketler ve ölümlere neden olmuştur. Salgınlar toplumu çok yönlü etkileyip ekonomik, sosyal ve psikolojik
noktadan büyük değişimlere kapı açmıştır (Aslan, 2020:36). Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak
kabul edilen ve tüm dünyayı sarsan Covid-19 hastalığı çok hızlı yayılması ve öldürücü olması nedeniyle
insanlık için çok ciddi bir problem teşkil etmektedir (Naja ve Hamadeh, 2020: 2). 2019 Aralık ayında Çin’in
Wuhan şehrinde ilk defa görülen Covid-19 hastalığı kısa sürede Çin sınırlarını aşarak tüm dünyaya
yayılmıştır. Türkiye’de Covid-19 hastalığı ilk defa 11 Mart 2020’de görülmüştür (Sağlık Bakanlığı, 2020).
Salgın hastalıklarla mücadele kapsamında devletlere makro ölçekte sorumluluk düştüğü gibi, bireylere de
mikro ölçekte sorumluluklar düşmektedir. Salgınla mücadele kapsamında bireyin ruhsal olarak çökmemesi,
hastalıktan korunmak amacıyla genel ve bireysel önlemler alması önemli görülmektedir. Bunun yanı sıra
salgınla mücadele sürecinde kişilerin psikolojik ruh hallerini koruması ve aleyhte olan bir durumu kendi
lehine çevirmesi büyük bir önem arz etmektedir. Devletler de Covid-19 ile mücadele ederken, deneysel
olarak da aşı bulma çabalarını sürdürmektedir. Ancak bu süreçte genel olarak bireyin güçlü bir bağışıklık
sistemine sahip olması üzerinde dikkatle durulmaktadır. Covid-19 ile bireysel mücadelede, düzenli uyku,
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yeterli beslenme, kişisel hijyen ve hareketli yaşam tarzı büyük önem arz etmekte ve en etkili yöntem olarak
görülmektedir (Naja ve Hamadeh, 2020: 2).
Kişilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri ve güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olabilmeleri için biyolojik,
sosyal ve diğer ihtiyaçlarını temin etmeleri gerekmektedir (Baysal ve ark., 2011). Bu ihtiyaçların en
önemlisi de beslenme ihtiyacıdır (Eken, 2018). Beslenme; yaşamın sürdürülmesi, büyüme ve gelişme,
sağlığının iyileştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, üretkenliğin
sağlanması için gerekli olan besin ögeleri ile biyoaktif fonksiyonu sağlayan besinleri tüketerek vücutta
kullanılmasıdır (TUBER, 2015). Diğer ifade ile beslenme, insanın büyümesi, gelişmesi, üretken ve sağlıklı
olarak yaşamını devam ettirmesi için ihtiyaç duyulan besin öğelerini yeterli ve dengeli miktarda alıp vücutta
kullanılmasıdır. Yeterli ve dengeli beslenme, vücudun gelişimini sağlaması, dokuların yenilenebilmesi ve
işlevini yerine getirebilmesi için lazım olan bütün besin öğelerinin yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğu
oranda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılmasıdır. Sağlığın korunması ve yaşamın devam edebilmesi
için beslenme zorunlu bir işlevdir (Müftüoğlu, 2003:58).
Salgın döneminde sosyal izolasyondan dolayı eve kapanma durumu toplumu hareketsiz bir yaşam tarzına
sevk etmiştir. Daha uzun sürelerde dinlenme, sanal alemde geçirilen zaman vb. hareketsizliğe neden olan
faaliyetlerin artması kalori harcama oranının azalmasına yol açmış, özellikle kronik hastalıkların artma
riskini de beraberinde getirmiştir (Zhang ve Liu, 2020: 479).
Doğudan batıya, kuzeyden güneye kadar her yere yayılan ve etkileyen virüs, insanlığı ciddi şekilde
etkilemiştir. Dünya genelinde alınan tedbirler kapsamında en çok etkilenen kesimlerden biri de üniversite
öğrencileridir. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin sonlanıp uzaktan eğitime geçilmesi öğrencilerin bambaşka
bir süreçle tanışmasına neden olmuştur. Salgın döneminde hem okul ortamından uzak kalan hem de
kısıtlamalar neticesinde evlerinde kapalı olan öğrenciler birçok fiziksel ve psikolojik rahatsızlığa da maruz
kalmıştır. Psikolojik sorunlardan olan duyarsızlık ve tükenmişlik sendromları, öğrencilerin hem şimdiki
hayatlarında hem de sonraki hayatlarında olumsuz etkileri beraberinde getirmiştir (Arslan ve Bardakçı,
2020).
Üniversite öğrenciliği ergenlik dönemini bitirme aşamasında olan çocukluk çağı sonrasının ilk evresidir. Bu
öğrenciler üniversite hayatının başlaması ile beraber o zamana kadar alışmış oldukları aile ortamlarından
birçok yönden farklı bir ortamla tanışırlar. Öğrenciler üniversite ortamında hür seçim seçeneklerini daha
bariz şekilde belirliyor olmalarından dolayı bambaşka bir yaşam tarzı ile karşılaşmaktadırlar. Bu dönemin
tipik özelliği yaşanılan ekonomik sorunlar ve yeni hayat düzenine uyum sağlama çabalarıdır (Mazıcıoğlu ve
Öztürk, 2003). Ekonomik olarak genel itibariyle bağımlı olan öğrencilerin, bir aile ortamına veya normal ev
şartlarına sahip olmadıkları sürece yeterli ve dengeli beslenmelerinin de pek mümkün olmadığı
düşünülmektedir (Köksal ve Öztürk, 1993)
Akyol ve Çelik (2020) çalışmalarında pandemi sürecinde öğrencilerin beslenme durumlarının pandemi
sürecinden önceye göre daha iyi olduğunu belirtmişlerdir. Bu açıdan salgın sürecinde, özellikle uzaktan
eğitimle evlere kapanan üniversite öğrencilerinin beslenme davranışları ile bireysel özellikleri arasındaki
ilişkinin belirlenmesi ve bu süreçte beslenme davranışlarında nasıl bir değişimin yaşandığının ortaya
konulması araştırmanın amacını oluşturmuştur. Bu amaçtan hareketle çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
GEREÇ VE YÖNTEMLER
Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmaya yönelik hazırlanan soru anketi, web tabanlı olarak üniversite öğrencilere uygulanmış ve evren
olarak tüm üniversite öğrencileri hedeflenmiştir. 2020-2021 eğitim öğretim yılında uzakta eğitim alan ve
gönüllü olarak ankete cevap veren 655 öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Örneklem
oluşturulurken kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir.
Araştırmanın Etik Yönü
Veri toplamaya başlanmadan önce Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği’ne etik kurul
izni için başvuru yapılmış ve 17/08/2020 tarihli E.8576 sayılı belgesi ile izin alınmıştır.
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Verilerin Toplanması
Çalışmada araştırmacılar tarafından oluşturulan 15 çoktan seçmeli soru sorulmuştur. Bu soruların yanı sıra 2
demografik, 5 kişisel soru formda yer almıştır. Kişisel sorular içerisinde, öğrencilerin okudukları üniversite,
salgından önce kaldıkları yer, okudukları sınıf, sigara kullanıp kullanmadıkları ve yaşadıkları şehir yer
almaktadır.
Hazırlanan veri toplama aracı, Google Forms platformu olarak online ortama aktarılmıştır. Online olarak
hazırlanan anket formu sosyal medya kullanılarak ülke genelindeki öğrencilere ulaştırılmaya çalışılmıştır.
Bu kapsamda ülke genelinde 655 öğrenciye ulaşılmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir.
Araştırmada Kullanılan İstatistiksel Yöntemler
Çalışmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri frekans tablosu halinde verilmiştir. Öğrencilerin
Covid 19 salgını döneminde beslenme değişikliklerine yönelik vermiş oldukları cevaplar frekans tablosu ve
çapraz tablolar halinde verilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. Çapraz tablolar ile verilen frekans tablolarının
istatistiksel olarak farklılığı Ki-kare bağımsızlık testi ile analiz edilmiştir. İstatistiksel analizlerde SPSS 23
paket programı kullanılmıştır.
BULGULAR
Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin değerler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 12. Demografik Değişkenlere Ait Frekans Tablosu
Cinsiyet
Frekans
Yüzde %
Erkek
148
22,6
Kadın
507
77,4
Salgından Önce Kalınan Yer Frekans
Yüzde %
Devlet yurdu
232
35,4
Özel yurt
87
13,2
Ev (aile)
206
31,5
Ev (arkadaşlarla veya tek)
114
17,4
Sınıf
Frekans
Yüzde %
1. sınıf
124
18,9
2. sınıf
203
31,0
3. sınıf
120
18,3
4.sınıf ve üzeri
208
31,8
Toplam
655
100
Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan 655 öğrenciden %22,6’sı erkek, %77,4’ü kadın
öğrencilerden; %18,9’ u 1. sınıf, % %31’i 2. sınıf, %18,3’ü 3. sınıf ve %31,8’i 4. sınıf öğrencilerinden
oluşmuştur. Ayrıca salgın döneminden önce, öğrencilerden %35,4’ü devlet yurdunda, %13,2’si ailesiyle
birlikte, %17,4’ü arkadaşlarıyla özel evde kaldıklarını belirtmişlerdir.
Öğrencilerin fiziksel aktivite ve kilo durumuna ilişkin sorulara verdikleri cevapların frekans dağılımı Tablo
2’de verilmiştir.
Tablo 13. Öğrencilerin Fiziksel Aktivite ve Kilo Değişimlerine Yönelik Sorulara Cevapları
İfadeler
Cevap Seçenekleri
Frekans
Yüzde
Evet
112
17,1
Hayır
423
64,6
Salgın döneminde daha
Kısmen
114
17,4
fazla fiziksel aktivite
yaptım.
Fikrim yok
6
,9
Toplam
655
100,0
Kilo verdim
166
25,3
Bu süreçte kilo
durumunuz nasıl değişti?
Kilo aldım
317
48,4
Kilom değişmedi
161
24,6
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Fikrim yok
Toplam

11
655

1,7
100,0

Tablo 2’de görüldüğü üzere öğrencilerin %64,6’sı salgın döneminde fiziksel aktivitelerinde bir değişiklik
yapmadığını belirtmiştir. Öğrencilerden sadece %17’si daha fazla fiziksel aktivite yaptığını belirtmiştir.
Fiziksel aktivite yapmamanın bir göstergesi ve sonucu olarak da öğrencilerin yaklaşık yarısı salgın
döneminde kilo aldığını belirtmiştir. Ayrıca öğrencilerin %25’i kilo verdiklerini ifade etmişlerdir.
Öğrencilerin evde kaldıkları süreç içerisinde dinlenme ve öğün alışkanlıklarına ilişkin değişimler Tablo 3’de
verilmiştir.
Tablo 14. Öğrencilerin Dinlenme ve Öğün Alışkanlıklarına Yönelik Cevapları
Frekan Yüzd
İfadeler
Cevap Seçenekleri
s
e
Evet
328
50,1
218
33,3
Salgın döneminde daha düzenli ve yeterli Hayır
dinlendim/uyudum.
Kısmen
108
16,5
Fikrim yok
1
0,2
Yok
354
54,0
105
16,0
Daha önce düzenli yapıp da salgın Sabah
sürecinde aksattığınız öğününüz?
Öğle
104
15,9
Akşam
24
3,7
368
56,2
Salgın döneminde evde durmanın verdiği Evet
172
26,3
kaygı ve stresten dolayı yeme/içmenin Hayır
daha çok ve kontrolsüz gerçekleştiğine Kısmen
112
17,1
inanıyor musunuz?
Fikrim yok
3
0,5
Daha çok çeşit yemek
317
48,4
yemeye başladım
Yemek yeme çeşitliliğim
264
40,3
Salgın öncesine göre yemek tüketim
değişmedi
çeşitliliği olarak;
Daha az çeşit yemek
74
11,3
yedim
Toplam
655
100,0
Tablo 3’te yer alan sonuçlara göre öğrencilerin %50’si salgın döneminde daha düzenli uyuduğunu ve
dinlendiğini belirtmiştir. Öğrencilerin %33’ü ise yeterli dinlenemediklerini belirtmiştir.
Aynı şekilde öğrencilerin %54’ü salgın öncesine kıyasla aksattıkları öğünlerinde bir değişiklik olmadığını
belirtmişlerdir. %16’sı ise sabah kahvaltısını ve öğle yemeğini salgın döneminde aksattığını belirtirken
sadece %3,7’si akşam yemeğini aksattığını belirmişleridir.
Tablo 3’ten elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin %56’sı salgın döneminde evde olduklarından yeme
içmenin daha kontrolsüz olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %26,3’ü ise salgın döneminde ev ortamının
yeme içme alışkanlığını bozmadığını belirtmişlerdir.
Tablo 3’te görüldüğü üzere öğrencilerin %48,4’ü salgın öncesi döneme kıyasla daha çok çeşit yemek
tükettiğini, %40,3’ bu durumun değişmediğini, %11,3’ü ise yemek çeşitliliğinin azaldığını belirtmiştir.
Salgın döneminde kamuoyu tarafından en çok takip edilen konulardan biri bağışıklık sistemini
kuvvetlendirme konusu olmuştur. Öğrencilerin bu süreç içerişinde bağışıklık sistemlerine verdikleri önemi
belirlemek amacıyla sorular sorulmuş ve elde edilen cevaplar Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 15. Öğrencilerin Bağışıklıkla İlgili Beslenme Sorularına İlişkin Verdikleri Cevaplar
İfadeler
Cevap Seçenekleri
Frekans
Yüzde
Bağışıklık sisteminizle ilgili Kuvvetlendirmek için daha
202
30,8
bu dönemde;
dikkatli beslendim
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Özel bir çaba sarf etmedim

367

56,0

Daha az dikkat ettim

34

5,2

Takviye edici gıdalar daha
29
çok kullandım

4,4

Fikrim yok

23

3,5

274

41,8

165

25,2

175
27
14
655

26,7
4,1
2,1
100

Günlük sıvı özellikle su
tüketimime dikkat ettim
Salgın öncesi ve sonrası
Önceki dönemlere kıyasla değişiklik olmadı
Özel bir çaba sarf etmedim
salgın döneminde;
Daha az dikkat ettim
Fikrim yok
Total

Tablo 4’e göre öğrencilerin %56’sı bağışıklıklarını kuvvetlendirmek için özel bir çaba sarf etmediklerini
belirtmişlerdir. Ancak bağışıklık sistemlerini kuvvetlendirmek için öğrencilerin %30,8’i beslenmelerine
dikkat ettiklerini belirtmiş, sadece %4,4’ü takviye edici ek gıda aldığını ifade etmiştir. Öğrencilerin %41,8’i
günlük sıvı tüketimine salgın öncesi döneme kıyasla daha çok özen gösterdiklerini, yarısından fazlası ise
özel bir çaba sarf etmediklerini belirtmişlerdir.
Tüm sektörlerde olduğu gibi yeme-içme sektörü de salgın döneminde büyük ekonomik sıkıntı yaşamıştır. Bu
amaçla öğrencilerin hazır yemek tüketim şekillerine yönelik sorular sorulmuş ve elde edilen cevaplar Tablo
5’te sunulmuştur.
Tablo 16. Salgın Döneminde Beslenme Alışkanlıklarındaki Değişime Yönelik Sorular
İfadeler
Cevap Seçenekleri
Frekans
Yüzde
Evet
373
56,9
Hayır
115
17,6
Aile ortamı yeme
alışkanlığımı olumlu etkiledi. Kısmen
136
20,8
Fikrim yok
31
4,7
Çok değişti
264
40,3
Bu süreçte hazır yemek
Kısmen değişti
249
38,0
alışkanlığınız ne derece
Değişmedi
136
20,8
değişti?
Fikrim yok
6
0,9
Hazır pakette temasın fazla
66
10,1
olması
Aile
ortamında
ihtiyaç
Hazır yemek yeme
239
36,5
duyulmadığından
alışkanlığınızda değişiklik
olduysa neden?
Sağlıklı
beslenme
73
11,1
düşüncesinden
Fikrim yok
120
18,3
Bu dönemde gazlı içecek cips
163
24,9
vb. tüketimim arttı
Salgın öncesi ve sonrası bu
228
34,8
Salgın dönemi öncesine göre; tür tüketimim değişmedi
Bu dönemde gazlı içecek cips
227
34,7
vb. tüketimim azaldı
Fikrim yok
37
5,6
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Total

655

100,0

Tablo 5’e göre salgın döneminde, evde olmanın neticesi olarak, öğrencilerin %57’si yeme alışkanlıklarının
salgın öncesine kıyasla daha düzenli olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %21’i kısmen de olsa yeme
alışkanlıklarının olumlu etkilendiğini belirtmiş, sadece %17,6’sı olumlu etkilenmediğini belirtmiştir.
Öğrencilerin %40,3’ü hazır yemek alışkanlığının salgın döneminde değiştiğini, %38’i ise kısmen değiştiğini
belirtmiştir. Öğrencilerin sadece %28’i hazır yemek alışkanlığının değişmediğini belirtmişlerdir. Bu sorunun
devamında hazır yemek değişkenliğinin nedeni sorulmuş ve öğrencilerin %36,5’i aile ortamından dolayı
hazır yemeğe ihtiyaç olmadığını belirtmiştir. Benzer şekilde öğrencilerin %10’u temasın fazla olmasından
ve %11,1’i sağlıklı beslenme düşüncesinden dolayı hazır yemek alışkanlığını değiştirdiğini belirtmiştir.
Hazır yemek tüketiminin bir benzeri olan gazlı içecek, cips gibi tüketim alışkanlıklarına ilişkin soruya,
öğrencilerin %34,8’i bu alışkanlıklarının değişmediğini, %34,7’si ise bu tür tüketimlerinin azaldığını
belirtmiştir. Öğrencilerin %24,9’u ise tam tersi bu tür tüketim alışkanlıklarının arttığını belirtmiştir.
Anket formunda öğrencilerin bazı alışkanlıklarına dair ifadeler de yer almış, bu ifadeler alınan cevaplar
Tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 17. Salgın Döneminde Öğrencilerin Bazı Alışkanlıklarına Dair İfadeler
İfadeler
Cevap Seçenekleri
Frekans
Yüzde
Evet
100
15,3
294
44,9
Düzenli fiziksel aktivite Hayır
yapıyor musunuz?
Bazen
222
33,9
Genellikle
39
6,0
Evet
218
33,3
Beslenmenizi yeterli ve
Hayır
227
34,7
dengeli buluyor musunuz?
Kısmen
210
32,1
Yeterli
ve
dengeli Evet
406
62,0
beslenmenin Covid 19
125
19,1
seyrine olumlu etkilerinin Hayır
olduğunu
düşünüyor
124
18,9
Kısmen
musunuz?
110
16,8
Evet
503
76,8
Sigara
kullanıyor Hayır
musunuz?
42
6,4
Bazen
655
100,0
Total
Tablo 6’da yer alan değerlere göre öğrencilerin %44,9’u düzenli fiziksel aktivite yapmadıklarını ifade
etmişlerdir. Öğrencilerin yarıdan fazlası (%33,3+%32,1) beslenmesini yeterli ve dengeli görmektedir.
Ayrıca öğrencilerin %80,9’u (%62+%18,9) yeterli ve dengeli beslenmenin virüse karşı direnç geliştireceği
düşüncesine olumlu bakmışlardır. Sigara kullanım sorusuna ise öğrencilerin %76,8’i hayır demişlerdir.
Aynı sorulara ilişkin cevapların cinsiyete bağımlı olup olmadıkları ki-kare bağımsızlık testi ile incelenmiştir.
Öğrencilerin fiziksel aktivite ve kilo değişimlerine ilişkin ki-kare değerleri Tablo 7’de sunulmuştur.
Tablo 18. Öğrencilerin Fiziksel Aktivite ve Kilo Değişimlerine Yönelik Sorulara Cevapları
Cevap
Erke
İfadeler
Kadın
p
𝜒𝜒2
Seçenekleri
k
88
24
Evet
%78,6 %21,4
Salgın döneminde daha fazla fiziksel
331
92
7,175
0,067
aktivite yaptım.
Hayır
%78,3 %21,7
Kısmen
86
28
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Fikrim yok
Kilo verdim
Tablo

Bu süreçte kilo durumunuz nasıl
değişti?

Kilo aldım
Kilom
değişmedi
Fikrim yok

%75,4
2
%33,3
134
%80,7
245
%77,3
121
%75,2
7
%63,6

%24,6
4
%66,7
32
%19,3
72
%22,7
2,706
40
%24,8
4
%36,4

0,439

7’deki değerler incelendiğinde öğrencilerin salgın döneminde fiziksel aktivitelerini artırım miktarları
cinsiyete göre farklılık göstermemektedir (p>0,05). Aynı şekilde öğrencilerin kilo durumu değişikliği
sorusuna verdikleri cevaplar da cinsiyete bağlı olmayıp her iki cinsiyet arasında farklılık bulunmamaktadır
(p>0,05).
Öğrencilerin dinlenme ve öğün alışkanlıklarının değişimlerine ilişkin ki-kare değerleri Tablo 8’de
sunulmuştur.
Tablo 19. Öğrencilerin Dinlenme ve Öğün Alışkanlıklarına Yönelik Cevapları
Cevap
Kiİfadeler
Kadın
Erkek
Seçenekleri
kare
260
68
Evet
%79,3
%20,7
162
56
Salgın döneminde daha Hayır
%74,3
%25,7
düzenli ve yeterli
2,144
84
24
dinlendim/uyudum.
Kısmen
%77,8
%22,2
1
0
Fikrim yok
%100
0
277
77
Yok
%78,2
%21,8
75
30
Daha önce düzenli
Sabah
%71,4
%28,6
yapıp da salgın
4,396
sürecinde aksattığınız
76
28
Öğle
öğününüz?
%73,1
%26,9
21
3
Akşam
%87,5
%12,5
298
70
Salgın döneminde evde Evet
%81,0
%19,0
durmanın verdiği kaygı
125
47
Hayır
ve stresten dolayı
%72,7
%27,3
yeme/içmenin daha çok
8,915
83
29
ve kontrolsüz
Kısmen
%74,1
%25,9
gerçekleştiğine inanıyor
1
2
musunuz?
Fikrim yok
%33,3
%66,7
Daha çok çeşit
238
79
yemek yemeye
Salgın öncesine göre
%75,1
%24,9
başladım
yemek tüketim
2,339
çeşitliliği olarak;
Yemek yeme
208
56
çeşitliliğim
%78,8
%21,2
49

P

00,54
3

00,22
2

0,030
*

00,31
1
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değişmedi
Daha az çeşit
yemek yedim

61
%82,4

13
%17,6

Tablo 8’de sunulan değerler incelendiğinde öğrencilerin uyku düzenleri, aksattıkları öğün çeşidi ve yemek
tüketim çeşitlilikleri cinsiyete bağlı olmayıp bu sorulara verilen cevaplar cinsiyete göre değişmemektedir
(p>0,05). Ancak öğrencilerin salgın döneminde evde kaldıkları süreç içerisinde stres kaynaklı kontrolsüz
beslenmeleri cinsiyete göre değişmektedir (p<0,05). Bu sonuca göre kız öğrencilerin salgın döneminde stres
ve kaygıya dayalı kontrolsüz beslenmeleri daha fazla artmıştır. Dolayısıyla kız öğrencilerin stres ve kaygı
düzeylerinin beslenmelerine etkisi daha fazla olmuştur.
Öğrencilerin bağışıklıkla ilgili beslenme sorularına ilişkin ki-kare değerleri Tablo 9’da sunulmuştur.
Tablo 20. Öğrencilerin Bağışıklıkla İlgili Beslenme Sorularına İlişkin Verdikleri Cevaplar
Kadı Erke
İfadeler
Cevap Seçenekleri
Ki-kare P
n
k
Kuvvetlendirmek için daha dikkatli
167
35
beslendim
%82,7 %17,3
274
93
Özel bir çaba sarf etmedim
%74,7 %25,3
Bağışıklık
22
93
Daha az dikkat ettim
sisteminizle
0,04
%64,7 %35,3 9,597
ilgili bu
8*
Takviye edici gıdalar daha çok
24
5
dönemde;
kullandım
%82,8 %17,2
20
3
Fikrim yok
%87,0 %13,0
Total
507
148
Günlük sıvı özellikle su tüketimime
220
54
dikkat ettim
%80,3 %19,7
Salgın öncesi ve sonrası değişiklik
130
35
olmadı
%78,8 %21,2
Önceki
123
52
0,11
Özel bir çaba sarf etmedim
7,367
dönemlere
%70,3 %29,7
8
kıyasla salgın
22
5
döneminde;
Daha az dikkat ettim
%81,5 %18,5
12
2
Fikrim yok
%85,7 %14,3
Total
507
148
Tablo 9’daki değerler dikkate alındığında öğrencilerin bağışıklık sistemlerini kuvvetlendirmek amacıyla
beslenme şekillerinde yaptıkları değişiklik cinsiyete bağımlıdır (p<0,05). Başka bir ifadeyle bağışıklık ile
ilgili beslenme değişikliği cinsiyete göre değişmektedir. Bu kapsamda kadın öğrenciler bağışıklık sitemlerini
kuvvetlendirmek için daha çok dikkat ettiklerini belirtmişlerdir. Tablo 9’da yer alan diğer bir soruya alınan
cevaplara göre ise öğrencilerin salgın dönemi öncesine göre günlük sıvı tüketimi cinsiyete göre
değişmemektedir (p>0,05).
Tablo 10’da aile ortamında öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının cinsiyete göre değişip değişmediğine
ilişkin ki-kare değerleri verilmiştir.
Tablo 21. Salgın Döneminde Beslenme Alışkanlıklarındaki Değişime Yönelik Sorular
Kiİfadeler
Cevap Seçenekleri
Kadın
Erkek
P
kare
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285
%76,4
92
Hayır
%80,0
109
Kısmen
%80,1
21
Fikrim yok
%67,7
202
Çok değişti
%76,5
193
Kısmen değişti
%77,5
108
Değişmedi
%79,4
4
Fikrim yok
%66,7
Hazır pakette temasın 56
fazla olması
%84,8
Aile ortamında ihtiyaç 188
duyulmadığından
%78,7
Sağlıklı beslenme
53
düşüncesinden
%72,6
76
Fikrim yok
%63,3
Bu dönemde gazlı
124
içecek cips vb.
%76,1
Tüketimim arttı
Salgın öncesi ve
177
sonrası bu tür
%77,6
tüketimim değişmedi
Bu dönemde gazlı
179
içecek cips vb.
%78,9
Tüketimim azaldı
27
Fikrim yok
%73,0
Evet

Aile ortamı yeme
alışkanlığımı olumlu
etkiledi.

Bu süreçte hazır
yemek alışkanlığınız
ne derece değişti?

Hazır yemek yeme
alışkanlığınızda
değişiklik olduysa
neden?

Salgın dönemi
öncesine göre;

88
%23,6
23
%20
27
%19,9
10
%32,3
62
%23,5
56
%22,5
28
%20,6
2
%33,3
10
%15,2
51
%21,3
20
%27,7
44
%36,7

2,895

0,408

0,830

0,842

14,017

0,003*

0,860

0,835

39
%23,9
51
%22,4
48
%21,1
10
%27,0

Tablo 10’da verilen sonuçlara göre aile ortamının beslenme alışkanlığını olumlu etkileyip etkilemediğine
ilişkin cevaplar cinsiyete bağımlı değildir (p>0,05). Dolaysıyla hem erkek öğrenciler hem de kadın
öğrenciler beslenme konusunda, salgın döneminde aile ortamından aynı derecede olumlu etkilenmiştir.
Benzer şekilde hazır yemek tüketim değişkenliğine ilişkin cevaplar da cinsiyete bağımlı değildir (p>0,05).
Ancak Tablo 10’ da yer alan değerlere göre hazır yemek tüketimdeki değişkenlik cinsiyete bağımlıdır
(p<0,05). Kadın öğrenciler hazır paket yiyeceklerde temastan daha tedirgin olmaktadırlar. Benzer şekilde
kadın öğrenciler aile ortamında hazır yemeğe daha az ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca kadın
öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla büyük çoğunluğu, sağlıklı beslenme düşüncesinden dolayı hazır
yemek tüketimine daha mesafeli durmaktadır.
Tablo 10’a göre salgın dönemi öncesine göre gazlı içecek ve cips tüketimi değişimi cinsiyete bağımlı
değildir (p>0,05). Dolayısıyla salgın öncesi ve salgın sonrası bu tüketim değişkenliğinde cinsiyetler arasında
anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.
Anket formunda öğrencilerin bazı alışkanlıklarına dair ifadeler de yer almış, bu ifadeler alınan cevaplar
cinsiyete göre kategorize edilerek elde edilen ki-kare değerleri Tablo 11’de sunulmuştur.
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Tablo 22. Salgın Döneminde Öğrencilerin Bazı alışkanlıklarına Dair İfadeler
İfadeler
Cevap Seçenekleri Kadın
Erkek
𝜒𝜒2
65
35
Evet
65,0%
35,0%
231
63
Hayır
Düzenli fiziksel
78,6%
21,4%
aktivite yapıyor
16,059
185
37
musunuz?
Bazen
83,3%
16,7%
26
13
Genellikle
66,7%
33,3%
157
61
Evet
72,0%
28,0%
Beslenmenizi yeterli
182
45
ve dengeli buluyor
Hayır
5,823
80,2%
19,8%
musunuz?
166
40
Kısmen
80,6%
19,4%
319
87
Yeterli ve dengeli
Evet
78,6%
21,4%
beslenmenin Covid
100
25
19 seyrine olumlu
Hayır
1,016
80,0%
20,0%
etkilerinin olduğunu
düşünüyor
67
23
Kısmen
musunuz?
74,4%
25,6%
64
48
Evet
58,2%
41,8%
411
92
Hayır
81,7%
18,3%
Sigara kullanıyor
28,606
musunuz?
32
10
Bazen
76,2%
23,8%
507
148
Total
77,4%
22,6%

p

0,001

0,054

0,602

0,00

Tablo 11’de yer alan değerler incelendiğinde öğrencilerin fiziksel aktivite yapma durumları ve sigara
kullanımları cinsiyete bağımlıdır (p<0,05). Buna göre kadın öğrenciler daha fazla fiziksel aktivite
yapmaktadırlar. Bunun yanı sıra sigara kullanım durumunda da kadın öğrenciler azınlıktadır.
SONUÇ
Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid 19 virüsü kısa sürede epidemik bir hastalığa
dönüşmüştür. Tedavi çalışmalarının yanı sıra bu virüsten korunmak daha önemli hale gelmiş, bunun için de
maske, mesafe ve hijyen temel prensip olarak kabul edilmiştir. Salgın nedeniyle tüm dünyada ve Türkiye’de
birçok tedbir hayata geçirilmiştir. Bu tedbirler arasında eğitimin uzaktan online olarak yapılması da yer
almaktadır. Sokağa çıkma kısıtlama uygulamalarının yanı sıra üniversitelerinden uzak olan öğrenciler, bu
durumdan olumsuz etkilenmiştir. Bu çalışmada bu olumsuz koşullar içerisinde öğrencilerin beslenme
alışkanlıkları içerisindeki değişim incelenmiştir. Bu çalışmada, 64 farklı şehirde ikamet eden ve 62 farklı
üniversitede okuyan toplam 655 öğrenciye beslenme alışkanlıklarına ilişkin sorular sorulmuştur.
Araştırmaya katılanların %22,6’sı erkek, %77,4’ü kadınlardan oluşmaktadır.
Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin %64,6’sı fiziksel aktivitelerinde değişiklik yapmadığını belirtmiştir.
Kilo değişimi sorusuna öğrencilerin %48,4’ü kilo aldığını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %50,1’i daha düzenli
beslendiğini ve uyuduğunu belirtmiştir. Aynı şekilde öğrencilerin %56,2’si salgın döneminde daha çok ve
kontrolsüz beslendiklerini, %48,4’ü daha çok yemek tükettiğini belirtmiştir. Dolayısıyla araştırma
sonuçlarına göre öğrencilerin beslenme alışkanlıklarında salgın nedeniyle değişiklikler meydana gelmiştir.
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Bağışıklık sistemiyle ilgili soruya öğrencilerin %56’sı özel bir çaba sarf etmediğini belirtmiştir. Öğrencilerin
%78,3’ü (çok değişti %40,3+kısmen değişti %38,0) hazır yemek tüketimlerinin değiştiğini belirtmiştir.
Bunun nedeni olarak da %36,5’i aile ortamından dolayı hazır yemeğe ihtiyaç duyulmadığını, %10,1’i ise
pakette temasın fazla olması olduğunu belirtmiştir. Toplamda öğrencilerin %77,7’si aile ortamının
beslenmelerini olumlu etkilediğini belirtmiştir.
Bunun yanı sıra aynı sorulara verilen cevapların cinsiyetlere bağımlı olup olmaması ki-kare testi ile
incelenmiştir. Salgın döneminde evde kalmanın vermiş olduğu stres ve kaygıdan dolayı beslenmede
meydana gelen değişkenlik, salgın döneminde bağışıklık sitemine ilişkin ek gıda kullanımına ve hazır yemek
değişkenliği nedenleri cinsiyete göre bağımlı olarak elde edilmiştir. Kadın öğrencilerin beslenme şekilleri
evde kalma neticesinde ortaya çıkan stresten daha fazla etkilenmiştir. Ayrıca kadın öğrenciler bağışıklık
sistemlerini geliştirmek için daha çok çaba sarf ettiklerini belirtmişlerdir. Aynı şekilde kadın öğrencilerin
erkeklere göre daha fazlası, hazır yemek tüketimindeki değişkenlik nedenlerini aile ortamına ve temasa
bağlamışlardır.
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TO BE A MUSICIAN DURING THE PANDEMIC
PANDEMİ SÜRECİNDE MÜZİSYENLİK
Dr. Erkan DEMİRTAŞ
ORCID: 0000-0002-4357-6697

ABSTRACT
Covid-19 was declared a pandemic by the World Health Organization in March 2020. Many countries
around the world had to take measures to prevent the spread of the epidemic. The pandemic has significantly
affected human life, economic and cultural life around the world. Industries, where cultural and artistic
activities are carried out, and entertainment venues were among the first to shut their doors and to be the last
to reopen. Places and associated events such as the performing arts, live music venues, festivals, cinemas,
and museums have been particularly hard hit. Workers working in these areas around the world have been
deeply affected by the curfews and social distance measures. Especially the artists who lead their lives with
their performances without a fixed income source have had difficulty in providing minimum living
standards. In this study, how musicians were affected by the pandemic process was examined both
artistically and economically. This research was conducted using a qualitative model. A semi-structured
interview form was used as a data collection tool. Music and economy themes were used while creating the
interview form. The study group consisted of 17 musicians who were reached through social media tools
and participated in the study by giving positive opinions. The interviews were conducted online. The data
obtained from the participants were organized by coding. The organized data were interpreted by making
frequency and percentage calculations.
Keywords: Covid-19, music, economy
ÖZET
Covid-19, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2020 mart ayında pandemi olarak ilan edildi. Dünya genelinde
birçok ülke salgın yayılımını önlemek için önlemler almak zorunda kaldı. Pandemi dünya genelinde insan
yaşamını, ekonomik ve kültürel hayatı önemli derecede etkilemiştir. Kültürel sanatsal faaliyetlerin
yürütüldüğü işletmeler ve eğlence mekanları ise kapılarını ilk kapatan ve en son açan sektörlerin başında yer
almıştır. Sahne sanatları, canlı müzik alanları, festivaller, sinemalar ve müzeler gibi yerler ve bu mekanlara
bağlı etkinlikler özellikle sert darbe almıştır. Dünyanın dört bir yanında bu sektörlerde çalışan emekçiler,
sokağa çıkma kısıtlamalarından ve sosyal mesafe önlemlerinden derinden etkilenmiştir. Özellikle başka bir
gelir kaynağı olmadan hayatlarını performansları ile sürdüren sanatçılar asgari hayat standartlarını
sağlamakta zorlanmışlardır. Bu çalışmada müzisyenlerin pandemi sürecinden nasıl etkilendikleri hem
sanatsal hem de ekonomik açıdan incelenmiştir. Araştırma nitel model kullanılarak yürütülmüştür. Veri
toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu müzik ve ekonomi
temaları üzerine oluşturulmuştur. Sosyal medya araçlarıyla ulaşılan ve olumlu görüş bildirerek çalışmaya
katılan 17 müzisyen çalışma grubunu oluşturmuştur. Görüşmeler çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.
Katılımcılardan elde edilen veriler kodlanarak düzenlenmiştir. Düzenlenen veriler, frekans ve yüzde
hesaplamaları yapılarak yorumlanıştır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, müzik, ekonomi
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SYNERGY OF THE LOCAL GOVERNMENT AND MILITARY UNITS IN RESTORING THE
PEOPLE'S ECONOMY DURING THE COVID-19 PANDEMIC
IN INDONESIA
Dr. Dewi Kurniasih

ABSTRACT
The global Covid-19 pandemic has certainly impacted various sectors include economic sector. Indonesia
being one of the countries that affected by Covid-19 Pandemic. The Indonesian government has issued
several regulations to deal with the Covid-19 pandemic. In addition, the government makes various policies
in an effort to restore the community economic. In implementing this policy, the government make a
synergy with military unit. The results show that the synergy between the government and military units in
efforts to restore the community's economic conditions due to the covid-19 pandemic has been integrated, so
the handling of restoring community’s is quite enough. Even though there is no policy that become a guide
to all inspected institutions but the implementation of synergy is already optimized. Synergy of the local
government and military units in restoring the people's economy during the covid-19 pandemic in Indonesia
are working so good, so the recovery can be optimized.
Keywords: Synergy, local government, military unit, covid-19 pandemic
INTRODUCTION
Covid-19 is a global health problem in the world, including Indonesia. That was initiated from the
information of the World Health Organization (WHO) on December 31th year 2019 there was a case of a
cluster of pneumonia with a new etiology in Wuhan City, Hubei Province, China and later expanded beyond
China (Susilawati, Falefi, & Purwoko, 2020). Anticipating and reducing the number of Covid-19 sufferers in
Indonesia has been carried out in all regions. Among them by providing a policy of limiting activities
outside the home, school activities being laid off, working from home (work from home), even worship
activities being laid off. This has become a government policy based on considerations that have been
analyzed to the fullest.
The existence of these restrictions, of course, affects various areas of life. The impact of the Corona virus is
very large, global, and massive. The increased case of Covid-19 pandemic has affected the economy global
in the world, including Indonesia. The pandemic that has been affected the fields of transportation, tourism,
trades, health and the other sectors. In the economic field, the crisis caused by the Covid-19 pandemic has
developed in such a way and caused a contraction of the global economy. Unlike previous crises, it hit not
only the demand side of the economy, but also the supply side of the economy. So that its pressure on
growth is being felt in many countries.. In summary, economic downturn is a certainty. The global economy
could contract by 3% (IMF 2020a), worse than the economic contraction seen during the 2008–09 global
financial crisis (Suryahadi, Al Izzati, & Suryadarma, 2020). The corona virus outbreak led to spillovers into
major sectors of the global economy, and how fast policy response by several governments either triggered
and prolonged the recession while trying to save the lives of citizens. We also investigate the effect of social
distancing policies on the level of economic activities and stock index prices (Ozili & Arun, 2020). The
pandemic is profoundly affecting the countries’ economic growth, but the depth and duration of the shock
are unusually uncertain. The World Bank estimated that the economy in Indonesia is projected to decline by
2.1–3.5% in 2020, coming from an increase of 5.0% in 2019 (Suwantika, Boersma, & Postma, 2020). At the
same time, the Covid-19 pandemic is also expected to reduce global trade and investment flows by up to
30%, and increase global financial market volatility by up to 215%. The drastic reduction in various global
economic activities in turn is expected to result in no less than 195 million people losing their jobs and
between 420 and 580 million people falling into poverty (Modjo, 2020). The direct impact of Covid-19
pandemic has been seen also from massive layoffs in several companies. They have been closures of several
businesses which have an impact on laying off employees. The report from the Organization for Economic
Co-operation and Development that MSMEs have had a significant impact on the Covid-19 situation.
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Alignment of local government policies to ensure conducive social and economic conditions requires the
participation of all parties, including The Regional Command Unit (SATKOWIL) of the Indonesian Army
in each the regions. The role of the SATKOWIL TNI AD cannot be separated from Law Number 34 of 2004
concerning the TNI Article 7 paragraph 1 which states that “The main task of the Indonesian National
Armed Forces is to uphold the sovereignty of the state and to maintain the territorial integrity of the Unitary
State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia”. And protect the entire nation and the entire homeland of Indonesia from threats and disturbances
to the integrity of the nation and state. These tasks are carried out, among others, through OMSP (military
operations other than war) including Article 7 paragraph 2 number 9 which is to assist local government
tasks, and based on the doctrine of empowerment of defense areas in order to realize a strong fighting RAK
(Space, Tools, Conditions). Likewise in the TNI Doctrine, namely the Tridarma Ekakarma Doctrine (Tridek)
which was ratified by the TNI Commander on June 15, 2010 containing the Roles, Functions, and Main
Duties of the TNI.
CONCEPTUAL FRAMEWORK
Covey (1997: 261) explained that synergy is the essence of leadership centered on the principle of creative
cooperation. The concept of synergy is needed by a leader to be able to work together with various parties.
Synergy serves as a catalyst, unites, and unleashes the greatest power within human beings. All the habits
that have been discussed are to prepare and create a synergy in life.
Synergy is the result of efforts to encourage people who are different but can contribute to each other based
on their respective strengths, so that the results will be greater than if done alone. Synergy is considered to
be the most effective approach to problem solving, rather than apathy or reluctance to give in. Synergy
describes the habit of creating cooperation and looking for new alternatives that are far more beneficial.
Creating synergy can be done by communicating synergistically by respecting differences, building
strengths, compensating for weaknesses and opening the mind and heart to new possibilities and
alternatives. In the end, synergy will create a high sense of trust. This leads to communication and
collaboration. Synergy is related to five habits, namely being proactive, starting with the end goal, putting
things first, thinking wins, and trying to understand first. By continuing to develop the five habits, you will
find yourself to continue to synergize in life.
Synergy can also be interpreted as a joint activity or collaboration carried out to get maximum results by
being connected by several different but interconnected roles in it. Therefore, all components of society and
the government are expected to work together in order to achieve community welfare.
Sinergi by Lasker etc (2001: 5) is the power to combine the perspectives, resources, and skills of a group of
people and organization. Synergy here is the power to combine the perspectives, resources, and skills of
groups of people and organizations. The first thing that is combined in synergy is the perspective of each
organization. Perspective is our point of view or way of looking at something. The way of looking we use to
observe reality determines the knowledge we acquire.
The Covid-19 pandemic is a national disaster. In the context of disaster management, the Severe Acute
Respiratory Syndrome (SARS)-CoV-2 (new coronavirus 2019) was then considered a threat. According to
Dey et al. (2020) scientifically, the characteristics of Covid-19 are correlated with all people, all age groups,
and all socio-economic sectors, both rich and poor, so this threat is real. Nevertheless, medically, there are
several factors that can then affect a person's vulnerability to the threat of Covid-19.
To prevent the spread and transmission of the Corona virus from spreading widely into the community, the
government has made a series of policies to deal with it. Some of the policies made by the government are
written, and some are not. In handling Covid-19 carried out by the Bandung City Government, there needs
to be a synergy with various parties. Synergy is a habit to create cooperation and look for new alternatives
that are much bigger. Creating synergy is communicating synergistically by respecting differences, building
strengths, compensating for weaknesses and opening minds and hearts to new possibilities and new
alternatives. Synergy creates a high sense of trust and will lead to communication and cooperation. Synergy
itself can be implemented by referring to the perspectives (thoughts), resources (resources), and skills
(ability) of each group or organization.

56

WORLD CONFERENCE ON PANDEMIC STUDIES-II
Agust 10, 2021- Ankara,Turkey/ Conference Proceedings Book

It can be assumed that the synergy between officials or organizations cannot occur as expected if there is no
coordination between them. As stated by Sugandha (1991:12) that the advantage of coordination is the
creation of synergy. Synergy between organizations with each other due to coordination with each other.
Coordination requires communication. Without communication, coordination will not be possible and will
not be possible to achieve. This opinion shows that communication is the most important activity in
coordinating. Synergy theory according to A.F. Stones James in Soekanto (2009:212-213) is that the
relationship between the two parties can result in a level of communication faced by the elements of
cooperation and trust. So synergy can be understood as a joint operation or a combination of elements to
produce a better output. Synergy can be built in two ways, namely communication and coordination.
RESULTS AND DISCUSSIONS
The corona virus known as Corona Virus disease 2019 (Covid-19) was originally discovered in Wuhan,
China at the end of December 2019, allegedly from wild animals, bats, mutating from animals to humans,
also from humans to humans. The spread of Covid-19 in several countries is increasing, including in
Indonesia. The World Health Organization has declared the status of Covid-19 to be a Pandemic (Tedros
Adhanom Ghebreyesus, 2020). The Indonesian government has declared Covid-19 a national disaster
(Presidential Decree No. 12 of 2020). Preventing the spread of Covid-19 always washing hands using
antiseptic soap with running water, hand sanitizer, wearing masks, social distancing, self-isolation, working
and studying at home, as well as implementing PSBB for areas prone to the spread of Covid-19. In
Indonesia, the spread of the Covid-19 virus began on March 2, 2020. This is thought to have started from an
Indonesian citizen who made direct contact with a foreign national from Japan. Over time, the spread of
Covid-19 has increased significantly. Data shows that the largest spread of Covid-19 is on the island of Java.
Public awareness in responding to the Covid-19 pandemic is still lacking. Many people still don't wear
masks and still gather in crowds and don't practice social distancing. To support the government in
preventing or breaking the spread of Covid-19, it is necessary to fight together with all parties, so that our
lives can run as before.
The local impact of the spread of Covid-19 in Indonesia was initially underestimated. However, looking at
the developments that have occurred in the last few days, with the number of cases of Covid-19 infection in
Indonesia, it seems that the local impact of the spread of Covid-19 will actually be much greater. Not
surprisingly, a number of organizations have again lowered their projections for Indonesia's economic
growth in 2020. For example, the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD)
recently lowered their version of Indonesia's economic growth projections from 5.0 to 4.8 percent.
Meanwhile, Moody's a few days later lowered its projection for Indonesia's economic growth from 4.9 to 4.8
percent. Bank Indonesia even lowered their version of Indonesia's economic growth projection from the
previous 5.0-5.4 percent to 4.2-4.6 percent.
Preventive Role of Local Government and Military Unit
The outbreak of the Covid-19 virus has caused fear and anxiety in the community. This also affects the
joints of the Indonesian economy. With the Covid-19 virus, it will more or less have an impact on the trade,
lodging and hotel sectors. This fact is reinforced by the Central Government Regulation which limits or does
not allow activities that involve a wide audience. The Indonesian government has made efforts to restore the
economy due to the Covid-19 pandemic. The regional government and the Regional Coordination Unit
together with the nation's components are helping in the context of this economic recovery.
The preventive role of the regional coordination unit together with the nation's components in assisting local
governments is through socialization and counseling to the public about the community's economic recovery
during the Covid-19 pandemic. One of them is through education in Tangguh Village. The socialization was
carried out during PSBB Phase III on 11 May 2020 and during the Micro PPKM implementation on 23
February 2021. The socialization was carried out using an educational method for the existence of Tangguh
Village which was focused on food security independently and by means of socialization through electronic
and online media which was carried out in Dusun Semampir, Sidorejo village, Krian District and in the
Radio Suara Sidoarjo studio. The public in general can well accept the resilient village program in
improving the community's economy in the midst of the covid-19 pandemic.
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The regional secretary of Sidoarjo Regency also conveyed the above, that the regional coordination unit
carried out socialization to people who were in crowded places such as shopping places (Market Prohibition)
by conveying about alertness and prevention of transmission of the Covid-19 Virus with the Regional
Government entourage, Danrem 084 /BJ, the Chief of Police and all components of the community who
volunteer to assist in the economic recovery of the local government environment during the Covid-19
pandemic. It was also conveyed by the Chairperson of the DPRD. that the Sidoarjo Kodim and Forkopimda
have carried out socialization of economic recovery during the covid-19 pandemic.
The military unit has carried out outreach efforts in assisting the Sidoardo Regency Government. The
military unit has carried out several non-program tasks in health education by collaborating with the Health
Service to raise awareness of several components of the community who lack knowledge of the dangers of
the spread of the Covid-19 Virus so that they can inhibit transmission among the community with the aim of
returning the economy to normal and stable. The Kodim has communicated and coordinated with relevant
agencies / parties regarding the handling of economic recovery during the Covid-19 pandemic in Sidoarjo
Regency, on February 24, 2021 at the Sidoarjo Regency Hall in synergy with Forkopimda and SKPD related
to the Sidoarjo Regency Government.
The Sidoarjo military unit has also communicated with several agencies related to handling the prevention
of the Covid-19 Virus, including agencies involved with the Sidoarjo Regional Government, the Sidoarjo
Police, the Sidoarjo Health Service, and the Sidoarjo District Attorney's Office. Military units have also
carried out several activities, including curfew patrols for shops, supermarkets and culinary places or coffee
shops to comply with opening and closing hours, conducting joint judicial operations with local government,
military units and the Sidoarjo Police. As well as giving ticketing cards to community components who have
violated health protocols.
The response of all agencies is quite good, for that the regional government also supports MSME assistance
to communities affected by the Covid-19 Pandemic. Several activities that have been carried out by the
regional coordination unit in order to support economic recovery are by supporting government assistance
programs in the form of BLT, BLTTD, other social assistance and synergizing the Kodim Programme with
the strengthening of Tangguh Village.
Persuasive Role between Local Government and Military Unit
The role of SATKORWIL in assisting creative economic activities for the recovery of the creative economy
during the Covid-19 pandemic, seen from the existence of the Tangguh Village program, economic recovery
can be carried out by developing Micro MSMEs and independent food security, so that people do not only
rely on assistance from the government. In addition, there was also a Creative KOMSOS Competition which
was participated by regional students. Military units in order to keep learning activities running and maintain
the preservation of Indonesian Culture.
Some of SATKORWIL's creative programs in the economic recovery of the Sidoarjo Regency which were
very positively responded by the community were the cultivation of Herbal plants so that they could make
Herbal ingredients called anti-Corona Virus (Covid-19) because these ingredients can help the economy of
the community around the Tangguh village, Semampir Village, Krian District.
Repressive Roles between Local Governments and Military Units
As long as creative economic activities are carried out, no actions or violations are taken to hinder economic
recovery in terms of health protocols and from the community's efforts to find herbal ingredients.
Sanctions that have been applied to perpetrators of economic recovery violators are issuing a ticket
(Evidence of Violation of Health Protocol), providing physical action in the form of push ups and squatting
standing in place to perpetrators of health protocol violators, and providing deterrent sanctions in the form of
cleaning graves.
However, there are still several violations that lead to criminal cases and are forwarded to the prosecutor's
office, namely there are several coffee shops, shops, supermarkets and culinary places that violate the health
protocol rules and do not comply with the curfew order, so that the violation is given sanctions in the form
of fines and resolved. by the Prosecutor's Office.
The military unit saw the results of the community's responsiveness regarding the imposition of sanctions on
violators who hindered economic recovery in the Sidoarjo Regency area, producing very supportive and
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enthusiastic results because then it could have a positive impact on achieving rapid economic recovery and
the transmission of the Covid-19 virus could be halted. . The military unit, the Sidoarjo Police, the Sidoarjo
regional government and all components of the community do not stop to monitor community activities and
provide education on the importance of complying with health protocols to prevent and control the
transmission of the Covid-19 Virus.
Curative Role between Local Government and Military Unit
Several things have been done by the Sidoarjo military unit in assisting related agencies for economic
recovery during the Covid-19 pandemic, namely the Implementation of the Joint Gaktiblin, the
implementation of Joint Operations for Justice, and the implementation of Joint Operations for patrols in
crowded places. This is an effort to support and escort the economic recovery.
Activities that have been carried out by the Kodim as an effort to assist local governments are assisting the
implementation of the Night Curfew Operation, assisting the Police in monitoring community activities on
trips out of town, assisting local governments in urging the public to continue to comply with health
protocols, and assisting the Health Office in collecting data on vaccination programs carried out by the
Kodim. will be implemented in all components of society, especially in the Sidoarjo Regency.
Barriers Faced by Local Governments and Military Units
Obstacles Faced by Regional Governments and Military Units in this case consist of internal and external
obstacles. In dealing with economic recovery during the Covid-19 pandemic together with the nation's
components, there are several obstacles in the field of personnel/HR faced by the Kodim including the
limited personnel of the Babinsa in the Sidoarjo military unit and the Babinsa age who is over 50 years old,
so if the Babinsa is too physically weak, it is vulnerable to the spread of Covid-19. In addition, there is no
budget support from either the government or the Army for the economic recovery program. Lack of support
for babinsa motorbikes in the area so that personnel still use private motorbikes as transportation advice.
There is no persuasion or guidance regarding the involvement of the TNI in economic recovery. And the
inhibiting external factor is that many people are not aware of the importance of health protocols so that the
spread of Covid-19 is increasingly spreading in the region. In addition, there is no strong legal umbrella
regarding the involvement of the TNI in cooperating with the relevant agencies. Another obstacle is the
existence of the Covid 19 zone starting from the Orange and Red Zones so that it is not free to carry out
socialization.
Recovery Strategy of Indonesian Economy that implementing local government and unit militer such us: (1)
Increase the realization of strategic investments. (2) Increase real sector growthbased on local superior
products. (3) Encouraging penetration into non-traditional country markets. (4) Increase the potential for
labor-intensive projects. (5) Interest subsidies for bank loans. (6) Provide food transportation
subsidiesstrategic. (7) Facilitation of marketing of agricultural products. So, the policy direction consist of :
Reindustralization: import substitution, labor intensive and hilirization, online market optimization, tourism
sector return and creative economy, and the establishment of food independence
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
The results show that the synergy between the government and military units in efforts to restore the
community's economic conditions due to the covid-19 pandemic has been integrated, so the handling of
restoring community’s is quite enough. Even though there is no policy that become a guide to all inspected
institutions but the implementation of synergy is already optimized. Synergy of the local government and
military units in restoring the people's economy during the covid-19 pandemic in indonesia are working so
good, so the recovery can be optimized. Based on the research results and conclusions described above, we
provide the following suggestions:
1. Providing continuous education to the public about Covid-19
2. The use of independent food in the community
3. Implementation of Community Service or Food Security activities
4. Socialization so that the community participates in economic recovery efforts
5. Empowering MSME actors to bounce back
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COVID-19 AND ITS IMPACT ON THE INTERNATIONALIZATION OF CARGO TRANSPORT
SERVICES IN COLOMBIA
Campo Elías López-Rodríguez
Juan Sebastián Rubiano-Calderón

ABSTRACT
This article's main objective is to identify the incidence of Covid-19 in the processes of internationalization
of freight transport services in Bogotá Colombia, this taking into account the importance of
internationalization in the face of the challenges that globalization brings to the country in the new scenario
that organizations must face regarding the pandemic. Through a descriptive approach and a documentary
review, the behavior of the internationalization of this sector, which is so important for the country's
economy, as is the transport service, is statistically reflected, showing that although there is a direct
incidence of the current pandemic in the sector, it is also clear that this is due to the change in current
consumption needs. It is concluded that only those companies that are willing to be in constant evolution are
those that despite the difficulties manage to
overcome this type of phenomenon successfully.
Keywords: Covid-19, internationalization of services, cargo transportation, international trade.
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HIGHER EDUCATION EFFORTS IN CURBING AND PREVENTING THE SPREAD OF COVID19: AN EXPERIENCE OF UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, INDONESIA
Ikhfan Haris

ABSTRACT
The Coronavirus (Covid-19) pandemic is currently a global health threat with confirmed cases and a high
mortality rate. Since January, 2020 WHO declared the Covid-19 outbreak a public health emergency of
international concern because it poses a high risk especially for countries with vulnerable health care
systems. The risks posed by the Covid-19 Pandemic not only affect health aspects, but also affect various
life lines such as economic, social and educational processes. There are two fundamental problems faced by
higher education/universities in this covid-19 pandemic situation. Firstly covid-19 has an impact on
economics problem and the second is related to teaching and learning issues.
This paper is dealing with the effort of Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Indonesia fight against Covid19. The paper explores the experience of UNG in curbing and preventing the spread of COVID-19 both for
their civitas academics and their communities surround the UNG’S campus. UNG fight against COVID-19
is an important tagline for UNG to show their efforts in preventing and fighting against the spread of
COVID-19 pandemic. The policies and activities taken by UNG are responses and part of responsibilities of
this higher education institution to strengthen the social capital of the community as part of collective efforts
by the government and Indonesian people. These policies and activities carried out by Universitas Negeri
Gorontalo and all of its collaboration is evidence of UNG devotion to fighting against the common enemy:
COVID-19.
Keywords: curbing, Covid-19, higher education, pandemic, preventing
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ANN IN THE ANALYSIS OF RISK FACTORS IN URINARY TRACT INFECTIONS AND THE
CONTRIBUTION OF RADIOLOGY
Dr. Bouharati IMANE
Dr. Bouharati KHAOULA
Prof. Dr. Laouamri SLIMANE

ABSTRACT
The investigation of urinary tract infections must be rigorous from its clinical or para clinical aspect. From
this point of view, it is necessary to analyze its risk factors. These factors are multiple and often complex to
identify. Some factors are general such as hygienic. A lithiasis can promote UI. Others are due to
vesicoureteric reflux or an obstructive malformation. Virulent germs can also be at the origin of this
infection. Most upper urinary tract infections are straightforward and do not require urgent radiological
exploration. An ultrasound performed within 48 hours is usually sufficient to rule out pyelonephritis on an
obstacle requiring urgent urine drainage. In complicated forms, or occurring in weakened conditions, an
emergency CT scan is required, preferably after injection of contrast product if renal function allows it. Its
performance is far superior to that of ultrasound in the diagnosis and investigation of complications.
This study proposes a system for analyzing these factors by artificial neural networks is proposed. As
artificial neural networks have the capacity to process a complex set of data, their application in this field is
adequate. A system is constructed with four inputs which represent the risk factors and one output
expressing the degree of certainty of the occurrence of this urinary tract infection. This can be used as a
diagnostic aid for the practitioner as a preventive measure before confirmation by conventional radiological
techniques.
Keywords: Urinary tract infection, Risk factors, Tomography CT, Data analysis, ANN.
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INTELLIGENT ANALYSIS OF LUNG IMAGING IN RADIOLOGY DIAGNOSIS OF COVID-19
Dr. Bouharati IMANE
Dr. Bouharati KHAOULA
Prof. Dr. Laouamri SLIMANE

ABSTRACT
More and more, CT imaging is needed in the pre-diagnosis of COVID-19. The accumulation of data gives it
more precision. However, in differential diagnosis, it is necessary to take into account peripheral pathologies
such as pulmonary edema, infectious bronchiolitis or bacterial pneumonia. In the diagnosis susceptible to
COVID-19, it is essential to identify its specificities in terms of location and characteristics. Signs of this
show up on imaging as a moderate increase in lung parenchyma density secondary to edema. It is often
bilateral and multifocal, is located on the periphery, inferior and posterior. Rarely, these signs are atypical.
In order to properly interpret these images, it is necessary to take into account all thoracic pathologies for the
elimination of differential diagnoses. It seems obvious that the system is much more complex to arrive at an
exact reading and to pronounce. This study deals with the analysis of the specificities of CT images in
relation to the patient's status in terms of thoracic co-morbidity. As the system is complex, analysis using
artificial intelligence techniques is proposed. The principles of fuzzy inference are applied. Data relating to
the patient's history and the nature of the recorded image are considered as input variables to the system. The
degree to which COVID-19 has been confirmed or denied is the output variable of the system. The fuzzy
analysis makes it possible to compensate for the uncertainties associated with the process and therefore the
diagnosis will be as precise as possible. It can be seen as a diagnostic aid.
Keywords: Tomography CT, Covid-19, Data analysis, Fuzzy logic.
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COVID-19 SALGININDA STAJYER OLMAK
BEING AN INTERNSHIP IN THE COVID-19 OUTBREAK
Araş. Gör. Dt. Samican Ünal
ORCID: 0000-0002-6486-1008
Arş. Gör. Dt. Özgün Kokoz Çitaker
ORCID:0000-0002-2921-6257
Dr. Öğr. Üyesi Elif Pınar Bakır
ORCID: 0000-0003-4011-5091
Dr. Öğr. Üyesi Şeyhmus Bakır
ORCID: 0000-0003-2048-3065

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4. ve 5. sınıf stajyer öğrencilerinin
pandemi döneminden etkilenme düzeylerini sağlık, eğitim ve sosyoekonomik durum açısından
değerlendirmektir.
Bu çalışma için Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4. ve 5. Sınıf stajyer öğrencilerinden toplamda
200 gönüllü katılımcıdan, Covid 19’un eğitim, sağlık, ulaşım ve sosyoekonomik durumları üzerindeki
etkilerini saptamaya yönelik sorulardan oluşturulan anket formunu doldurmaları istenmiştir. Anket
formundaki sorular tanımlayıcı bilgiler ve Covid-19’un hayatlarındaki etki alanlarına yönelik çoktan seçmeli
sorular içermektedir. Anket verilerinin istatistiksel analizinde genel özellikler için frekans dağılım tablosu
oluşturulmuştur. Kategorik değişkenler olan genel özellikler ile kategorik verilere sahip sorulara verilen
cevapların karşılaştırılması için Ki-kare Testi uygulanmıştır. Güven aralığı %95 olup, anlamlılık değeri %5
olarak değerlendirilmiştir.
Katılımcıların büyük çoğunluğu pandemi sürecinin genel sağlığını etkilediğini, neredeyse tamamı ise
gelecek kaygısı duyduğunu, Covid 19 salgınının eğitim kalitesini ve akademik motivasyonunu düşürdüğünü
bildirmiştir. Katılımcıların yarısından fazlası online eğitimden olumsuz etkilendiğini, pandemi sürecinde
stajlara devam ederken ulaşım açısından zorluk yaşadığını belirtmiştir. Öte yandan katılımcıların neredeyse
tamamına yakın bir kısmının bir yakını/tanıdığının Covid 19 tanısı aldığı, yarısına yakınının ise Covid 19
nedeniyle bir yakınını/tanıdığını kaybettiği saptanmıştır.
Çalışmamızda elde ettiğimiz verilere dayanarak, Covid 19 salgınından, diş hekimliği öğrencilerinin
düşünüldüğünden fazla etkilendiği; bu olumsuz etkinin özellikle sosyoekonomik durum ve psikolojik sağlık
üzerinde daha yıkıcı olduğu söylenebilir. Diş hekimliği fakültelerinin ve ilgili devlet kurumlarının
öğrencilerin rehabilitasyonu ve şartlarının iyileştirilmesi için çaba göstermesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Diş Hekimliği Öğrencileri, Pandemi, Etkilenme Düzeyi
ABSTRACT
The aim of this study is to evaluate the level of being affected by the pandemic period of the 4th and 5th
grade intern students of Dicle University Faculty of Dentistry in terms of health, education and
socioeconomic status.
For this study, a total of 200 volunteer participants from Dicle University Faculty of Dentistry 4th and 5th
grade intern students were asked to fill out a questionnaire consisting of questions to determine the effects of
Covid 19 on education, health, transportation and socioeconomic status. The questions in the questionnaire
contain descriptive information and multiple choice questions about the impact of Covid-19 in their lives. In
the statistical analysis of the survey data, a frequency distribution table was created for the general
characteristics. Chi-square test was applied to compare the answers given to the general features, which are
categorical variables, and the questions with categorical data. The confidence interval was 95% and the
significance value was evaluated as 5%.
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The majority of the participants reported that the pandemic process affected their general health, almost all
of them were worried about the future, and the Covid 19 epidemic reduced their education quality and
academic motivation. More than half of the participants stated that they were adversely affected by online
education and that they had difficulties in terms of transportation while continuing their internships during
the pandemic process. On the other hand, it was determined that almost all of the participants had a
relative/acquaintance diagnosed with Covid 19, and nearly half of them lost a relative/acquaintance due to
Covid 19.
Based on the data we obtained in our study, the Covid 19 epidemic affected dentistry students more than
thought; it can be said that this negative effect is more destructive especially on socioeconomic status and
psychological health. We think that dental faculties and relevant state institutions should strive to improve
the rehabilitation and conditions of students.
Keywords: Covid-19, Dentistry Students, Pandemic, Exposure Level
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EFFECTS AND BENEFITS OF THE CORONA VIRUS ON HUMAN LIFE
Basim Almayahi

ABSTRACT
There is no specific treatment for the virus, and the medicines used are only supportive and aim mostly to
reduce the patient's temperature with the use of respiratory aids. A preliminary vaccine against the virus was
initially discovered by Novafix and Greifex, but it is still in the initial testing phase. Many countries and
companies are racing with each other to discover a vaccine or find a cure. Where studies indicate that major
companies or countries seek to be the first in discovering the vaccine in order to achieve their political goals
or economic successes in exchange for the dissemination of the drug. At the time of this study, the most
prominent talk was about the Russian Avavir treatment, which achieved impressive results by shortening the
infection period to 4 days and achieving recovery rates.
Keywords: COVID19, Disease, World, Pandemic
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DEEP LEARNING WITH CELLULAR AUTOMATA FOR SOFTWARE EFFORT ESTIMATION
Kiran Sree Pokkuluri
S.S.S.N Usha Devi. N
M.S. Sudheer

ABSTRACT
Software effort estimation is pronounced as one of the most vital factor in accurate planning, delivering the
product as per the schedule, controlling the structure of the project in the prescribed schedule within the
operated budget. The underestimation or overestimation of effort are the vital challenges for developing
software, hence software effort estimation is very much needed to develop a quality software product. As the
environment is dynamic and technology keeps changing with time, the effort estimation became more
complex. Many researchers have proposed various effort estimation techniques, but there is still room for
improvement. Commonly used COCOMO model has few pitfalls and most of the industry practitioners are
using the same. We have used a Deep Learning mechanism RNN (Recurrent Neural Network) augmented
with Cellular Automata for predicting the correct effort estimation. We have considered MSE( Means
Square Error), MMRE( Mean Magnitude Relative Error) as parameters to validate our work. The proposed
classifier accuracy is 3.6% more when compared with the baseline methods.
Keywords: Deep Learning, Non Linear Cellular Automata, Effort Estimation, Machine Learnin
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IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON APPAREL INDUSTRY
Dr. Alqa Aziz

ABSTRACT
India is in a position to increase its textile and apparel market share domestically and export after the
removal of Quotas. The potential of Indian Apparel Industry has been examined. This research paper makes
a critical appraisal of the potential, prevailing issues and challenges affecting the Apparel Industry.
Approach of the Study: The study has been carried on in two phases, the first phase was exploratory
research and the second phase was primary research.
Limitation: The research is carried out on the exports of apparel only. The research is based on a
questionnaire survey of apparel exporters in New Delhi, India.
Keywords: Apparel sector, Garment sector, Textile sector, Market Drivers
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER SEÇİMİNDE AİLE ETKİSİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF FAMILY INFLUENCE ON CAREER CHOICE OF NURSING STUDENTS
Araş. Gör. Serpil ÖZCAN
ORCID: 0000-0001-9789-2700
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül SARIOĞLU KEMER
ORCID: 0000-0001-9882-3301

ÖZET
Amaç: Araştırma öğrenci hemşirelerin kariyer seçiminde ailelerinin etkisini ve bunları etkileyen faktörleri
değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı tasarımda gerçekleştirilmiştir.
Yöntem: Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğ�t�m öğret�m yılının bahar yarıyılında Atatürk Ün�vers�tes�
Hemşirelik Fakültesinde öğrenim görmekte olan 1218 hemşirelik öğrencisi oluşturdu. Örneklemini ise
araştırma kriterlerine uyan ve olasılıklı örneklem yönteminden basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen
452 hemşirelik öğrencisi oluşturdu. Araştırma verileri “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Kariyer Seçiminde Aile
Etkisi Ölçeği” ile toplandı.
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerin %52 si 20-33 yaş aralığındadır, %32.2 nin 1.sınıf
öğrencisi olduğu, %77.4 nün kız, %28.3 nün büyük şehirde yaşadığı, %40.7 nin 1-3 tane kardeşi oluğu,
%46.5 nin annesinin ilkokul mezunu olduğu, %35.6 nın babasının ilkokul mezunu olduğu, % 88.1 nin
annesinin çalışmıyor olduğu, % 65.3 nün babasının çalışıyor olduğu, % 83.8 nin aile gelirinin orta düzeyde
olduğu, %61.9 nun hemşirelik bölümünü isteyerek seçtiği, %78.1 nin geleceğe yönelik bir kariyer planının
olduğu tespit edildi. Hemşirelik öğrencilerinden annesi ve babası üniversite mezunu olanların, babası emekli
olanların ve kariyer planı olmayanların, kariyer seçimlerinde ailelerinin etkisinin daha yüksek olduğu tespit
edildi (p0.05). Öğrencilerin kariyer seçimlerinde ailelerinin etkisinin yüksek olduğu (75.80±10.83)
belirlendi. Öğrenciler kariyer seçiminde aile etkisi ölçeğinin alt boyutlarından Bilgi Desteği’ ni 29.51±6.62,
Finansal Desteği 22.30±4.51 ortalamayla, Aile Beklentileri’ ni 10.78±4.09 ortalamayla, Değer ve İnançları
9.93±3.15 ortalamayla puanladı.
Sonuç: Araştırma sonuçları, hemşirelik öğrencilerinin anne ve babalarının eğitim seviyelerinin arttıkça
kariyer seçimleri üzerinde daha çok etkileri olduğunu göstermektedir. Özellikle emekli olan babaların,
çocuklarının kariyerleri üzerinde daha çok etkisi olduğu görülmektedir. Bunun yanında gelecekte herhangi
bir kariyer planı yapmamış olan öğrenciler üzerinde ailelerinin kariyer yönlendirmesi konusunda etkisi de
fazladır.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Hemşirelik Öğrencisi, Kariyer Seçimi, Aile Etkisi.
ABSTRACT
Aim: The research was carried out in a descriptive design in order to evaluate the influence of their families
on the career choice of student nurses and the factors affecting them.
Methods: The population of the research consisted of 1218 nursing students studying at Atatürk University
Faculty of Nursing in the spring semester of the 2018-2019 academic year. The sample consisted of 452
nursing students who met the research criteria and were selected from the probability sampling method by
simple random sampling method. The research data were collected with the "Introductory Information
Form" and the "Family Influence Scale on Career Choice".
Results: It was found that %52 % of the students who participated in the study were between the ages of 2033, 32.2% are first-year students, 77.4% are girls, 28.3% live in a big city, 40.7% have 1-3 siblings, mothers
of 46.5% are primary school graduates, fathers of 35.6% are primary school graduates, 88.1% mothers are
unemployed, 65.3% fathers are working, 83.8% have a medium family income, 61.9% chose the nursing
department willingly, and 78.1% had a career plan for the future. It was found that among the nursing
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students, those whose mothers and fathers are university graduates, whose fathers are retired, and who do
not have a career plan, have a higher influence on their career choices (p0.05). It was found that the
influence of the families of the students in their career choices was high (75.80±10.83). Students scored
Information Support with an average of 29.51±6.62, Financial Support with an average of 22.30±4.51,
Family Expectations with an average of 10.78±4.09, and Values and Beliefs with an average of 9.93±3.15,
which is one of the sub-dimensions of the scale of family influence on career choice.
Conclusion: The results of the research show that as the education level of the mothers and fathers of
nursing students increases, they have more effects on their career choices. It is seen that especially retired
fathers have more influence on their children's careers. In addition, students who have not made any career
plans in the future have a great influence on the career orientation of their families.
Keywords: Nursing, Nursing Student, Career Choice, Family Influence.
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TÜRKİYE’ DE HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE YAYGIN YAPILAN ETİK İHLALLER
COMMON ETHICAL VIOLATIONS IN NURSING EDUCATION IN TURKEY
Prof. Dr. Mağfiret KAŞIKÇI
ORCID: 0000-0001-5136-462X
Araş. Gör. Serpil ÖZCAN
ORCID: 0000-0001-9789-2700

ÖZET
Hemşire bakımından sorumlu olduğu bireyi, değerleri, inançları ve tutumları ile holistik açıdan ele aldığı
için en iyi seviyede hizmet alma hakkının olduğuna inanır. Hasta haklarını savunucu rolünü üstlenen
hemşire, bakımından sorumlu olduğu bireyin bütünlüğüne zarar verebilecek tehditlere karşı onu korumayı
hedefler. Aksi bir durumda hemşirelik bakımında ikilem veya çelişkiler yaşanabilmektedir. Bu yüzden
hemşirelik mesleği meslek mensuplarına etik yaklaşımları gerekli kılmaktadır.
Hemşirelik eğitimi ise öğrencilerini mesleki bilgi ve beceri ile donatan, hemşirelik ilke ve sorumluluklarının
bilincini meslek adaylarına kazandıran önemli bir süreçtir. Bu süreçte insan onuruna saygı kavramının yanı
sıra adalet, eşitlik, dürüstlük, yararlılık ve zarar vermeme kavramları eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Eğitim
ve öğretimde, hasta bakımı sırasında, hemşirelerin meslektaşlarıyla olan ilişkilerinde, eğitimci ve öğrenci
arasındaki ilişkilerde etik ilkeler ve sorumlulukların bilincinde olarak ilerlendiği takdirde etik sorunlarla
karşılaşma olasılığı oldukça düşük olacaktır. Özellikle meslek hayatına atılmadan öğrenci hemşirelerin
maruz kaldığı ve klinik ortamda deneyimlediği etik ihlaller öğrencilerde stres, kaygı, kendini değersiz
hissetme gibi olumsuz sonuçlara yol açmaktadır.
Hemşirelik bakım uygulamalarının temeli, insan onurunu korumaya ve zarar vermeme ilkesine
odaklanmaktadır. Hemşirelerin ve öğretim elemanlarının en önemli mesleki sorumluluklarından birisi
hemşirelik öğrencilerinin eğitimlerine katkı sağlamaktır. Fakat bu sorumluluğu yerine getirirken doğru rol
modeli olmak oldukça önemlidir. Her koşulda hastaların ve öğrencilerin özerkliğine, insan onuruna zarar
verebilecek uygulama ve eylemlerden kaçınılmalıdır. Bunların yanı sıra zarar vermeme, yararlılık, doğruluk,
dürüstlük, güven, adalet ve eşitlik ilkelerinden asla taviz verilmemelidir. Bu gerekliliklerin ışığında, bu
derlemede öğrencilerin eğitim-öğretim sürecinde, klinik alanda yaşadıkları ve deneyimledikleri etik ihlaller
ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Öğrenci Hemşire, Eğitim, Etik, Etik Sorun.
ABSTRACT
The nurse believes that she has the right to receive the best level of service since she holistically handles the
individual she is responsible for with her values, beliefs and attitudes. The nurse, who assumes the role of
defender of patient rights, aims to protect the individual for whom she is responsible against threats that may
harm the integrity of her/his caregiver. Otherwise, there may be dilemmas or contradictions in nursing care.
Therefore, the nursing profession requires ethical approaches to the members of the profession.
Nursing education, on the other hand, is an important process that equips students with professional
knowledge and skills, and makes them gain the awareness of nursing principles and responsibilities. In this
process, in addition to the concept of respect for human dignity, the concepts of justice, equality, honesty,
usefulness and not harming are an integral part of education. If one proceeds with the awareness of ethical
principles and responsibilities in education and training, during patient care, in the relations of nurses with
their colleagues, in relations between educators and students, the probability of encountering ethical
problems will be very low. Ethical violations that student nurses are exposed to and experienced in the
clinical environment, especially before they start their professional life, lead to negative consequences such
as stress, anxiety and feeling of worthlessness in students.
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The basis of nursing care practices focuses on protecting human dignity and the principle of not harming.
One of the most important professional responsibilities of nurses and lecturers is to contribute to the
education of nursing students. However, it is very important to be the right role model while fulfilling this
responsibility. Under all circumstances, practices and actions that may harm the autonomy and human
dignity of patients and students should be avoided. In addition, the principles of no harm, usefulness,
integrity, honesty, trust, justice and equality should never be compromised. In the light of these
requirements, ethical violations that students have experienced and experienced in the clinical field will be
discussed in this review.
Keywords: Nursing, Student Nurse, Education, Ethics, Ethical Issue

73

WORLD CONFERENCE ON PANDEMIC STUDIES-II
Agust 10, 2021- Ankara,Turkey/ Conference Proceedings Book
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HÜCUM PERFORMANSINA ETKİSİ
THE EFFECT OF COVID-19 PANDEMIC ON NBA
PLAY-OFF ATTACKING PERFORMANCE
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Prof. Dr. Mahmut AÇAK
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ÖZET
2019 yılında ortaya çıkan COVID-19 pandemisi, 2020 yılının ortalarında dünyadaki neredeyse bütün spor
organizasyonlarını durma noktasına getirmiştir. Olimpiyatlar, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları gibi ulusal
veya uluslararası birçok turnuva iptal edilmiştir veya ertelenmiştir. COVID-19 enfeksiyonunun en yüksek
vaka sayılarına ulaştığı dönemlerde kapalı spor alanlarının faaliyetine tümüyle ara verilmiştir. Bu durum
bir süreliğine oyuncuların takım halinde antrenman yapmasına engel olmuştur. Dünyanın en büyük spor
organizasyonlarından biri olan NBA ise 2019-2020 play-off müsabakalarını ‘2020 NBA Bubble’ adı
verilen izolasyon bölgesinde devam ettirme kararı almıştır. Yapılan bu çalışmanın amacı ise; 2018-2019
ve 2019-2020 NBA play-off müsabakalarındaki hücum verilerinin değişimini belirlemektir.
Çalışmada, NBA’de 2018-2019 ve 2019-2020’de oynanan toplam 165 play-off müsabakası ele alınmıştır.
Takımların sayı ortalaması, üç sayılık atış isabet yüzdesi ve serbest atış isabet yüzdesindeki farklılıklar
incelenmiştir. Çalışmaya dair veriler oyun içi istatistiklerin yayınlandığı ve NBA’in resmi sitesi olan
nba.com/stats aracılığıyla elde edilmiştir. Veriler IBM SPSS Statistics 25 programına kaydedilmiştir.
Daha sonra verilerin frekans dağılımı ve yüzdesel verileriyle sonuçlara ulaşılmıştır.
Çalışmanın sonuçlarına göre; 2018-2019 play-off müsabakalarında mücadele eden takımların sayı
ortalaması 105,36 iken bir sonraki sezon sayı ortalaması 3.19 artarak 108,55 olmuştur. Üç sayılık atış
isabet yüzdesinde de benzer bir sonuçla %2.14’lük artış söz konusudur. Takımların serbest atış yüzdesinde
ise %0.76’lık artış meydana gelmiştir. Verilerdeki bu pozitif değişim ‘2020 NBA Bubble’ izolasyon
bölgesine hiçbir taraftar alınmaması ve oyuncuların taraftar baskısından yoksun bir şekilde atışlarını
gerçekleştirmeleri şeklinde açıklanabilir. Oyuncular takım halinde daha az antrenman yapmış olsalar da
bireysel antrenmanlarına ara vermeden devam etmişlerdir.
Dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisi NBA organizasyonunu da sosyoekonomik yönden oldukça
etkilemiştir. Dolayısıyla NBA yönetimi play-offları ‘2020 NBA Bubble’ izolasyon tesisleri yöntemiyle de
olsa sürdürme kararı almıştır. Bu çalışmada ise; takımlar ve oyuncular için zorlu geçen bu sürecin oyun
verilerine olan yansıması araştırılmıştır. Elde edilen veriler sadece COVID-19 etkisinin değil aynı
zamanda farklı alanda oynanan basketbolun ortaya koyduğu sonuçları da açıklamaktadır.
Anahtar kelimeler: Basketbol, NBA, Play-off, Bubble, Covid-19, Pandemi.
ABSTRACT
The COVID-19 pandemic, which emerged in 2019, brought almost all sports organizations in the world to
a standstill in mid-2020. Many national and international tournaments such as the Olympics, World and
European Championships have been canceled or postponed. During the periods when the COVID-19
infection reached the highest number of cases, the activities of indoor sports fields were completely
suspended. This situation prevented the players from training as a team for a while. The NBA, one of the
largest sports organizations in the world, has decided to continue the 2019-2020 play-off competitions in
the isolation zone called "2020 NBA Bubble". The aim of this study is determines the change of offensive
data in 2018-2019 and 2019-2020 NBA play-offs.
In the study, a total of 165 play-off games played in the NBA in 2018-2019 and 2019-2020 were
discussed. The differences in the points average of the teams, the percentage of three-point shooting and
the percentage of free throws were examined. The data regarding the study were obtained through the
official website of the NBA (nba.com/stats). The data were recorded in the IBM SPSS Statistics 25
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program. Finally, the results were obtained with the frequency distribution and percentage data of the data.
According to the results of the study; while the average number of teams competing in the 2018-2019
play-off competitions was 105.36, the average number of points in the next season increased by 3.19 and
became 108.55. There was a similar result with a 2.14% increase in the three-point hit percentage. There
was an increase of 0.76% in the percentage of free throws of the teams. This positive change in the data
can be explained by the fact that no fans are allowed in the '2020 NBA Bubble' isolation zone and the
players can shoot without the pressure of the fans. Although the players trained less as a team, they
continued their individual training without interruption.
The COVID-19 pandemic, which affects the world, has also affected the NBA organization in
socioeconomic terms. Therefore, the NBA management has decided to continue the play-offs with the
'2020 NBA Bubble' isolation facilities method. In this study, the reflection of this process, which was
difficult for teams and players, on the game data was investigated. The data obtained explained not only
the effect of COVID-19, also the results of basketball played in different fields.
Keywords: Basketball, NBA, Play-off, Bubble, Covid-19, Pandemic.
GİRİŞ
Yeni bir akut solunum sendromu olan yeni koronavirüs’ün (SARS-CoV-2) küresel bir krize dönüşmesine
neden olan COVID-19 pandemisi tüm dünyayı doğrudan etkilemiştir. Dünyadaki bir çok ulusal ve
uluslararası spor organizasyonu (Avrupa Şampiyonası, Olimpiyatlar, Copa America) pandemi sebebiyle
ertelenmiş veya iptal edilmiştir. NBA (National Basketball Association) ise bir oyuncuya COVID-19
tanısının konulmasının ardından normal sezonun geri kalanının ve play-off müsabakalarının iptal
edilmesini kararlaştırmıştır (Cacciola ve Deb, 2020). Bu karardan sonra ise birçok oyuncunun testlerinin
de pozitif olarak sonuçlandığı belirtilmiştir. NBA ‘tam kapanma’nın ardından sezonu yeniden devam
ettirebilmek adına birçok seçeneği değerlendirmiştir. Sezona veya play-off müsabakalarına devam
edilmesi durumunda oyuncuların fiziksel ve mental anlamda nasıl etkilenerek müsabakalara dönecekleri
merak konusu olmuştur. NBA, sezonun kısaltılmış versiyonunu uygulayarak play-off müsabakalarının
‘2020 NBA Bubble’ adı verilen Orlando, Florida da tamamen izolasyonu sağlanmış tesislerde devam
ettirilmesini kararlaştırmıştır (Wojnarowski, 2020). Bununla birlikte NBA, sadece sezonu değil ‘2020
NBA Bubble’a katılacak takım sayısını da sınırlandırmıştır. ‘2020 NBA Bubble’a toplamda 22 takım
davet edilmiştir. Bu takımlar doğu-batı konferanslarındaki en iyi 8 takım ve play-offlara katılacak son
takımın belirleneceği maçları oynayacak 6 takım olarak belirlenmiştir. (Botkin, 2020). Oyunculara
izolasyon bölgesine ulaşmadan önce 3 farklı koronavirüs testi yapılmıştır.
Oyuncuların 4 aylık süreci aşan bir zamanda takım olarak antrenman yapmamış olmamaları onların
fiziksel durumlarının bu süreçte verimliliğini koruyacağı merak konusu olmuştur. Bununla birlikte,
takımlar farklı bir ortamda seyircisiz ve alışık olmadıkları atmosferde rekabet etmeye başlamışlardır.
Dolayısıyla oyunun teknik kısmında da oyuncuların etkilenip etkilenmeyecekleri araştırma konusu
olmuştur. Yapılan bu çalışmada da, oyuncuların 2018-2019 (COVID-19 pandemisi öncesi) play-off
müsabakalarındaki ve 2019-2020 (2020 NBA Bubble dönemi) play-off müsabakalarındaki hücum
performanslarındaki verimlilik incelenmiştir.
MATERYAL VE METOT
Çalışmada, NBA’de 2018-2019 ve 2019-2020’de oynanan toplam 165 play-off müsabakası ele
alınmıştır.‘2020 NBA Bubble’da play-off müsabakalarına katılmak için mücadele eden 6 takımın verileri
çalışmaya dahil edilmemiştir. İki sezon içinde sadece play-off müsabakalarında mücadele etme başarısı
gösteren takımların verileri çalışmada yer almıştır. Takımların sayı ortalaması, üç sayılık atış isabet
yüzdesi ve serbest atış isabet yüzdesindeki farklılıklar incelenmiştir.
Çalışmaya dair veriler oyun içi istatistiklerin yayınlandığı ve NBA’in resmi sitesi olan nba.com/stats
aracılığıyla elde edilmiştir. Veriler IBM SPSS Statistics 25 programına kaydedilmiştir. Daha sonra
verilerin frekans dağılımı ve yüzdesel verileriyle sonuçlara ulaşılmıştır.
BULGULAR
Takımların 2018-2019 ve 2019-2020 play-off müsabakalarındaki sayı ortalaması, üç sayılık atış isabet
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yüzdesi ve serbest atış isabet yüzdelerine dair veriler tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1. 2018-2019 ve 2019-2020 Play-Off Müsabakaları Hücum Verileri
Hücum Değişkeni
2018-2019 Play-Off Verileri 2019-2020 Play-Off Verileri Fark
Sayı Ortalaması

105.36

108.55

3.19

Üç Sayılık Atış İsabet Yüzdesi %33,64

%35,78

%2,14

Serbest Atış İsabet Yüzdesi

%78,24

%0.76

%77,48

Tablo 1’de görüldüğü üzere 2018-2019 play-off müsabakalarında mücadele eden takımların sayı
ortalaması 105.36 şeklinde tespit edilmiştir. ‘2020 NBA Bubble’da oynanan müsabakalarda ise bu
ortalama 108.55’e yükselmiştir. Takımların seyircisiz ortamda attıkları ortalama sayı da 3.19’luk artış söz
konusudur.
İki sezon arasındaki üç sayılık atış isabet yüzdesi incelendiğinde ise, COVID-19 pandemisi öncesinde
takımların üç sayılık atış isabet yüzdelerinin ortalaması %33,64 şeklindedir. 2019-2020 sezonunda ise bu
oran %35.78 e yükselmiştir. Pandemi öncesi ve sonrası play-off müsabakalarındaki üç sayılık isabet
yüzdesinde ortaya çıkan ortalama fark %2.14’tür.
Çalışmada bir diğer hücum değişkeni olarak ele alınan serbest isabet yüzdesinde ise, 2018-2019 play-off
müsabakalarında takımların ortalama serbest atış isabet yüzdesi %77.48 olarak belirlenirken, 2019-2020
play-off müsabakaların takımların ortalaması %0.76 artarak %78.24 olmuştur.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada, pandemi öncesi ve sonrası gerçekleştirilen play-off müsabakalarındaki takımların sayı, üç
sayılık atış isabet yüzdesi ve serbest atış isabet yüzdelerindeki değişim incelenmiştir. Literatürde yer alan
çalışmalar incelendiğinde pandemi öncesi ve sonrası fiziksel performans parametrelerine ilişkin çalışmalar
bulunsa da oyun içi değişkenlerin değişimi yönünde çalışma sayısı oldukça azdır. Bununla birlikte,
savunma ve hücum parametrelerinin müsabaka sonucunu etkileme düzeyinin araştırıldığı birçok çalışma
mevcuttur.
Çalışmamızın sonucunda, sayı ortalaması, üç sayılık atış isabet yüzdesi ve serbest atış isabet yüzdelerinde
‘2020 NBA Bubble’ tesislerinde oynanan play-off müsabakalarında bir önceki yıla oranla artış olduğu
belirlenmiştir. Oyuncuların takım halinde antrenman yapmamış olmasına rağmen sayı ve isabet
yüzdelerindeki artış, taraftar baskısının olmaması ve antrenman eksikliği dolayısıyla agresif savunmanın
daha az olmasıyla ilişkilendirilebilir. Hücum parametrelerine yönelik literatürdeki diğer çalışmalar da ise
ele alınan değişkenlerin müsabaka sonucuna etkileri belirtilmiştir. Conte ve ark. (2018) Amerikan Kolej
Basketbol Ligi’nde (NCAA) takımların taktiklerini hangi değişkenler üzerine kurduklarını araştırdıkları
çalışmada, kazanan takımların üç sayılık atış denemelerinde, üç sayılık atış isabet yüzdelerinde, serbest
atış deneme ve isabet yüzdelerinde kaybeden takımlara göre daha fazla ortalamalara sahip olduklarını
tespit etmişlerdir. Csátaljay ve ark. (2009) müsabaka sonucunu doğrudan etkileyen performans
göstergelerini belirlemeyi amaçladıkları çalışmada, 54 basketbol müsabakasını üç farklı kategoriye
ayırarak (çok yakın sonuçla biten, yakın sonuçla biten, farklı sonuçla biten) incelemişlerdir. Üç farklı
kategoride de iki ve üç sayılık atış isabet yüzdelerinin maç sonucunu belirleyen önemli performans
göstergelerinden olduğunu belirlemişlerdir.
Yapılan bu çalışmanın sonuçları ve gerçekleştirilen diğer araştırmalar ele alındığında müsabaka sonucunu
etkileyen ve bu doğrultuda takımların veya oyuncuların geliştirmesi gereken yönler belirtilmeye
çalışılmıştır. Dünya basketbolunda ekonomik olarak zirvede yer alan NBA organizasyonu dahi COVID19 pandemisinden ekonomik anlamda oldukça zarar görmüştür. NBA bu soruna ‘2020 NBA Bubble’
çözümünü getirmiş olsa da oyuncuların antrenman eksikliği, dayanıklılık performansındaki düşüş ve
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sakatlık oranında artış beklentisi yeni soru işaretlerini de ortaya çıkarmıştır (Sarto ve ark., 2020). Bu
konuyla ilgili Myer ve ark. (2011), Ulusal Futbol Ligi’nin lokavt dönemi sonrasında uzun süreli spor
yapmamaya bağlı olarak aşil sakatlıklarında anlamlı bir artış meydana geldiğini tespit etmişlerdir.
Dolayısıyla, oyuncuların ‘tam kapanma’ dönemindeki fiziksel eksiklikleri yeniden basketbola dönüş
sürecinde ciddi bir hazırlık dönemini gerektirmiştir.
NBA’in bulduğu bu çözümde tesislere hiçbir seyircinin alınmaması da müsabakaların daha farklı bir
ortamda oynanacağının göstergesi olmuştur. Oyuncuların motivasyonu ve oyun esnasındaki seyirciyle
bütünleşme durumu ortadan kalkacaktır. Aynı zamanda taraftar baskısının olmaması da hücum ve
savunma verilerini etkileyebilecek diğer bir unsurdur. Bu çalışma sonuçları da seyircisiz ortamda ki
hücum verilerinin daha verimli olduğunu ortaya koymuştur. Dünyanın birçok liginde sezon devam
ettirilmemiş ve bir sonraki sezona doğrudan geçiş yapılmıştır. Ancak, sonraki sezonda müsabakaların
seyircisiz oynanacağı belirtilmiştir. Koçlar, takımlarını oyuncuların fiziksel performans düzeyleri ile oyun
içi değişken verilerini göz önünde bulundurarak hazırlamalıdır. Gelecek çalışmalarda, hücum, savunma ve
fiziksel performans göstergelerinin sayısı arttırılabilir. Böylelikle, oyundaki değişim ile birlikte farklı
ortamların takımları nasıl etkilediği de ortaya konabilir.
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ÖZET
Güney Amerika kıtasındaki en önemli futbol organizasyonu olarak bilinen Copa América, normal
şartlarda 2 senede bir düzenlenen organizasyondur. Ancak, dünyayı etkisi altına alan COVID-19
pandemisi nedeniyle 2020 yılında Arjantin’de yapılması planlanan Copa América, 2021 yılında
Brezilya’da seyircisiz olarak gerçekleştirilmiştir. Dünyanın en çok izlenen üçüncü futbol organizasyonu
olan Copa América, Avrupa’da forma giyen futbolcular ve ateşli taraftarı sayesinde popülaritesi artan bir
turnuvadır. Yapılan bu çalışmada da; Copa América 2021’i ilk dörtte tamamlayan takımların ikili
mücadeleye girdikleri bölgelerdeki başarı oranı analiz edilmiştir.
Çalışmada 2021 Copa América’da yarı finale kalma başarısı göstermiş dört takımın tüm müsabakalarda
girdikleri ikili mücadelelerdeki başarı yüzdeleri analiz edilmiştir. Bölge analizi yapılırken saha dörde
ayrılmış ve dört alt kategoride (1.bölge – savunma, 2.bölge – defansif orta saha, 3.bölge – ofansif orta
saha, 4.bölge – hücum hattı) incelemeler gerçekleştirilmiştir. Takımların ikili mücadelelerden başarıyla
ayrılma durumu yüzdesel hesaplamalarla açıklanmıştır. Veriler; performans değerlendirmesini
profesyonel araçlarla gerçekleştiren analiz şirketi InStat tarafından elde edilmiştir.
Çalışma sonucuna göre, Brezilya milli takımının bölgelere göre ikili mücadele başarı durumu: 1.bölge %73, 2.bölge - %61, 3.bölge - %53 ve 4.bölge - %41 şeklindedir. Ayrıca, Brezilya milli takımı en başarılı
yüzdeye sahip takımdır. Arjantin milli takımının bölgelere göre ikili mücadelelerde başarılı olma durumu
ise: 1.bölge - %64, 2.bölge - %52, 3.bölge - %47 ve 4.bölge - %40 şeklindedir. Kolombiya milli takımının
ikili mücadele başarı oranı bölgelere göre: 1.bölge - %65, 2.bölge - %55, 3.bölge - %48 ve 4.bölge - %36
olarak ortaya çıkmıştır. Turnuvayı dördüncü sırada tamamlayan Peru ise; 1.bölgede - %60, 2.bölgede %49, 3.bölgede - %40 ve 4.bölgede - %35 ikili mücadele başarı oranına sahiptir. Elde edilen sonuçlarla
birlikte, takımların oyun stratejisi hakkında yorum yapılabilir. Ayrıca antrenörler, başarılı takımların pres
anlayışından yola çıkarak farklı bir bakış açısı kazanabilir.
Anahtar kelimeler: Futbol, Copa América, Maç Analiz, Covid-19.
ABSTRACT
Copa América, known as the most important football organization in the South American continent is an
organization that is normally held every 2 years. However, Copa América, which was planned to be held
in Argentina in 2020, was held without fan in Brazil in 2021 due to the COVID-19 pandemic. Copa
América's popularity is growing, thanks to football players playing in Europe and its ardent supporters. In
this study, the success rates of the teams that completed the Copa América 2021 in the top four were
analyzed in the zones where they challenged.
In the study, the success percentages of the four teams that made it to the semi-finals in the 2021 Copa
América in all competitions were analyzed. While performing the zone analysis, the field was divided into
four categories (1st zone-defense, 2nd zone-defensive midfield, 3rd zone-offensive midfield, 4th zoneoffensive line). The success of teams challenges were explained with percentage calculations. The data of
the study was obtained by the sports-performance analysis company InStat, which performs individual and
team performance evaluation with professional tools.
According to the results of the study, the Brazilian national team's challenge success status by zone was:
1st zone - 73%, 2nd zone - 61%, 3rd zone - 53% and 4th zone - 41%. Also, the Brazilian national team
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was the team with the most successful percentage. The success of the Argentina national team in
challenges by region was as follows: 1st zone - 64%, 2nd zone - 52%, 3rd zone - 47% and 4th zone - 40%.
The challenge success rate of the Colombian national team was revealed by zones: 1st zone - 65%, 2nd
zone - 55%, 3rd zone - 48% and 4th zone - 36%. Peru had, 1st region - 60%, 2nd region - 49%, 3rd region
- 40% and 4th region - 35% challenge success rate. With the results obtained, it is possible to comment on
the game strategy of the teams. In addition, coaches can gain a different perspective based on the press
understanding of successful teams.
Keywords: Football, Copa América, Match Analysis, Covid-19.

GİRİŞ
Milli takımların katılmış olduğu spor turnuvalarının (Copa América, Olimpiyat Oyunları, FIFA Dünya
Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi gibi) ülkeler için oldukça önem taşımaktadır ve bireysel ya da
toplumsal olarak önemli yankılar uyandırabilmektedir (Sullivan 2015). Ayrıca, bu tür spor etkinliklerinin
insanların zihinleri üzerindeki benzersiz psikolojik etki veya diğer yönlerden toplumsal etkilerine yönelik
çalışmaların sayısı da giderek artış göstermektedir. (Janhuba 2016; Pawlowski ve ark. 2014). Dünyayı
etkisi altına alan COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılında Arjantin’de yapılması planlanan Copa
América, 2021 yılında Brezilya’da seyircisiz olarak gerçekleştirilmiştir. Dünyanın en çok izlenen üçüncü
futbol organizasyonu olan Copa América, Avrupa’da forma giyen futbolcular ve ateşli taraftarı sayesinde
popülaritesi artan bir turnuvadır.
Futbol da sonuç doğası gereği fiziksel uygunluk, psikolojik faktörler, oyuncu tekniği ve takım taktikleri
gibi bir dizi faktöre bağlıdır (Arni Arnason, Stefan Sigurdsson, Arni Gudmundsson, Ingar Holme, Lars
Engebretsen, Roald Bahr, 2004). Copa América’da yer alan futbolcular farklı ülkelerde sezonu
tamamladıktan sonraya turnuvada yer alır ve başarı için bu koşullara ayak uydurabilmek zorundadırlar.
Oyuncuların ve takımların sergiledikleri performans müsabaka analizi uzmanları ve spor bilimciler
tarafından incelendikten sonra bu sonuçlara göre değerlendirme yapılır. Yıllar içerisinde spor içerisindeki
yerini daha fazla hissettiren spor teknolojisi antrenman metotlarında değişim ile birlikte ve farklı analiz
yöntemlerinin de ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bununla birlikte takımların saha içerisinde oynadıkları
futbol, oyun içi değişkenlerin analizi ile fiziksel ve fizyolojik kapasitelerdeki gelişimle alakalı şekilde her
geçen gün değişmektedir (Dellal, Wong, Moalla ve Chamari, 2010).
Takımların oyunun farklı bölgelerinde rakibi karşılama veya pres uygulama stratejileri takımın genel oyun
stratejisi hakkında ipucu veren unsurlardır. Literatürde yer alan müsabaka analizi çalışmaları
incelendiğinde; ofansif verimliliğin müsabaka sonucuna etkisini inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır.
Ancak, savunma anlayışının turnuvadaki başarı durumuna veya müsabaka sonucuna olan etkisi de
çalışmalara söz konusu olması gereken konulardır. Dolayısıyla yapılan bu çalışmada, Copa América’da
yarı finale kadar gelmiş olan turnuvanın en başarılı dört takımının (Brezilya – Arjantin – Kolombiya –
Peru) sahanın farklı bölgelerinde girmiş oldukları ikili mücadelelerden başarıyla ayrılma oranları analiz
edilmiştir.
MATERYAL VE METOT
Çalışmada 2021 Copa América’da en başarılı dört takımın oynamış olduğu 28 müsabakanın tamamı ele
alınmıştır. Bu takımların rakipten topu almak için yaptıkları hamlelerin hangi bölgelerde olduğu analiz
edilmiştir. Girilen ikili mücadelelere yönelik bölge analizi gerçekleştirilmeden önce saha bilgisayar
ortamın dörde ayrılmıştır (Şekil 1). Yapılan hamleler bu dört alt kategoride incelenmiştir. Bölge
analizinde; 1. bölge: savunma, 2. bölge: defansif orta saha, 3. bölge: ofansif orta saha ve 4. bölge: hücum
hattı olarak belirlenmiştir.
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Şekil 1. Bölge analizinde sahanın bölgelere ayrılması

Çalışmadaki veriler; bireysel ve takımların performans değerlendirmesini profesyonel araçlarla
gerçekleştiren analiz şirketi InStat tarafından elde edilmiştir. Takımların ikili mücadelelerden başarıyla
ayrılma durumu frekans ve yüzde hesaplamalarıyla değerlendirilmiştir.
BULGULAR
Çalışmanın sonuçlarına göre, turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Arjantin milli takımının 1. bölgede
ikili mücadele kazanma oranı 16/24 (%64) olarak ortaya çıkmıştır. İkinci bölgede 24/46 (%52) lık başarı
oranına sahip olan Arjantin milli takımının, üçüncü bölgedeki başarı oranı 22/47 (%47), dördüncü
bölgedeki başarı oranı ise 12/29 (%40) olarak saptanmıştır. Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Brezilya
milli takımı ise 1. bölgede 14/20’lük bir ikili mücadele başarı oranına sahiptir. Bu sayı %73 oranına
tekabül etmektedir ve bu aynı zamanda yarı finale kalan takımlar arasında 1. bölgede en başarılı ikili
mücadele kazanma oranıdır. 2. bölgede 31/51 ile %61’lik bir başarı oranına sahip olan Brezilya milli
takımı 3. bölgede 26/49 (53), 4. bölgede ise 13/31 (%41)’lik ikili mücadele başarı oranına sahiptir.
Turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan Kolombiya milli takımının ikili mücadele başarı oranı
incelendiğinde 1. bölgedeki başarı oranı 19/30 (%65) şeklindedir. Defansif orta saha alanındaki ikili
mücadelelerden başarıyla ayrılma oranı ise 30/54 (%55) olarak belirlenmiştir. Kolombiya milli takımı
üçüncü bölgede girmiş olduğu ikili mücadelelerden 23/49 (%48) lik başarı oranıyla turnuvayı
tamamlarken, dördüncü bölgede bu oran 10/29 (36) olarak tespit edilmiştir. Turnuvayı dördüncü olarak
bitiren Peru milli takımı girmiş olduğu ikili mücadelelerden 1. bölgede 22/37 (%60)’lık başarı oranıyla
ayrılmıştır. 2. bölgede yapmış olduğu ikili mücadelelerden ise 26/54 (%49)’lük oranla ayrılan Peru milli
takımının başarı oranları 3. bölgede 23/58 (%40), 4. bölgede ise 8/24 (%35) şeklindedir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Copa América 2021’de 10 takım mücadele etmiş ve bu çalışmada takımlar arasındaki en başarılı dört
takımın ikili mücadelelerdeki başarı oranları farklı bölgeler ile birlikte incelenmiştir. Takımların oyun
anlayışlarının bir göstergesi olabileceği düşünülen bu veriler aynı zamanda farklı bölgelerde topu
kazandıktan sonra hücuma geçişler için önemli verilerdir. Literatürde yer alan çalışmalarda, Copa
América’ya yönelik çalışmaların birçoğu turnuvanın toplumsal düzeyde etkisi veya yüksek rakımın
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etkisiyle ilgili çalışmalar bulunmaktadır. Savunma anlayışının hücuma geçişlerde olan etkisini araştıran
çalışma sayısı sınırlı olsa da farklı değişkenlerin müsabakanın sonucunu nasıl etkilediğine dair çalışmalar
bulunmaktadır. Dolayısıyla, Copa América turnuvasına benzer uluslararası turnuvalardaki farklı
değişkenlerin müsabaka sonucuna olan etkisi tartışılmıştır.
Castellano, David ve Carlos (2012), üç farklı Dünya Kupası’nda mücadele eden milli takımların
performans parametrelerini ele aldıkları bir çalışmada, gruptaki en başarılı takımların ve üst tur
müsabakalarını kazanan takımların toplam şut ortalamalarının diğer takımlardan daha fazla olduğunu
ortaya koymuştur. Njororai (2013), 2010 Dünya Kupası’ndaki gollerin zamanının ve oluş şeklinin analiz
ettiği bir çalışmada, hedefi bulmayan şutların müsabakanın dakikası ve takımın başarı durumuyla
doğrudan ilişkili olduğunu belirtmiştir.
Yapılan bu çalışma ve literatürde yer alan diğer araştırmalar göz önüne alındığında takımların oyun içi
değişkenleri veya savunma anlayışını sahada uygularken elde ettikleri başarı o takımın oyun planı
hakkında ipuçları verebilmektedir. Antrenörler, oyuncu ve takım profiline uygun olarak bir savunma ve
pres anlayışı oluşturmayı amaçlamaktadırlar. Ancak, yapılan presin zamanlaması, kolektif bir şekilde
gerçekleştirilmesi ve bu planın uygulanmasındaki başarı oranı aynı zamanda hücumdaki verimliliği de
etkileyebilen bir durumdur. Dolayısıyla, yapılan bu çalışmada dünyanın en çok izlenen üçüncü
uluslararası futbol turnuvası olan Copa América 2021’deki en başarılı dört takımın savunma stratejisini
hangi bölgelerde ve bu anlayışın başarıya ulaşıp ulaşmadığına yönelik bilgiler verilmiştir. Takımların
oyun planları hakkında ipucu elde edebilmek dışında, antrenörler ve spor bilimciler veriler üzerinden yeni
oyun stratejileri hakkında fikir geliştirebilirler.
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ON ASSESSMENT INTEGRITY IN A COVID-19 TEACHING ENVIRONMENT
Dr. Sayyid Samir Al-Busaidi
Prof. Afaq Ahmad

ABSTRACT
The COVID-19 pandemic poses unprecedented challenges to every field of life. The field of education,
which is a fundamental human right for all children and youth, has severely challenged in unprecedented
manner by the COVID-19 pandemic. Schools, colleges, universities and institutions have transitioned from
in-person to virtual instruction. This forced adaption has brought many challenges, and opportunities
throughout its managements. An alternative assessment arrangements to substitute an unseen written
examinations, which were normally conducted in examination halls under strict invigilation are a mainstay
for summative assessment in higher education. Thus, there is a big challenge to maintain the assessment
integrity to protect the academic integrity qualification-awarding processes.
Through this paper the authors would like to share their experience of devising various strategies, which
were adapted to achieve the higher assessment integrity goals in a COVID-19 teaching environment.
Keywords:Covid-19 pandemic, Online teaching environment, Covid-19, Assessment integrity, Education
challenges
INTRODUCTION
The shifted full online teaching and learning due to the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic
has dramatically brought real challenges for both instructors and students. To meet the challenges and to
reduce the complexities of difficulties in delivery of the course Digital Logic Design (ECCE3206), an
undergraduate course offered by Electrical and Computer Engineering Department at Sultan Qaboos
University (SQU) of Sultanate of Oman, a blended learning strategy in the context of teaching and learning
were employed. The course runs in a multi-section mode, usually, based on 3 to 4 sections that comprising
of students from different programs and colleges at SQU. Mainly, the course is a required course for the
Electrical and Computer Engineering, Mechatronics and Computer Science, the Accreditation Board
for Engineering and Technology (ABET) accredited programs.
Further, it is also worth reasoning to mention that SQU, a premier, prestigious and a world class university is
known for its standard, diversity and moral values. The university which is accredited by Oman Academic
Accreditation Authority (OAAA), whose various programs are ABET (an ISO 9001 certified organization)
accredited, administered by highly diversified, most qualified and extremely competent staff and faculty.
The university and all the stake holders are involved in framing and abiding the well stipulated rules and
regulations with solid foundations of moral values. The university is visible via link [1].
In general, an online strategy teaching and learning strategy that facilitated the transition from traditional
face-to-face learning to full online instruction is based on a five-component blended learning strategy
referred to as
 Discover,
 Learn,
 Practice,
 Collaborate and
 Assess.
In this strategy the asynchronous part of the teaching was achieved through broadcast of pre-recorded lecture
videos, power point presentation slides and complete set of course material were provided on SQU ELearning platform to allow students to study and progress with learning at their own pace. Whereas, the
synchronous part of the teaching was conducted using video conferencing platforms such as SQU ELearning or Google Meet or Zoom. Figure 1 shows the template of a course ECCE3206 Digital Logic
Design, currently available on SQU E-Learning platform [1].
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Figure 1: Template of a course ECCE3206 Digital Logic Design on SQU E-Learning platform.
Course format
The course format template of the course ECCE3206 Digital Logic Design currently offered is reproduced
through Figures 2-5. In the course outline, items 1-11 provide the complete information about the course
(see Figure 2). As shown in the figure, the information about course description, teaching-learning
strategies, assessment component with weight, grading method and text book (s) & supplemental material
are also provided through course outline (items 12- 16). Figure 3 depicts the part of the course outline (item
17) which meant to describe exhaustively about the matching links between the course objectives, the course
learning outcomes, program outcomes and SQU graduate attributes. Through an item, the students are
reminded for their responsibilities (see Figure 4). As shown in Figure 4, the course comprehensive logistic is
also a part of course outline contains information about weekly (lecture-wise) schedule for coverage of
topics and material along with assessment plan. The course outline provides appendices to detail more
course logistic information (see Figure 5).
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Figure 2: Course outline of ECCE3206 Digital Logic Design (Items 1-16)

Figure 3: Course outline of ECCE3206 Digital Logic Design (Item 17)

Figure 4: Course outline of ECCE3206 Digital Logic Design (Item 18)
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Figure 5: Course outline of ECCE3206 Digital Logic Design (Appendix)
Assessment integrity
The systematic collection, review, and use of information about educational programs undertaken for the
purpose of improving student learning and development is termed as assessment [2]. To adapt the fairness in
classroom assessment it is essential to give all students an equal chance to show what they know and can do.
To make assessment transparent and to collect feedback for the scope of continuous improves, in general an
assessment model is used as depicted in Figure 6.

Figure 6: A general assessment system
To propagate the message of assessment authenticity, which is not only effective but it reminds and provide
an opportunity to understand that what is performance character and moral character. One of such messages
is demonstrated through Figure 7. The message helps in colocation of culture amongst students’ society
about responsibility, honesty, trust, fairness, courage and respect. To bring more awareness amongst
students, it is also important to bring into notice of students about the forms of academic misconduct. A
model template is depicted in Figure 8.

Figure 7: A message to remind
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Figure 8: Forms of academic misconduct
Measures towards assessment integrity
Amongst cheating contract cheating is one of the most dangerous factors affecting assessment integrity.
Contract cheating occurs when a student submits work that has been completed for them by a third party,
irrespective of the third party’s relationship with the student, and whether they are paid or unpaid [3]. The
source of Third party may be:
• friend or family
• fellow student
• commercial service
Before working for design of measures towards assessment integrity it is better to understand the levels of
cheatings and its behaviors. A cheating behavior characterization is given in Figure 9.

Figure 9: Cheating behavior
Sharing a measure towards assessment integrity
Amongst the various devised strategies, we share our experience of one of the most effective strategy, which
were adapted to achieve the higher assessment integrity goals in a COVID-19 teaching environment. With
the aid of XODO [4], which is a document creation software designed for businesses to automate text
editing, annotation, digital signature, PDF sharing, and more. It can be installed on premise and offers cloud
support to enable online collaborations. The features of XODO is shown in Figure 10.
Exploiting software feature of XODO and in-house developed teaching tool [5], [6], we became able to
design a unique question with its answer template. A similar question may have different versions by
changing input, output variables, connecting wires and elements. The designed question can only be shared,
students cannot download. The file can be opened once. The scanned answer template provides the quick
results. A sample question is shown in Figure 11. Whereas, Figures 12 and 13 are examples of answer
templates. All the necessary options are embedded such text box, check box, slim box etc. in the answers
and questions templates.
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Figure 10: XODO features

Figure 11: A question’s sample
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Figure 12: Example 1 of answer template

Figure 13: Example 2 of answer template
CONCLUSION
Academic integrity, which is a little investment in terms of hardships but in turn it’s a lifelong return to
students and to society. A substantial amount of research devoted to determine the best approach to assess
online learning (namely authentic, engaging, and involved activities with sound philosophical and
pedagogical links) should be focused to retain the academic integrity. What should be the current focus?
What’s the absolute best? What’s the best for right now? A mix of both? What will serve students the best?
How can we realistically accomplish it? Are the core questions and their response should be looked into to
get optimum achievements towards authentic assessments.
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BIOSECURITY OF TRADITIONAL BEEF CATTLE FARMERS DURING COVID - 19
PANDEMIC IN BONE REGENCY, SOUTH SULAWESI
Veronica Sri Lestari
Djoni Prawira Rahardja
Sitti Nurani Sirajuddin

ABSTRACT
Biosecurity is important to be implemented in farms to protect animal from contagious diseases. The aim of
this research was to know biosecurity among traditional beef cattle farmers in Bone regency. The location of
this research was in Wiji village. Total sample was 24 traditional beef cattle farmers. Data were collected
through observation and deep-interview by using questionnaire. Guttman scale was used with the score 1 for
YES and 0 for NO. The results revealed that 91.67% of respondents wore cage clothes and 95.81% wore
boots. There were hand washing facilities (91.67%), foot dip (91.67%) and fences 91.67%. Most
respondents (58.33%) did not provide “NO ENTRY SIGN’. Biosecurity understanding of respondents were
62.50%.
Keywords: beef cattle farmers, biosecurity, traditional
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ÖZET
Diyabetle ilişkili hiperglisemi, COVID-19 şiddetini artırır. D-Dimer ve yaş da COVID-19 şiddeti ve
mortalitesi ile ilişkili olduğu bilinen faktörlerdir. Bu çalışmada, amaç bu risk faktörlerini kullanarak yatan
hasta/ayaktan hastaları, yoğun bakımda ve yoğun bakımda olmayan hastaları ve diyabetik ve diyabetik
olmayan hastaları COVID-19 şiddeti açısından karşılaştırmaktır. Bu amaçla Tokat Devlet Hastanesine
COVID 19 şüphesi ile başvuran ve COVID 19 testi pozitif çıkan 3000 hastayı çalışmamıza aldık.
Araştırdığımız COVID 19 hastalarımızın %87'si ayaktan, %9'u serviste yatan hastalar ve %4'ü yoğun
bakımda yatan hastalardır; Ayrıca hastalarımızın %20'si diyabetik, %80'i ise diyabetik değildi. COVID-19
şiddeti için bir glikoz eşiği belirlemek ve yaş, D-Dimer'i dikkate almak için Fisher exact testini kullandık.
(130, 136, 138, 142 mg/dL) aralığında eşikler elde ettik. Hem glikoz hem de diğer risk faktörleri ile
sınıflandırma performansı, tek başına glikoz kullanılmasının üzerine geliştirilebilir. Yatan hastalara karşı
ayaktan hastalar için, glikoz < 128 mg/dL eşiği olan Göreceli Risk (RR) 1.8'dir, oysa yaş veya D-dimer
glikoz ile birlikte kullanıldığında RR 2.3 veya 2.5'tir. Benzer şekilde yoğun bakım ve servisde yatan
hastaların sınıflandırması için, RR, yalnızca glikoz kullanılarak yaklaşık 5'ten, yaş veya D-dimer birlikte
kullanıldığında RR ~ 13-14 aralığına yükselir. Diyabetik/diyabetik olmayan hastalar için, küçük örneklem
büyüklüğü nedeniyle sadece diyabetik hastalar için anlamlı bir eşik değeri elde ettik. Çalışmamızda cinsiyet,
yaş, diyabet durumu gibi diğer faktörleri modelleme genel uygulaması için Fisher'in exact testi veya lojistik
regresyon gibi modeller kullanıldı. Bu çalışmada herhangi bir eşik belirlemesinin bir veri kümesine bağlı
olduğuna ve bizim durumumuzda hangi diğer değişkenlerin kullanıldığına dikkat çekmek istedik. Ayrıca bu
uygulama yöntemini diğer veri kümeleri için de uygulamayı planlıyoruz.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, hiperglisemi, glikoz, eşik değeri, diyabet
ABSTRACT
Associated with diabetes, hyperglycemia increases COVID-19 severity. D-Dimer and age are also factors
known to be associated with COVID-19 severity and mortality. In this study, we compared inpatient/outpatients, ICU and non-ICU patients and diabetic and non-diabetic patients for COVID-19 severity
using these risk factors. We used 3000 COVID-19 patients from the Tokat State Hospital, Tokat, Turkey. Of
these, 87% are outpatients, 9% are non-ICU inpatients, and 4% are ICU patients; 20% are diabetic and 80%
are non-diabetic. We applied Fisher’s exact test and minimization of classification errors to determine a
threshold for glucose for COVID-19 severity and taking age, D-Dimer into consideration. We obtained
thresholds in the range of (130, 136, 138, 142 mg/dL). The classification performance with both glucose
and other risk factors can improve upon that using glucose alone. For in-patients vs. outpatients, with
glucose < 128 mg/dL threshold, the Relative Risk (RR) is 1.8, whereas when age or D-dimer are jointly used
with glucose, RR is 2.3 or 2.5. Similarly, for ICU vs. non-ICU classification, RR increases from around 5 by
using glucose alone to RR ~ 13-14 range when age or D-dimer is jointly used. For diabetic/non-diabetic
patients, we obtained a significant threshold value only for the diabetic patients because of small sample
size. The usual practice of adjusting other factors such as gender, age, diabetes status is by using additive
models such as Fisher’s exact test or logistic regression. We caution that any threshold determination
depends on a dataset, and in our case, depends on which other variables are used. We encourage this
application method on other datasets.
Keywords: Covid-19, hyperglycemia, glucose, threshold, diabetes
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INTRODUCTION
Diabetes is among the most widespread metabolic health problems for our society in terms of morbidity and
cost, with a high risk of mortality. The prevalence and frequency of diabetes vary according to countries and
settlements. Diabetes is a chronic and progressive disease with high blood glucose level caused by
insufficiency or deficiency of insulin secretion. The incidence of diabetes is increasing in the world and in
our country due to reasons such as a sedentary lifestyle and the prevalence of obesity. World Health
Organization (WHO) predicts that the total number of diabetic patients in the society will be 300 million by
2025.
Diagnosis of diabetes can be made with fasting plasma glucose, coincidence plasma glucose and/or
glycosylated A1c analysis. A value above 200 ml/dl (mililitre/desilitre) of coincidence plasma glucose in the
patient determines the diagnosis of diabetes. In addition, oral glucose test is applied to patients who have
glucose metabolism disorders but have not been diagnosed with overt diabetes. Standard oral glucose test
with 75 gr. glucose is used for diagnosis. In addition, even though it was not possible to use the Hemoglobin
A1c ((HbA1c: A1C) test for many years for diagnosis because of issues with standardization, this test is now
widely being used as a diagnostic test in recent years (Center for Disease Control and Prevention and World
Health Organization, 2003).
Level of glucose in a healthy individual is 70-100 mg/dl. In the first 1-2 hours after a meal, the blood
glucose level rises to a certain level. Then it goes down to normal limits. Between meals and long-term
fasting, blood glucose levels are within normal limits. The regulation mechanism of glucose is important for
organs that use glucose as an energy source (Kitabch, AE., et al 2009). It has been reported that being
infected with COVID-19 and developing severe pneumonia are higher in diabetic patients than in nondiabetic patients, so mortality rates are also higher (Guo, W., et al 2020). D-Dimer and age are also factors
known to be associated with COVID-19 severity and mortality and diabetics infected with COVID-19 have
higher D-dimer levels than non-diabetics (Kassir, R., 2020).
In particular, higher fasting blood glucose level (hyperglycemia) in COVID-19 patients has been observed to
be associated with disease severity (Coppelli, A., et al 2020), whether the patient has diabetes or not (Singh,
AK. and Singh, R.,2020; Ceriello, A. et al (2020); Ling, P., et al 2020; Skwiersky, S., et al 2021; Cetin, S.,
et al, 2021). Despite the importance of measuring fasting glucose level at hospital admission, the precise
threshold to link hyperglycemia with COVID-19 severity is not usually a topic of discussion, and the
threshold for hyperglycemia of 126 mg/dL may not be identical to the severity thresholds used in other
studies (e.g., 160-200 mg/dL in (Shen, Y., 2021). The key issue is that a severity threshold for glucose may
not exclusively depend on glucose itself. A COVID-19 patient may have other conditions – glucose being
just one of them that cause her/him to deteriorate. Therefore, a more appropriate question to address is what
a severity threshold for glucose is conditional on patient’s other information? To solve this problem, we
propose a procedure for the interpretation of the thresholds involving glucose and how they are chosen.
RESARCH DESIGN AND METHODS
With any given data where a COVID-19 patient is labelled as mild and severe and his fasting blood glucose
before hospital admission is measured, we can always select a glucose threshold that best explains this
particular data, based on the assumption that higher glucose level leads to more severity. There are at least
two ways to carry out this threshold determination. Denote the number of mild patients whose glucose level
is lower or higher than a chosen threshold as a and b; and number of severe patients with low and high
glucose as c and d. These four numbers form a 2-by-2 count table. The first method is to choose the
threshold that minimizes the Fisher’s test p-value on this 2-by-2 table. In other words, the threshold is
chosen to maximize the statistical significance of the mild-severe patients’ separation. The second method is
to minimize the classification error: b/(a + b) + c/(c + d), where b and c are number of misclassified
samples under the “higher glucose leading to severe disease” assumption.
We test our approach in deciding the glucose threshold for disease severity on a collection of more than
3000 COVID-19 patients from Tokat State Hospital, Tokat, Turkey. Of these, 87% are outpatients, 9% are
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non-Intensive Care Unit (ICU) inpatients, and 4% are ICU patients. Two disease severity definitions are
used: one is being an in-patient, and another is being an ICU patient.
The glucose level is available in 2975 patients. In the rule-extraction part of the analysis, we consider
glucose in the context of age and D-dimer, and only n=975 patients have information on all three variables.
RESULTS
Fig.1 shows the determination of glucose threshold, given a dataset with information on disease severity and
glucose level. The left (right) column uses being in-patients (being ICU patients) as the definition of disease
being severe. The top (bottom) uses averaged classification error (Fisher test p-value) to judge the
performance of different glucose threshold. The four approaches lead to a choice of glucose threshold with a
similar range: 130, 136, 138, 142. The Fisher-test p-value determined glucose threshold occurs at a sharp
peak, whereas those determined by the classification error span a range with a wider valley.
We carried out a similar procedure on patients who are not diabetic (HbA1C <= 6) and who are diabetic
(HbA1C >= 7). The sample size for diabetic patients (n=219) is too small to lead to any significant result,
while the number of non-diabetic patients (n=905) is much larger. It can be seen from Fig.1 that our glucose
threshold result using all samples is mostly derived from non-diabetic patients.
We next consider a subset of our data where the age, glucose, and D-dimer value are available. D-dimer, as
a degradation byproduct of coagulation, is a biomarker for abnormal blood clot such as thrombosis, is a
reliable predictor of COVID-19 severity and mortality (Yao, Y., et al, 2020).
Figure 1: Determination of glucose threshold by minimizing averaged classification error and minimizing
Fisher’s test p-value.

Figure 1: Determination of glucose threshold by minimizing averaged classification error (top) and
minimizing Fisher’s test p-value (bottom, where the y-axis is −log10(p-value)). The left and right columns
corrspond to two different ways to define a severe patient: being an in-patient (left) and being an ICU patient
(right). The x-axis is the glucose threshold (mg/dL), and a minimum (top plots) or a maximum (bottom
plots) of the curve indicates the best choice for glucose threshold. The blue and red lines are similar analyses
using non-diabetic (HbA1C <= 6, n=905) and diabetic (HbA1C >= 7, n=219) patients only.
The classification performance with both glucose and other risk factors can improve upon that using glucose
alone. For in-patients vs. out-patients, for example, with glucose < 128 mg/dL threshold, the RR is 1.8,
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whereas when age or D-dimer is jointly used with glucose, RR is 2.3 or 2.5. Similarly for ICU vs. non-ICU
classification, RR increases from around 5 by using glucose alone (threshold being either 128 or 153), to RR
~ 13-14 range when age or D-dimer is jointly used.
CONCLUSIONS
We propose a method to determine the glucose threshold for COVID-19 severity risk, conditional on other
risk factors such as age and D-dimer. The usual practice of adjusting other factors such as gender, age,
diabetes status is by using an additive model in the logistic regression (Alahmad, B, 2020). Our results are
consistent with the result from (Alahmad, B, 2020) that a change from 90 to 180 mg/dL is associated with a
large increase in ICU admission. We caution that any threshold determination depends on a dataset, and in
our case, depends on which other variables are used in the model. We encourage the application of this new
method on other datasets.
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LOCAL GOVERNMENT CAPACITY IN HANDLING COVID-19: CASE IN PEKANBARU CITY,
INDONESIA
Auradian Marta

ABSTRACT
The spread of COVID-19 in Pekanbaru City continues to increase from time to time. Even Pekanbaru City is
included in the category of dangerous zones in the spread of COVID-19. This situation shows that the
handling of COVID-19 is not well controlled. In this regard, this paper seeks to explore the capacity of local
governments in dealing with COVID-19. This study uses a qualitative approach with various data sources,
both data from interviews with research informants and secondary data from local government reports,
audio-visual recordings, research journals, and data from online media. This study found that the capacity of
local governments in handling COVID-19 did not show good performance. The capacity of local
governments in dealing with COVID-19 is determined by the availability of a limited budget, insufficient
human resources in quantity, a collaboration between government units that have not been well established,
and public compliance has not been fully realized in implementing health protocols.
Keywords: local government capacity; handling COVID-19; collaboration; Pekanbaru
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PROBLEMS ENCOUNTERED BY FIVE INDONESIAN TEACHERS IN TEACHING ENGLISH: A
CASE STUDY IN EFL CONTEXT
Prof. Dr. Listyani

ABSTRACT
According to Kachru, there are three circles of the world Englishes. The first one is the inner cirlce, then the
outer circle, and the last one is the expanding circle. The inner circle is the countries in which English is the
mother tongue. Then, the outer circle refers to the countries where English is the second language. The last
one, the expanding circle refers to the countries where English is a foreign language, including Indonesia.
People living in the expanding circle may not get as much exposure as the ones living in the inner or outer
circle. They are not exposed to both the spoken and written language as much as those living in the
previously mentioned circles. Language learners have to struggle in learning English. This paper describes
the challenges and difficulties encountered by five EFL teachers in Indonesia. The five teachers were
selected as respondents because they faced special challenges and difficuties in teaching their high school
students, especially during this pandemic era. Data were colelcted through questionnaires distributed to the
teachers, and interviews done via Google Meeti. Findings revealed that the problems the teachers faced
varied, from social, personal, psychological, as well as financial problems which the language learners
encountered.
Keywords: problems, EFL, case study, Indonesian teachers
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SIGMOID VAGINOPLASTY SURGICAL CASES IN PATIENTS OF VAGINAL AGENESIS WITH
HISTORY PREVIOUS SURGERY
Dr. Nuring Pangastuti
Dr. Nurcahya Setyawan
Dr. Muhammad Nurhadi Rahman

ABSTRACT
Cases of vaginal agenesis, with or without a functioning uterus, are an indication for a sigmoid vaginoplasty
surgical procedure. In cases with a history of previous surgery, the presence of adhesions increases the risk
of complications or injury during surgery. It takes precision surgeons to perform operations in cases like
this.
In the last 10 years at Sardjito Hospital Yogyakarta Indonesia, here were 26 cases of vaginal agenesis who
underwent laparotomy sigmoid vaginoplasty. Six cases (23.08%) of this vaginal agenesis also did not have a
uterus, whereas 20 cases (76.92%) had a uterus of various shapes. Sixteen cases (61.54%) had a history of
previous surgery, either abdominal, vaginal, or a combination of both.
There were 10 cases with a history of surgery through the vaginal route, a case with a history of 2 times
undergoing abdominal laparotomy surgery, and 2 cases with a combination of surgery via the vaginal route
and abdominal laparotomy. The other 3 cases had a history of multiple surgeries performed by pediatric
surgeons and urological surgeons, according to their respective cases. The highest number of surgeries that a
patient underwent before definitive surgical treatment of sigmoid vaginoplasty were 5 vaginal procedures.
In cases with a history of surgery, there have been changes in the tissues in the surgical area. This condition
poses a risk of injury to the organs involved. Adhesions can occur in cases of obstruction of menstrual blood
and reflux into the abdominal cavity, resulting in surgery in cases without a history of previous surgery is
also not always easy.
During this COVID-19 pandemic, sigmoid vaginoplasty surgery is only performed in an emergency
situation due to severe pain due to obstruction of menstrual blood. The surgery was carried out with very
strict preparations related to preventing the transmission of COVID-19. This is important to note, especially
regarding the relatively long duration of surgery (3-8 hours).
Keywords: sigmoid vaginoplasty, vaginal agenesis, history of surgery
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DELAYING SIGMOID VAGINOPLASTY SURGICAL THERAPY
DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Dr.Nuring Pangastuti
Dr. Anis Widyasari
Dr. Akbar Novan Dwi Saputra

ABSTRACT
Reporting a case of a patient who had to undergo a surgical treatment delay of sigmoid vaginoplasty, due to
suffering from a covid-19 infection. The patient is a 13-year-old girl with complaints that she has never had
a period, accompanied by severe abdominal pain. On examination, hematometra, hematosalpinx, and
vaginal agenesis were found. With consideration of overcoming the pain that is the patient's complaint, a
vaginal drainage procedure was carried out. Definitive therapy in the form of neovaginal formation by
means of sigmoid vaginoplasty is planned later with better preparation.
As a drainage device, a number 24 Foley catheter is installed which connects the uterine cavity with the
outside world through the area to be made a neovagina. It is hoped that preparations can be made quickly so
that definitive surgical therapy can be performed.
Within 2 weeks after the procedure, the patient was found to have a fever, with a history of close contact
with his mother who had Covid-19. Subsequent examinations showed that the patient was infected with
Covid-19 with mild symptoms and could be self-isolated with care at home.
During the self-isolation period, it was found that there was pus coming out of the drainage from the uterus.
This is overcome by spooling the uterine cavity through a Foley catheter that is still attached, using normal
saline and antiseptic fluid. Antibiotics and anti-inflammatory were given orally for a week. On further
evaluation, his condition improved, there was no more pus. Menstruation proceeds without complaints of
pain, menstrual blood comes out easily through the drainage of the Foley catheter.
The patient is still recovering from COVID-19 for some time. During this period, it is very important to
prevent infection of the uterus and other reproductive organs, which can result from the use of a Foley
catheter as a drainage device. Keeping the genital area clean is very important, in addition to keeping the
overall body condition in good condition, so that definitive therapy in the form of sigmoid vaginoplasty
surgery can be done immediately if the condition allows.
Keywords: sigmoid vaginoplasty, Covid-19, surgical therapy, vaginal agenesis
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THE RELATIONSHIP BETWEEN EFFECTIVE TRANSPORT NETWORK AND CENTRALIZED
PURCHASING PERFORMANCE: EVIDENCE FROM FEDERAL MINISTRY OF
TRANSPORTATION
Umar Hamisu
Nurudeen Modibo Nuru
Aliyu Aimal Nuru
Abdulgaffar Muhammad
ORCID: 0000-0003-3701-1160

ABSTRACT
Goods and services are produced at varying quantity and quality across the world which makes
transportation a very important tool in the growth and development of nations as it affords the redistribution
of such goods and services to cover areas of demand from areas of surplus and/or production. Effective
transport network practices are necessary for centralized procurement performance of organizations and
businesses. This has made transportation logistics a great concern for productive organizations to consider in
order to survive and grow. Upon this backdrop, this study seeks to analyse the effect of transport network
(such as availability of connecting routes; lead time and; safety and security) on centralized purchasing
performance in the Federal Ministry of Transportation in Nigeria. The study used primary survey method
using structured questionnaires which were administered to 150 supervisory procurement officers in the
procurement departments of the Ministry out of which 120 were validly returned. The data obtained were
presented and analyzed using multiple regression statistics. The regression analysis shows p<0.05 level
which reveals that there is a statistical significant impact of availability of connecting routes, lead time and,
safety and security on centralized purchasing performance in the Federal Ministry of Transportation in
Nigeria. This study concludes that transportation network impacts centralized purchasing performance in the
Federal Ministry of Transportation. Based on the finding, this study recommends that the Federal Ministry
of Transportation should ensure that they create more connecting routes for transportation of goods and
services in order to reduce lead time so that centralized purchasing performance can be improved.
Keywords: Availability of connecting routes, lead time, and safety and security centralized procurement
performance
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COVID-19 PANDEMIC INFLUENCE ON AQUACULTURE SECTOR IN INDIA
Ranjana Bengani
Kapila Manoj
AlpaVarsani

ABSTRACT
Fisheries sector in India is a booming sector with varied resources and potentials. Aquaculture in India plays
an important economic role and being as the second largest country in aquaculture production, the share of
inland fisheries and aquaculture has gone up from 46 percent in the 1980s to over 85 percent in recent years
in total fish production. The fishing and related activities in Gujarat State have been hit severely due to
Pandemic. On March 25th, India initiated a strict 21-day lockdown, later extended until May 3rd and May
17th and again till May 31st. The whole aquaculture production system was disturbed due to
COVID19pandemic. Survey was carried out using structured digital questionnaire through Google form to
collect the relevant information’s from different shareholders of aquaculture sector. The responses received
were processed component wise and it revealed that COVID-19 pandemic affected different areas of
aquaculture sector including decrease in demand, termination and damage of export order, decrease in
selling price as well as low demand, late stocking, lack of technical support and skilled manpower, transport
crisis and rise in transport prices. Most of the farmers were having difficult days to sustain livelihood and
unable to reimburse the loan taken for their farming and culture. The study recommended to promote fishery
sector through different online marketing media through the development of electronic portal of producer
organization for whole selling and retailing the fish with stable price. Transport provision related to
aquaculture industry should get privilege and available at reasonable and affordable cost to sustain post
pandemic.
Keywords: Aquaculture, pandemic, COVID-19, demand, production, sustain
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COVID-19 ORIGIN, TRANSMISSION, PREVENTIVE MEASURES AND VACCINES: A REVIEW
Prashant Bhardwaj
Dr. Amanpreet Kaur

ABSTRACT
The nations around the globe have been facing abundant loss of lives due to the global epidemic caused by a
new disease known as COVID-19 (coronavirus disease). Severe acute respiratory syndrome (SARS-CoV-2)
is involved in the induction of COVID-19. As of August 2021, 201,229,716 confirmed cases and 4,274,821
demises have been reported worldwide. It’s been a one year since we are facing COVID-19 problem. Even
with the use of various anti-viral drugs safe and effective COVID-19 vaccines discovery is still a challenging
task. To eliminate these issues vaccine discovery and its ideal dispersal is a vital factor. Many countries are
trying to discover the vaccine with best possible outcomes. As of now two vaccines developed by PfizerBioNTech (BNT162b2) and Moderna (mRNA- 1273) shows a promising efficacy upto 90%. Our article
aims to provide a complete summary about virus origin, transmission, ongoing clinical trials and preventive
measure to handle COVID-19.
Keywords: WHO (world health organization), SARS-Cov-2 (severe acute respiratory syndrome), COVID19 (coronavirus disease-19).
INTRODUCTION
A group of patients have been admitted to medical clinics in late December 2019, with an underlying
analysis of pneumonia of an obscure etiologic. These patients have been epidemically linked to the seafood
wholesale market in Wuhan, Hubei province, china. Initial research expected the start of a possible episode
of the Coronavirus in Wuhan, China. On January 7, 2020, a new virus entitled as 2019-nCoV (novel
coronavirus). The first demise was reported on January 9, 2020, from 2019-nCoV (novel coronavirus)- a 61year-old man who had visited the Hunan seafood market in Wuhan, China [1]. More than 2000 cases of
2019-nCoV cases have been addressed up to January 26, 2020 [2]. Novel coronavirus (2019-nCoV) comes
from a family of SARS (severe acute respiratory syndrome) [3]. At later stage WHO (world health
organization), has declared novel coronavirus as COVID-19. This virus is formally known as SARS-CoV-2.
Coronavirus is one of the most important pathogens that focus predominantly on the human respiratory
framework [4]. WHO has declared H1N1 influenza a pandemic in 2009. H1N1, also known as swine flu
whose symptoms is similar to seasonal influenza virus infection and includes fever, sore throat, and muscle
aches, headache as their primary symptoms like COVID-19. The inceptive outbreak spread quickly in
Wuhan and influencing most of the areas in China. Patients with positive COVID-19 soon found out in
many other countries. COVID-19 contains distant DNA arrangements of known human coronaviruses,
which resemble part of the characteristic beta corona viruses in bats [5]. Several medications and treatment
strategies have been proposed to treat COVID-19 including the use of current antibiotics, anti-inflammatory
and antivirals drugs [6]. According to a presentation based on two weeks of observation symptomatic and
asymptomatic pregnant ladies, COVID 19 is spreading with the same rate in pregnant women as compared
to non-pregnant women. In due course many non- pregnant women developed disease symptoms like
temperature and cough [7]. Here are some results of the case- control study for different groups of ARDS
patients infected with H1N1 influenza and COVID-19. Observations based on clinical demonstration,
imaging characteristics, medical analysis, and prognostication. According to these comparisons, the middle
age group of COVID 19 is more than H1N1 patients and the percentage of male patients is higher than the
others [8]. Vaccines have dramatically increased life expectancy over many past years. With the availability
and widespread use of vaccination, the devastating effects of many infectious diseases have diminished [9].
Preventive vaccination on a large scale can reduce virus infection risk in a safe manner and significantly
reducing death rates. The world faces innumerable challenges concerning the COVID-19 antibodies. At
present, the numbers of doses available are not sufficient to meet the current society needs. The doses
available will be very limited, particularly in the current period, so the doses will not meet the needs. There
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are more than 200 candidate vaccines being monitored worldwide; however, there is still a lack of precision
regarding the developing of a nontoxic and highly immunized COVID-19 vaccine [10].
Discussion Virus origin
SARS CoV-2 belongs to the family of coronaviridae. The family has two sub-families, coronavirinae, and
torovirinae. Coronavirinae subspecies are divided into four types (A) comprising betacoronavirus HCoVOC43 (human coronavirus), severe acute respiratory coronavirus (SARS-HCoV), and middle east
respiratory syndrome (MERS- CoV) (b) virus in the human alpha corona. (HCoV) i.e. 229E and NL63.
Both alpha and beta coronavirus are derived from the bat gene pool. (c) Gamma coronavirus (GammaCoV) is in the subfamily orthocoronavirinae. They are single-stranded RNA viruses of zoonotic origin.
They are derived from pig and avian gene pool. (d) Deltacoronavirus consolidates contaminations withdrew
from pigs and flying animals. SARS, 2-Cov belongs to beta coronavirus that has two high pathogenic
viruses, and MERS and SARS. SARS-Cov-2 is a chain of RNA-positive infections [11]. 2019-nCoV is a
betacoronavirus from the subgenus Sarbecovirus. An antibiotic study shows that samples taken from
Rhinolophus sinicus display 80% resemblance to SARS-CoV-2. The investigation also shows that
rhinolophus affinis infection, composed in the yunnan area and assigned to RaTG13, shows 96% likelihood
toSARS-CoV-2 [12]. Each SARS-CoV-2 virion has a diameter of 50–200 nm [13]. SARS-CoV-2 contains
four basic proteins, named as E (envelope), M (film), S (spike) and N protein (nucleocapsid) like other
coronaviruses. Protein N contains the RNA genome, and E, M and S proteins together form the viral
sheath. The nuclear protein, created at the nuclear level utilizing a cryogenic electron microscope is liable
for letting the infection to connect to and mix with the host cell layer [12]. Genetic examination of SARSCoV-2 gene directs that the infection shows 88% similarity to two SARS- like coronaviruses derived from
bats unruffled in 2018 in eastern China; one is bat-SL-CoV-ZXC21 (MG772934.1) and another one is batSL-CoV-ZC45 (MG772933.1) that is somewhat dissimilar from MERS-CoV and SARS- CoV. Of all the
human coronaviruses, SARS-CoV (80%) displayed the most elevated genome grouping character to SARSCoV-2. What's more, MERS/separate NL13845 likewise has half character (50%) with SARS-CoV-2. In
general, these discoveries specify that bats may be the primary host for this infection [13].

Fig1. Shape of coronavirus
Mode of transmission
The virus is originated from the Hunan Seafood market which is in China. Many starting cases of COVID19 have been related to this market recommending that SARS-CoV-2 was spread from animals to people.
Though, later study suggesting that this virus was transmitted by respiratory droplets from human-to-human
by close contact approximately 6-7 feet [14]. Respiratory infections can be spread through drops of various
sizes. When the particle size of the droplets is larger (> 5-10 μm) they are called respiratory droplets and
when the particle size of the droplets is smaller (<5 μm) they are called droplets cores [15]. Likewise,
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transmission can take place by foaming around a person who is quickly infected [16]. On December 29,
2019, the initial 4 cases announced, all connected to the Huanan Seafood Market. Those were distinguished
by nearby medical clinics utilizing an investigation system for "pneumonia of obscure etiology" that was set
up in the wake of the 2003 extreme intense respiratory condition severe acute respiratory syndrome (SARS)
flare-up to permit on time identification of novel pathogens, 2019-nCoV. As of late, contaminations have
been distinguished in other Chinese cities as well as each nation around the globe [17]. Similar to these lines,
the COVID-19 infection transmission can arise through direct contact with contaminated individuals and
indirect contact with rapidly damaged surfaces or medical instruments used on the contaminated person (e.g.
stethoscope, thermometer)[14]. Airborne transmission is not the same as droplets because it reflects the
proximity of microbes inside droplet hearts, which are commonly viewed as smaller (<5μm) molecules that
can persist in the air for a long time. Also, it can be conveyed to others over a distance (> 1m). There are
reports from sites where patients obeyed COVID-19 and no COVID-19 RNA has been identified in air
samples. The World Health Organization (WHO) is aware of the various tests that have evaluated the
presence of COVID-19 RNA in air tests but have not yet been published in peer-reviewed journals. Note that
RNA discovery in natural samples relying on PCR-based measures does not indicate a practical, potentially
transmissible infection. Further examinations are expected to determine whether COVID-19 infection can be
identified in air tests from patient rooms with no aerosol-generating methodology or medicines [18] [16].
Different cases of airborne transmission include the spread of a Norwalk-like infection among children.
Also, influenza A / H5N1 infection is transmitted between ferrets [19]. According to WHO (World Health
Organization), this infectious disease can be transmitted over a certain distance by aerosol (airborne
infection) and can product in the formation of large clusters within a short period. Also, the SARS-CoV-2
virus spreads by air. On January 30, 2020, one initial study publishes asymptomatic transmission. In that
study, it was found that the patient shows no primary symptoms if he was asymptomatic. However, it later
emerged that researchers had not legitimately interviewed a patient suffering from side effects before disease
transmission [20].
Signs and symptoms
Common symptoms of COVID-19 are fever; muscle pain (muscle pain), cough, fatigue and less common
symptoms are phlegm production, diarrhea, distress, and breathe shortening. According to the possible
history finding in patients infected with the COVID-19 virus, partial or complete loss of sense of smell also
known as anosmia has also been conveyed, but these symptoms have not been published in studies.[21].
Children with mild and severe symptoms of COVID-19 have been noted [22][23][24]. COVID-19
presentation has ranged from asymptomatic to Mortality. It affects different people in different ways. Most
people develop mild to severe disease. Symptoms begin to develop from two days to two weeks, and
consequent exposure to this coronavirus. CoV-2 is most commonly seen in men. The mean age of patients is
34-59 years. In a case study of 425 COVID-19 infected patients in Wuhan as of January 29, it has been
observed that there has no cases of this virus in children under (< 15) years of age [24]. Another
investigation found that, if a child suffers from lung opacity from radiation ground glass, the patient is
asymptomatic. Also, children may be less likely to be infected [25]. In a study, it has been found that the
severity of COVID-19 disease in pregnant women is severe (9.3%), mild (86%) and critical (4.7%) looks
similar to that of non-pregnant women [7]. SARS-CoV-2 is additionally bound to contaminate persons with
certain pre-existing medical conditions, for example diabetes, cardiovascular disease, stroke and carotid
stenosis. The most serious cases include individuals whose age is greater than or equal to (≥60) and in those
with certain health issues, for example, cerebrovascular and cardiovascular illnesses and diabetes [26]. Since
COVID-19 is a recently exposed viral disease, it is being studied by the centers for disease control and
prevention (CDC) and the world health organization (WHO). These all organizations are in the process to
identify all possible transmission mediums. According to a COVID-19 confirmed case analysis, the average
incubation period is 5 to 6 days and approximately 98% of patients have symptoms of the disease within 11
to 12 days after infecting from this virus [27]. A result from a study it is observed that 26 percent of those
admitted people had a severe condition in hospitals of Wuhan, China with NCIP, and needed to be treated in
the intensive care unit (ICU) [28]. According to a report of Wu and McGoogan, it have been observed by
Chinese centers for disease control and prevention (CCDC) that among a group of positive COVID-19
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people, 81% were mild absent pneumonia, 14% are severe with hypoxia or dyspnea having less than 50%
involvement within one to two days., 5% critical due to shock or multi-organ dysfunction and 2.3% persons
are fatal [22]. Investigations on the capability to feast the COVID-19 without showing symptoms is required,
as for now, people are concluded to be most infectious when they show the symptoms. Health care workers,
those in close contact with infected people, pilgrims, or travelers coming from affected areas [29]. As per a
report utilizing ISARIC (international severe acute respiratory and emerging infections consortium)
COVID-19 database the additional information has been taken out [30].
Diagnostics
According to the research, it has been reported that saliva is more sensitive than nasopharyngeal swabs for
detection of SARS-CoV-2 in COVID-19 patients [31]. There are four types of diagnostic tests are available
for COVID-19 virus.(1) Polymerase chain reaction (PCR) (Count-35) (2) PCR- point of care (Count-3) (3)
Next-generation sequencing (NGS) (Count-2) (4) Isothermal amplification (Count-1). Testing rates during
this pandemic of COVID- 19 is a point of struggle. It will be tough to exactly track the spread of this virus
without testing on a large scale. Many companies and institutions working hard to develop new tests for
COVID-19 out of which 20 are under EUA by FDA, 17 are certification marked and under approval to send
in Europe [32], one is the lab-developed test (LDT) and three are discontinued. The main aim of these
companies like is to create a test that can produce accurate results ASAP (in few minutes) [33][34]. Ongoing
research to develop advanced technologies which will include a new method for POC IVD opinion in the
coming days. However, IVD's performance must be critically assessed before being used for the COVID-19
clinical diagnosis [35].
Treatments, Drugs
Most of the COVID-19 treatment depends on two categories; (1) Treating respiratory symptoms - especially
infections that occur in severe cases. So far Non-steroidal anti-inflammatory drugs have not shown evidence
of serious side effects in COVID-19 patients [36]. These anti-inflammatory drugs consist of non-selective
cyclooxygenase (COX) inhibitors (ibuprofen, aspirin, or acetylsalicylate, naproxen, and diclofenac) and also
include selective COX2 inhibitors (such as rofecoxib, celecoxib, lumiracoxib, etoricoxib, and valecoxib).
(2)Antiviral growth - The first diagnostic test with a home collection option for COVID-19 detection has
been sanctioned by the U.S. Food and Drug Administration. For the American laboratory company
(LabCorp), the US FDA reissued the EUA which includes the COVID-19 RT-PCR test. They have a test
allowing self- collected samples by patients at home utilizing the LabCorp COVID-19 home test kit [37].
People with certain health conditions and aging are more likely to have severe complications if they come
into contact with the virus. These health problems embrace: lung disease, some heart diseases, immune
system diseases such as HIV, cancer requiring treatment, obesity, and other, if not well controlled, health
conditions, for example, diabetes, kidney disease, or liver disease, pregnant women are more likely to have
complications than all other viral diseases but it has not yet been determined whether this is the case for
COVID-19 [38]. Mostly followed treatment protocol [39] for COVID-19 are Epidemiological History which
includes a history of travel to the areas where COVID-19 positive cases have been reported and contact with
lab-confirmed infected patients or in interaction with patients who have respiratory symptoms or fever
within 14 days. Then you pass through clinical manifestations if any fever and respiratory symptoms are
observed based on the above imaging properties of COVID-19 such as normal or low white blood cell count,
number of lymphocytes in the primary stage. If any confirmed cases of COVID-19 are found, it passes
through the following treatment protocols: Real-time RT- PCR fluorescent indicates positive for new
coronary DNA, the viral gene sequence is identical to the new known coronavirus, IgM of NCP virus IgG
can be detected in the serum, IgG of the NCP virus can be detected, or it reaches at least a fourfold increase
titration during the recovery period compared to the acute phase. Convalescent plasma therapy includes
injection of a COVID-19 patient with convalescence into people who have recently recovered from this
disease. The patient who cured of COVID-19 contains antibodies that help to recover from coronavirus [40].
According to a COVID-19 treatment and vaccine tracker, the current count totals 197 treatments out of
which 108 are under clinical, 6 for compassionate use or under expanded access, 4 having authorization
issued by FDA for emergency use, and 81are under Pre-clinical consideration. Whereas 111 vaccines are
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under development out of which 9 are under the clinical stage of development and 102 are under the preclinical stage of development [41].

Table 1 Types of treatments and vaccines for COVID-19
S.No
Treatments
Count
.
Antibodies
56
1
Antivirals
22
2
Cell-based therapies
15
3

Vaccines

Count

DNA-based
Inactive virus
Live attenuated
virus

9
5
3

4

Device

6

Non-replicating
viral vector

14

5
6

Dormant
RNA-based

2
6

Protein Subunit
Replicating
viral vector

32
11

7

12

RNA-based

16

8

Scanning
compound
repurposing
Other treatments

71

Virus-like
particle

6

9

Unknown

Unknown
vaccine

15

of

7

Total

197

Table 2 Types of drugs used in COVID-19

111

Drugs
Leprosy

Category
Sepsivac

Mode of action
Obstruct
viral
cellular
entry

Lopinavir/Ritonavir

Protease inhibitors

Obstruct
viral
cellular
entry
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Past evidence
No
past
pieces
of
evidence.
Currently
used as an
effective
remedy in
the
treatment of
SARS- CoV2.
Effective
against
SARS-CoV
both
in
human and
vitro
examination
s, affirmed
for HIV-1
treatment.
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Remdesivir

Umifenovir Interferon

Adenosine
nucleotide

Constrains
viral
application

Fusion
inhibitor
cytokines

Restrains
combination
among viral and
cell layers
stimulate intrinsic
antiviral
immunity.
Prevent viral
entry
and
changes
the
pH
of
endosomes

Chloroquine

4-aminoquinoline

Darunavir

Protease inhibitors

hydroxychloroquine

4-aminoquinoline

SARS-CoV-2
antibodies

specific Antibody

Triple
antiviral
drug(interferon beta -1b
Lopinavir-ritonavir,
ribavirin)
Total

Protease inhibitors, a
nucleoside analogue
9

Obstruct
viral
cellular
entry
It is not known
whether the pH
of
the
endosomes
changes and is
supposed
to
prevent the virus
from entering
Block
infection and
improve the
immunity of
the
immune system.
Blocks
viral
cellular
entry

Effective
against
SARS and
MERS.
Antiviral
against
other
Corona
infections.
Effective in
malaria
treatment.
Cell
infection
prevents
SARSCoV-2 in
vitro.
Used
as
anti-HIV
medication
.
Effective in
the
treatment
of malaria
as well as
diabetes
(type-2).
Prevents
SARSCoV-2
entry into
cells vitro.
Effective
against
SARSCoV-2.

Recent research articles have revealed the effect of inhibitor remdesivir (another antivirus) and chloroquine
in the development of SARS-CoV-2 [42]. Also, an initial experimental study on Chinese patients disclosed
that chlorine had a critical effect on clinical outcomes. Chinese authorities endorse that patients with mild to
moderate COVID-19 be treated with 500 mg of chloroquine every day for 10 mg without contraindications
to chloroquine. Individuals with COVID-19 and diabetes problem may require appropriate care, treatment
and clinical considerations. Since HCQ has been approved in India since 2014 for the treatment of type 2
diabetes, it is fascinating to consider its effect on diabetics, contaminated with COVID-19 [3]. The epic
coronavirus 2019, or COVID-19, has been on the rise in the New York subway since March 1, 2020. New
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York is now talking about the key point of COVID-19 in the United States [7]. Table 2, 3 represents
different type of drugs and treatments used in COVID-19 study.
COVID-19 Vaccines
Safe and effective COVID-19 vaccine is the only way to handle its spread and reduce death rate. COVID-19
vaccines are divided into three categories: 1) molecular; 2) cell-based and 3) particular. These vaccines
categories uses antigen presenting cells (APCs) and whole proteins to produce an immune response. For
efficient protection against SARS- CoV-2, viral vaccines are predominantly aimed at producing an antibody
immune response. Also, data from T-cell immunity in COVID-19 infested patients could direct them in
evolving strategies. Earlier research on MERS-CoV and SARS-CoV helped in monitoring antigens capable
to convince neutralization of antibodies against SARS-CoV-2. Once the preferred antigen has been
acknowledged, the delivery approaches must be chosen for safe and effective vaccination, notwithstanding
the fast accessibility of genome and underlying data for SARS-CoV-2. Coronavirus antibodies are being
created as virus-like particle, molecular and viral vaccines, cell based vaccines, and proteins subunits. As in
figure 2 different COVID-19 vaccine forms and their developer name is given.

Fig2. Covid-19 vaccines forms and developers
A. Virus-like particles
These particles are formed by combining different structural proteins. To date, the structural proteins of
dozens of viruses have been obtained in heterologous expression systems, and nearly all of them have been
proven capable of forming VLPs. Typical size of VLPs diverges from 20-200nm[43]. VLPs collected from
the underlying proteins of bacteriophages are likewise considered as transporters for human and creature
immunization creation. These particles are very firm and simple to expand for fabrication. SARS-CoV-2
virus particles comprise the S protein on a superficial level, considering molecule combination to have cells
through the ACE2 receptor. In contrast to subunit immunizations, the VLPs are unable to direct bind to the
B cell receptors for making antibodies [44].The strong unsusceptible properties of VLPs are resolute by
numerous factors. Firstly, the prevailing epitope of a structural protein is exposed as a part of the particle
and is present in a multipolar form as with the original virion [45]. Secondly, VLPs animate B-lymphocytes
and actuate T-lymphocytes in similar way as does the infection contaminating the host living being. SARSCoV-2 VLPs resulting from the expression of preferred genes in mammalian cells which preserved the
morphological and structural resources of the virus. This make VLPs a favorable antibody contender and a
dominant research tool in considering the SARS-CoV-2 mechanism [46]. VLPs made with hepatitis B
surface antigen that are additionally designed to transport SARS-CoV-2S protein at a surface level are
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undergoing a first phase of clinical trials (ACTRN12620000817943).
B. Cell-based vaccines
The cell-based vaccine aims to use exposed permissible cells (human or non-human, transmitted by viral
antigens), which then stimulate auto dendritic cells (DCs). Cell-based immunizations are being created
from mammalian cell strains as opposed to the more normal technique that utilizes cells in undeveloped
chicken eggs to create antigens. To deliver viral antibodies, applicant immunization infections are filled in
mammalian tissue culture of cells with a limited lifecycle [47]. In past years, engineered cells has shown
favorable clinical outcomes against various infectious disease [48]. Aside from uninterrupted antigen
introduction, dendritic cells are portrayed to relocate among non- lymphoid and lymphoid issues and adjust
cytokines to handle aggravation for enduring immunological impacts [49].Cell-based treatment has been
utilized to develop COVID-19 vaccines. The principle advantage of cell- based immunizations is the
capacity to quickly deliver antibody deliveries during an approaching epidemic. Cell- based antigen
creation may suggest a quicker and additional steady creation of antibodies contrasted with early stage
chicken eggs, which produce 1-2 immunization portions for each chicken egg [50].
C. Inactivated vaccines
Inactivated vaccines are formed by inactivating the pathogens. Inactivated viral antibodies contain structure
aldehyde utilized in the deactivation cycle, aluminum salt as a catalyst to aid in the safe reaction and
additives, antitoxins and stabilizers [51]. Although weakened, incapacitated, and disjointed SARS-CoV-2
represent easiness in design they additionally comprise whole viral proteins involving insignificant antigens
that dissipate significant space on antigen offering apparatus and drop the yield of intense antigens [52].
These antibodies will in general create a more fragile resistant reaction than live attenuated immunizations;
accordingly adjuvants are needed to give a compelling invulnerable reaction. Traditionally, the antigen is
conveyed by managing entire or divided pieces of the inactivated infection. While this methodology has
been profoundly compelling in immunizing against some infections, for example, flu and polio [53].
Inactivated Polio Vaccine is the traditional model where the entire killed microorganism is given and
Diphtheria and Tetanus immunization is the case of subunit definition. Right now, there are 12 competitors
in preclinical assessment stage and 7 COVID-19 antibodies in clinical assessment. Furthermore, while this
methodology is clinically demonstrated to be nontoxic, inactivated viral immunizations don't regularly
induce long-term resistance [52]. By vaccinating patients with this approach, APC must split them into
various antigenic peptides to have the extreme opportunity to produce an immune response, deprived of the
threat of infection. Moreover; infections might be straightforwardly perceived by B cells for killing
immune response creation. This antibody plat-structure likewise has the extra advantage of containing
some utilitarian RNAs, which have additionally demonstrated to help with creating invulnerable reaction
[54].
D. Protein subunits
Subunits antibodies depends upon pathogen derived components. These vaccines are composed of
components of glycoproteins or proteins that are equipped for instigating a defensive immune response
mechanism and can be created by traditional biochemical DNA or recombinant DNA methods [55].
Antigenic determinant of the proteins S, E, M, and N have been selected to recognize the resistant reaction
for improved counteracting agent creation and T cell reactions against SARS-CoV-2[56]. Previous
antibody research in patients with MERS-CoV and SARS-CoV by S proteins revealed the occurrence of
non-neutralizing antibodies that support ADE and improve organ inflammation. To avoid formation of less
effective antibodies, other protein subunit antibodies have been detected using RBD domains, S1 and S2
[57]. Recombinant subunit antibodies have particular points of interest over live weakened and inactivated
immunizations since they are productive in actuating immunological reactions, and the dangers related to
taking care of the microbe are disposed of. In any case, subunit antibodies might be more costly and may
require explicit adjuvants to improve the invulnerable reaction [55].
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Fig.3 Treatments and vaccines for COVID-19

Fig.4 Percentage of available Treatments under consideration

Fig.5 Percentage of available vaccines under consideration
Preventions
The most common ways to avoid this sickness are; (a) regular hand wash using alcohol-based hand sanitizer
can be utilized in case of unavailability of soap and water; (b) disinfecting or cleaning frequently touched
objects and surfaces [58]; (c) evade touching eyes, nose and mouth with dirty hands; (d) Self-monitor for
symptoms and search for medical attention and avoid close contact with infected people; (e) Wear a face
mask to stop the virus spread [59]; (f) Prepare for possible isolation requirements and maintain social
distancing, protect the most susceptible people; (g) Maintain social distance (at least 6-7 feet) from others
and stay home at least for 14 days after the last disclosure [60]. [61][26]. The presence of coronavirus RNA
in the form of respiratory droplets has found out. [62]. A clinical trial has also available for patients who
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have exposure to COVID-19 with test negative for this infection [63]. Currently, we are facing Pandemic
COVID-19 and our technological and scientific innovations in diagnostic helping us to identify positive
cases of Covid-19 patients, treatments to cure, and vaccine to prevent potential future infection. There are 41
diagnostic tests are available which are regularly authorized diagnostic tests [64].
CONCLUSION
In this rapidly emerging new infection, it is important to identify the vital signs that can predict the severity
of the disease and diagnose it to guide clinical care. In COVID-19, a wide range of variations in disease
severity ranged from subcritical symptoms. As such, vital signs are needed to identify severe illness among
hospitalized patients. In this examination, it is found that this pandemic prompts to make a grievous
condition around the world. As of now, we are confronting Pandemic COVID-19 and our medical
advancements in demonstrative helping us to distinguish positive instances of Covid-19 patients.
Medications like lopinavir, ritonavir, disease, hydroxychloroquine, remdesivir are utilized in the drugs that
are powerful against COVID-19. Our article targets to provide more efficient executive procedures that can
help to deal with infected patients. This review article surveys various elective remedies for COVID-19
vaccination its immunology, virology, design considerations, vaccine candidates role in identifying the
challenges and reducing the morality rates caused by the disease.
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LUNG DISEASE DETECTION THROUGH TRANSFER LEARNING USING X-RAY IMAGING
DATA
Prashant Bhardwaj
Dr. Amanpreet Kaur

ABSTRACT
With the exponential growth of Lung or respiratory disease cases, doctors are searching for accurate and
quick automated detection methods to prevent these diseases from spreading while trying to reduce the
computational requirement of devices. In this research article, a Transfer learning CNN (Convolutional
Neural Network) based accurate and efficient model using VGG 16 is being proposed for detecting the
COVID and pneumonia patients using X-ray chest images. In this current research, 2500 COVID-19, 2850
pneumonia, and 7190 normal chest x-ray images has collected from previous publications and other online
resources. Data augmentation methods are employed to increase the overall dataset. To improve the
detection accuracy of chest images, contrast enhancement and image normalization have been done to
produce better quality images at the pre-processing level. Experimental results provides 92.33% accuracy for
multiclass problem. The performance evaluation metrics revels that this tool can be very helpful for early
disease diagnosis.
Keywords: Convolutional Neural Network, Transfer Learning, VGG16, Data Augmentation
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ISLAMIC ETHICS AND RESPONSES TO THE COVID-19 PANDEMIC
Dr. Shahzadi Pakeeza

ABSTRACT
This paper focuses on the ethical concerns of the Muslim community regarding COVID-19 pandemic
declared as a global emergency. The emphasis is done on the strategies adopted too counter the disease; that
falls into two techniques, preventive and therapeutic. Islam has devised some standardized norms to manage
and handle the deceased persons’ dead bodies and funeral practices. In lieu of pandemic the funeral practices
are to be conducted in a dignified manner for COVID-19 patients. The research also taken into account the
classical juristic discourses for any other pandemics and their medical treatment procedures. The research
concludes that Islamic responses to the pandemic has a two way approach to deal in such situations; firstly,
to reconcile between the religious and metaphysical dimensions of sacred scriptural resources with practical
implications of the real incidents of such pandemics, and secondly, the individual’s interest against the
collective interest of society and larger group of people in general.
Keywords: COVID-19; Islamic law and Ethics; Pandemic; Religious dimensions.

113

WORLD CONFERENCE ON PANDEMIC STUDIES-II
Agust 10, 2021- Ankara,Turkey/ Conference Proceedings Book

DİGİTAL TRANSFORMATİON AND CYBERSECURİTY İN THE CONTEXT OF COVID-19
PROLİFERATİON
Prof. Dr. Yassine Maleh
ORCID: 0000-0003-4704-5364

ABSTRACT
The coronavirus pandemic has given a powerful impetus to the mass adoption of digital technology, which
will bring unprecedented changes in the social and economic fabric of our society. More than ever, the
digitalization of companies is accelerating. This is reflected in the massive dematerialization of information
systems towards the cloud, the explosion of the Internet of Things, and the accumulation of data from users
in Big Data. The ongoing measures of social exclusion in most countries of the world have forced a
significant part of the world's trade in goods and services to go online. Shortly, the world is likely to see
further explosive growth in the capitalization of online service providers as commodity companies decline.
At the same time, these openings are opportunities for companies to deploy innovative and more efficient
services. Nevertheless, this transformation must be ensured by more rigorous personal data protection to
install digital trust among users, especially as cyber-attacks related to digital transformation are multiplying
for companies. The aim of this paper is to discuss cybersecurity challenges during and after COVID-19.
Keywords: Cybersecurity, Digital transformation, Covid-19, challenges.

114

WORLD CONFERENCE ON PANDEMIC STUDIES-II
Agust 10, 2021- Ankara,Turkey/ Conference Proceedings Book

NEW MACHINE LEARNING METHOD FOR IMAGE-BASED DIAGNOSIS OF COVID-19 A
REVIEW
Guest Lecturer K.Somasundaram
Asst. Prof. R.Sathish Kumar
Research Scholar S.Sanjayprabu

ABSTRACT
COVID-19 is a worldwide epidemic, as announced by the World Health Organization (WHO) in March
2020. Machine learning (ML) methods can play vital roles in identifying COVID-19 patients by visually
analyzing their chest x-ray images. In this paper, a new ML-method proposed to classify the chest
xray images into two classes, COVID-19 patient or non-COVID-19 person.The features extracted from the
chest x-ray images using new Fractional Multichannel Exponent Moments (FrMEMs). A parallel multi-core
computational framework utilized to accelerate the computational process. Then, a modified Manta-Ray
Foraging Optimization based on differential evolution used to select the most significant features. The
proposed method evaluated using two COVID-19 x-ray datasets. The proposed method achieved accuracy
rates of 96.09% and 98.09% for the first and second datasets, respectively
Keywords: Machine Learning,Manta-Ray Foraging Optimization,Fractional multichannel Exponent
moments
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THE IMPACT OF COVID-19 ON UNIVERSITY STUDENTS’ EDUCATION IN ZIMBABWE: A
CASE FOR MIDLANDS STATE UNIVERSITY
Hosea Tokwe

ABSTRACT
Universities and College campuses have for many decades been seen as places where students from different
nations converge and study together, sharing information and cultural differences. Through interpersonal
interaction there is what has been termed “the buzzing of cultural hubs”.
At Midlands State University one of the leading Universities in Zimbabwe, the impact of Covid-19 has had
both social, economic, political and psychological impact on students who have had their degree
programmes postponed and conventional lectures disrupted.
This paper seeks to unravel the impact that Covid-19 has wrought in the smooth flow of University
education and its quality. It also seeks to reveal the ripple effect it has had on the socio-economic sphere as
University education is the bedrock of the economic systems.
Also the paper will aim to address the social impact as in most countries University education is also the
barometer of the social structure impacting on society and cultural aspects. It will also consider the
psychological impact contributing the trauma that affects most students as a result of disorientation.
Finally this paper will offer recommendations that will help to address and overcome the aforementioned
challenges so that a new paradigm shift will be found helping to transform University education to greater
heights.
Keywords: Covid-19, Economic, Education, Psychological, Social, Students, University.
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EFFECTIVENESS AND PERCEPTION OF AGRICULTURAL EXTENSION IMPLEMENTATION
DURING THE COVID PANDEMIC 19
Prof. Dr. Mohamad Ikbal Bahua

ABSTRACT
This study aims (1) to analyze the effectiveness of the implementation of agricultural extension and (2) to
analyze farmers' perceptions of the implementation of the agricultural extension during the Covid 19
pandemic. The research was conducted in North Gorontalo Regency, through a survey method from June to
September 2020.
The sample of research respondents was 60 corn farmers who were taken by purposive sampling. To
determine the effectiveness and perception of the research data, the analysis used semantic differential
analysis.
The results showed that the implementation of the agricultural extension during the Covid 19 pandemic was
"effective" because it was carried out under the objectives of the counseling program and health protocol
guidelines which had an impact on changing mindsets, attitudes, and abilities of farmers in managing
farming during the Covid 19 pandemic.
Farmers' perceptions of the implementation of the agricultural extension during the Covid 19 pandemic were
“Good” because the implementation of the extension was based on the competence, independence, and
motivation of the extension agents, which are key factors in the quality of agricultural extension personnel in
achieving the objectives of the extension institution.
Keywords: Effectiveness of extension, perception of farmers, covid pandemic 19
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VAGUS SİNİRİ ELEKTRİKSEL STİMÜLASYONUNUN COVİD-19 KOMPLİKASYONLARINI
İYİLEŞTİRMEDE KULLANILABİLİRLİĞİ – LİTERATÜR TARAMASI
AVAILABILITY OF VAGUS NERVE ELECTRICAL STIMULATION IN IMPROVING COVID-19
COMPLICATIONS – LITERATURE REVIEW
Öğr. Gör. Berkay Eren PEHLİVANOĞLU
ORCID: 0000-0002-1182-6161
Araş. Gör. Sanem GÜVEN
ORCID: 0000-0001-8096-8748
Öğr. Gör. Sefa Haktan HATIK
ORCID: 0000-0003-0517-4600

ÖZET
Şiddetli akut solunum sendromu ile karakterize koronavirüs 2 (SARS-CoV-2), 2019'da ortaya çıkan ve
Koronavirüs Hastalığına (COVID-19) neden olan yeni bir koronavirüstür. 16 Temmuz 2021 itibariyle dünya
çapında 188 milyondan fazla kişiye yeni koronavirüs, şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2
(SARS-CoV-2) bulaşmış, 4 milyondan fazla koronavirüs`e bağlı ölüm meydana gelmiştir. Dünya Sağlık
Örgütü, 2019 koronavirüs hastalığının (COVID-19) semptomlarını açıklamıştır. Bunlar; ateş, kuru öksürük,
yorgunluk, nefes darlığı veya nefes almada güçlük, ishal, baş ağrısı, koku veya tat kaybı şeklindedir.
Gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarda, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile doğrulanmış COVID-19 tanısı
olan hastaların % 85.6’sı koku ve % 88.0'ı tat alma duyularını kaybettiğini bildirmiştir. Koku ve tat kaybı,
genç hastalarda ve kadınlarda daha sık görülmüştür. Koku alma duyusunun yaklaşık 2 hafta içinde normale
dönmesi beklenir. Ancak normal standartlara dönüşü sağlanamayan vakalarda tanımlanmaktadır.
Koku ve tat duyularında yaşanan bu uzun süreli kayıplara alternatif fiziksel tıp metodları ile çözüm aranması
ışık tutulması gereken noktalardan biridir. Vagus sinir stimülasyonu ile gerçekleştirilen uyarılar bu
sorunların uzun vade çözümlerinde etkili olabilir. Hayvan modellerine ilişkin geçmiş literatürde, yüksek
frekanslar kullanan invazif vagal sinir stimülasyonunun, koku soğanı aktivitesini modüle etmede etkili
olduğu gösterilmiştir. Yine başka bir çalışmada non-invaziv yüksek frekanslı (80Hz) VSS'nun sağlıklı
katılımcılarda koku alma performansını olumlu şekilde modüle edebileceğini gösteren veriler mevcuttur. Bu
da “Vagus sinirinin elektriksel stimülasyonu, Covid-19 komplikasyonlarına karşı koymada klinik olarak
etkili olabilir” sonucunu düşündürmektedir.
Çalışmamızın amacı bu doğrultuda vagus sinirine gerçekleştirilen elektrik stimülasyonunun Covid-19
komplikasyonlarına karşı kullanılabilecek bir yöntem olduğu hakkında literatür bilgilerini derleyerek bir
öncü çalışma hazırlamaktır. Bu doğrultuda veriler derlenerek diğer çalışmalara ışık tutmaya çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimler: Kovid 19, Vagus Siniri, Vagus Sinir Stimülasyonu
ABSTRACT
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), characterized by severe acute respiratory syndrome, is a new coronavirus
that appeared in 2019 and causes Coronavirus disease (COVID-19). As of July 16, 2021, more than 188
million people worldwide were infected with the new coronavirus, the Severe Acute Respiratory Syndrome
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), and more than 4 million coronavirus-related deaths occurred. The World
Health Organization has announced the symptoms of coronavirus disease (COVID-19) in 2019. These
include fever, dry cough, fatigue, shortness of breath or difficulty breathing, diarrhea, headache, loss of
smell or taste. In scientific studies, 85.6% of patients with a confirmed diagnosis of COVID-19 by
polymerase chain reaction (PCR) reported losing their sense of smell and 88.0% of their sense of taste. Loss
of smell and taste was more common in young patients and women. The sense of smell is expected to return
to normal in about 2 weeks. However, there are patients who cannot return to normal standards.
It is one of the points that should be shed light to seek solutions with alternative physical medicine methods
for these long-term losses in the senses of smell and taste. Stimulations with vagus nerve stimulation can be
effective in curing these problems. In the past literature on animal models, invasive vagal nerve stimulation
using high frequencies has been shown to be effective in modulating olfactory bulb activity. Again, in
another study, there is data showing that non-invasive high-frequency (80Hz) VSS can positively modulate
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olfactory performance in healthy participants. This suggests the conclusion that “Electrical stimulation of the
vagus nerve may be clinically effective in countering Covid-19 complications”.
The aim of our study is to prepare a pioneering study by compiling literature information about the fact that
electrical stimulation of the vagus nerve is a method that can be used against Covid-19 complications. In this
direction, data is compiled and it is tried to shed light on other studies.
Keywords: Covid 19, Vagus Nerve, Vagus Nerve Stimulation
GİRİŞ
Şiddetli akut solunum sendromu ile karakterize koronavirüs 2 (SARS-CoV-2), 2019'da ortaya çıkan ve
Koronavirüs Hastalığına (COVID-19) neden olan yeni bir koronavirüstür. 16 Temmuz 2021 itibariyle dünya
çapında 188 milyondan fazla kişiye yeni koronavirüs, şiddetli akut solunum sendromu (SARS-CoV-2)
bulaşmış, 4 milyondan fazla koronavirüs`e bağlı ölüm meydana gelmiştir (WHO, 2021a). Dünya Sağlık
Örgütü, 2019 koronavirüs hastalığının semptomlarını açıklamıştır. Bunlar; ateş, kuru öksürük, yorgunluk,
nefes darlığı veya nefes almada güçlük, ishal, baş ağrısı, koku veya tat kaybı şeklindedir (WHO, 2021b).
Gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarda, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile doğrulanmış COVID-19 tanısı
olan hastaların % 85.6’sı koku ve % 88.0'ı tat alma duyularını kaybettiğini bildirmiştir (Lechien, 2020).
Koku ve tat kaybı, genç hastalarda ve kadınlarda daha sık görülmüştür (Giacomelli, 2020)(Lee, 2020). Koku
alma duyusunun yaklaşık 2 hafta içinde normale dönmesi beklenir. Ancak normal standartlara dönüşü
sağlanamayan vakalar da tanımlanmaktadır (Whitcroft, 2020).
Viral enfeksiyonlar koku ve tat bozukluklarıyla ilişkilendirilmiştir (Hummel, 2011) (van Riel, 2015).
Koronavirüs suşlarıyla yapılan çalışmada, koku alma nöroepiteli yoluyla merkezi sinir sistemini istila ettiği
ve koku soğanı içinde yayıldığı gösterilmiştir (Dubé, 2018). SARS-CoV-2, burun içinde ve ağız boşluğunda
yüksek oranda bulunan anjiyotensin dönüştürücü enzim-2 (ACE-2) reseptörü ekspresyonuyla insan
vücuduna girer (Xu, 2020) (Hou, 2020). Koku alma nöroepitelyumundaki hücrelerin bozulması, koku alma
reseptör nöron fonksiyonunu bozan, daha sonra koku alma reseptörü nöron hasarına neden olan ve / veya
sonraki nörojenezi bozan inflamatuar değişikliklere neden olabilir. Bu tür değişiklikler geçici veya uzun
süreli koku disfonksiyonuna neden olabilir (Whitcroft, 2020).
Haehner’in çalışmasında koku kaybı olan Covid-19 hastalarının %80’den fazlası tat kaybı da bildirmiştir
(Haehner, 2020). Tat ve koku duyusu birbiriyle bağlantılıdır; retronazal koku alma, tadın (lezzet) ana
bileşenidir; bu nedenle, koku kaybı bildiren katılımcılar tarafından bildirilen tat kaybı, bozulmuş
gustasyondan ziyade retronazal koku alma bozukluğunu yansıtır (Whitcroft, 2020). Tat ve koku alma aracılı
duyuların bu karışıklığı, kemosensör bozuklukların doğru bir teşhisine ulaşmak için genellikle hem koku
hem de tat işlevini test etmeyi gerekli kılar (Mueller, 2003).
Koku ve tat duyularında yaşanan bu uzun süreli kayıplara alternatif fiziksel tıp metodları ile çözüm aranması
ışık tutulması gereken noktalardan biridir. Vagus sinir stimülasyonu ile gerçekleştirilen uyarılar bu
sorunların uzun vade çözümlerinde etkili olabilir. Hayvan modellerine ilişkin geçmiş literatürde, yüksek
frekanslar kullanan invazif vagal sinir stimülasyonunun, koku soğanı aktivitesini modüle etmede etkili
olduğu gösterilmiştir (García-Díaz, 1984). Yine başka bir çalışmada non-invaziv yüksek frekanslı (80Hz)
VSS'nun sağlıklı katılımcılarda koku alma performansını olumlu şekilde modüle edebileceğini gösteren
veriler mevcuttur (Maharjan, 2018). Bu da “Vagus sinirinin elektriksel stimülasyonu, Covid-19
komplikasyonlarına karşı koymada klinik olarak etkili olabilir” sonucunu düşündürmektedir.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
VAGUS SİNİRİ VE STİMÜLASYONU
Parasempatik sinir sisteminin ana bağlantılarından biri olan vagus siniri, merkezi sinir sisteminde medulla
oblongata'dan kaynak alan onuncu kranial sinirdir. En uzun kraniyal sinirdir. Medulladan başlayıp kolana
kadar ilerler (Berthoud ve Neuhuber, 2000). Ağırlıklı olarak torakal ve abdominal organları inerve eder.
Parasempatik aktivite etkinliği başta olmak üzere otonom sinir sistemi üzerinde bariz bir etkiye sahiptir.
Vagal siniri uyarmada kullanılan tüm tekniklere vagus sinir stimülasyonu denir. Vagus sinir
stimülasyonunun gelişimi 19. yüzyıllara dayanmaktadır (Yuan & Silberstein, 2015). 1930’larda ve
1940’larda elektriksel vagus sinir stimülasyonu çalışmaları yapılmıştır. Kediler ve maymunlar üzerinde
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yapılan çalışmalar, vagus sinir stimülasyonunun beyin elektriksel aktivitesini etkilediğini göstermiştir
(Howland 2014).
Vagus sinir stimülasyonunda hem invaziv (cerrahi teknikler) hem de non-invaziv (transkütanöz) teknikler
mevcuttur. İlk deneyler invaziv uygulamalar üzerinde geliştirilmiş sonrasında non-invaziv uygulamalar da
gün yüzüne çıkmaya başlamıştır (Howland, 2014).
Günümüzde en çok kullanılan cihazlar ve stimülasyon modelleri 1990`larda FDA tarafından ilaca dirençli
epilepsi hastalarında kullanılma amacı ile onay almıştır 2000`lerin ilk dekatının ortalarında ise bu cihazların
ilaca dirençli depresyon odaklı kullanımına da FDA tarafından onay verilmiştir. Bu uygulama yöntemlerinin
kalp yetmezliği, obezite, migren, alzheimer, inflamasyon, kronik ağrı ve tinnitus dâhil olmak üzere çok
çeşitli durumlar için tedavi edici etkisi bulunmaktadır (Clancy ve diğ., 2014).
Vagus sinir uyarımının etki mekanızması tam olarak bilinmemekle beraber, insanlar üzerinde yapılan
çalışmalarda subkortikal ve kortikal düzeyde beynin birçok alanına etki ettiği gösterilmiştir. İlaca dirençli
epilepsi tedavisinde kullanılan vagus sinir uyarımı sistemi, iki uçlu sarmal şekildeki vagus sinir uyarıcı
elektrotuna birleştirilen bir jeneratör sisteminden oluşmaktadır. Bu tedavi sistemi vücuda genel anestezi
altında ve cerrahlar tarafından yerleştirilmektedir (Buturak ve Bakar 2014). Ancak bu uyarıların verilmesi
için invaziv girişim şart değildir. Kulakta afferent sinir liflerinin doğrudan uyarılması, cerrahi girişim
olmaksızın benzer bir etki yaratabilir. Non-invaziv vagus sinir uyarımı insan fizyolojisini etkileyip, invaziv
vagus uyarım yöntemine göre basit ve ucuz bir alternatif olabilir (He ve diğerleri 2012). Kulakta tragusun
non-invaziv olarak uyarılmasının parasempatik sistemde aktivasyonu arttırdığı ve sempatik aktiviteyi
azalttığı farklı denekler üzerinde gösterilmiştir. Bu tragus uyarımınım, otonomik aktivitenin tehlikeye attığı
bazı bozukluklarda uygulanabilir bir tedavi olabileceğini gösterir (Deuchars ve diğerleri 2017). Şekil 1’ de
Vagus sinirinin auriküler dalının dış kulağa dağılımı gösterilmiştir (Clancy et al., 2014). Şekil 2’ de
Transkutan vagus uyarımının beyin sapını etkileme mekanizması anlatılmıştır (Ellrich 2011).
Şekil 1.1: Vagus sinirinin auriküler dalının dış
kulağa dağılımı
(C: concha, T: tragus, CyC: cymba

Şekil 1.2: Transkutan vagus uyarımının beyin sapını
etkileme mekanizması

Frangos ve ark. tarafından gerçekleştirilmiş olan bir çalışmada, dış kulağın sol simba konkaları yoluyla
vagus sinirinin auriküler dalının invazif olmayan VSS'nun invaziv VSS'na benzer etkiler yarattığını
göstermiştir (Frangos, 2015). Bu sonuç, önceki çalışmalardaki invaziv VSS uygulamasına benzer şekilde
non-invaziv VSS kullanmanın potansiyel faydalarına dikkat çekmektedir (Maharjan, 2018).
VAGUS SİNİR STİMÜLASYONU VE TAT ALMA DUYUSU ARASINDAKİ İLİŞKİ
Kemosensör fonksiyon, çok sayıda duyusal kanalın karşılıklı etkileşimi ile belirlenir. Burun içi kemosensör
fonksiyonlar ağırlıklı olarak koku alma, trigeminal sinirler ve birkaç tat siniri aracılığıyla gerçekleşir. En
önemli tat yolu fasiyal sinire eşlik eder, ardından korda timpaniyi oluşturur ve trigeminal sinirin periferik bir
dalı olan lingual sinir yoluyla dile ulaşır. Diğer tat lifleri, glossofaringeal ve vagal sinirler boyunca ilerler ve
bu nedenle esas olarak dilin tabanına, yutağa ve gırtlağa innervasyon yapar (Kirchner, 2004). Vagus sinir
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stimulasyonun tat duyusuna etkileri tartışmalıdır. Sperling ve ark., küçük örneklem grubunda dirençli
depresif bozukluk nedeniyle VNS tedavisi alan hastalarda vagal sinirin aktivitesinin tatlı ve acı tat algısı
üzerinde anlamlı artış gözlemlediğini bildirmiştir (Sperling, 2011).

VAGUS SİNİR STİMÜLASYONU VE KOKU DUYUSU ARASINDAKİ İLİŞKİ
Koku duyusu, yaşamsal tehlikeleri tespit etmekten güvenli gıda tüketimine kadar çevre ile olan
etkileşimlerimizde ana rol üstlenir (Doty, 2012)(Huart, 2013). Koku alma sistemi içinde, koku alma ampulü
(OB), kokuyu işlemekten sorumlu ilk yapıdır. Koku alma sinir lifleri kraniyal boşluğa ulaştıktan sonra
OB'nin mitral ve püskül hücrelerine bağlanır ve koku alma yolu ve koku alma tüberkülü yoluyla koku alma
korteksine çıkıntı yapar(Powell, 1965)(Savic, 2000). Koku alma yolu, entorhinal korteks, piriform korteks
ve parahipokampal girusu içeren birincil koku alma (serebral) merkezlerine ve ardından hipotalamus,
talamus ve orbitofrontal korteksi (OFC) içeren ikincil koku alma (serebral) merkezlerine uzanır(Savic,
2000)(Sobel, 2003)(Katata, 2009). Orbitofrontal korteks, ana neokortikal projeksiyon olarak işlev görür, çok
sayıda koku alma alanından gelen tüm afferent girdiler için bir aktarma istasyonu görevi görür ve buna göre
geri bildirim gönderir (Gottfried, 2006)(Patel ve Pinto, 2014).
García-Díaz, OB'nin nöronal aktivitesini modüle etmede invazif vagus sinir stimülasyonunun kapasitesini
göstermek için hayvan modelleri üzerinde ilk çalışmayı gerçekleştirdi. Yüksek frekansta vagal sinirin
elektriksel stimülasyonu, koku alma ampulündeki elektrofizyolojik aktiviteyi modüle etmede etkili olduğu
gösterilmiştir. Sorumlu hücreler, koku alma ampulünün periglomerüler tabakası içinde tanımlanmaktadır
(García-Díaz, 1984). Hayvan modellerinde önceki bulgulara rağmen, Sperling ve arkadaşlarının yaptığı
çalışma majör depresyon hastalarında düşük frekanslı invaziv vagal sinir stimülasyonu koku alma
algılarında belirgin değişiklikler göstermede başarısız olmuştur (Sperling, 2011). Kirchner ve ark. epilepsi
hastalarında vagal sinir stimülasyonunun koku alma bilgisi işleme üzerinde bir etkisi ve koku alma ERP'nin
P2 latanslarında bir uzama bulmuştur. P2 gecikmelerinin uzaması, ek vagal uyarım varlığında kemosensör
sinyalin değerlendirilmesi için gereken sürenin arttığını gösterir (Kirchner, 2004). Yapılan çalışmada noninvaziv, yüksek frekanslı auriküler vagal sinir stimülasyonu, sağlıklı yetişkinlerde koku alma performansını
iyileştirmede etkili olduğu gösterilmiştir. Yüksek frekanslı vagus siniri elektrostimülasyonu (VNS), nöral
bağlantılarla koku alma fonksiyonunu modüle edebileceği gösterilmiştir (Maharjan, 2018).
SONUÇ VE TARTIŞMA
Yapılan çalışmalar, elektriksel vagal stimülasyonun koku alma ve tat alma duyumları üzerindeki ölçülebilir
bir etkisi olduğunu göstermektedir. Vagal sinir uyarımının beyin sapının belirli bölgeleri üzerindeki
saptanabilir etkisi, örneğin çekirdek tractus solitarii gibi, tat ve koku alma algılarının vagal uyarımla ne
ölçüde değiştirilebileceği sorusunu gündeme getirmektedir. Özellikle koku alma fonksiyonunda elde edilen
umut verici veriler koku duyusunu modüle etmek için auriküler vagal sinir stimülasyonun öneminin altını
çizmektedir.
Kovid 19 ile birlikte gelişen ve sonrasında uzun süreler düzelmeyen tat ve koku alma duyusundaki
bozuklukların literatürde de görüleceği üzere vagus sinirinin stimüle edilmesi ile çözüme kavuşturulabilirliği
muhtemeldir. Bu amaçla kullanılacak vagus sinir stimülasyonu tipinin invaziv veya non invaziv oluşu
hakkında liteartür fikir verse de henüz tam bir sonuca ulaşılabilecek netlikte sonuçlar ortaya konmamıştır.
Burada temel ve en basit mekanizma olarak koku veya tat yolaklarındaki nöral bağlantılarından dolayı vagus
sinirinin uyarılmasının nöroplastik bir süreç başlatarak koku ve tat alma duyularındaki geri kazanımı
tetikleyebileceğidir. Nöroplastisite sürecini başlatabilmek için temel kavram o bölge üzerinde bir girdi
yolağı oluşturarak nöral iletim için bir yolak oluşturmaktır. Mekanizma tekrar aktif hale gelip koku ve tat
duyularında tekrar duyu yeteneği geri geldiğinde zaten nöroplastisite süreçleri deneyimleme gibi
mekanizmalarla sonrasında çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebileceklerdir.
Bu doğrultuda ilgili çalışmalar ışığında yeni klinik araştırmalar ve vaka raporları bu tekniğin kovid
hastalarında gelişen komplikasyonların giderilmesinde kullanılabilirliğini gün yüzüne çıkaracaktır.
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ABSTRACT
At global level, there is already high growth and adoption of online and blended learning in education
system, the sudden shift away of the classroom in many parts of the globe as a result of Covid-19 pandemic
(Coronavirus) has paved way for compulsory adoption of relevant and effective online learning strategies.
Most of these learning on internet were made free and easy to use by the students. There are different views
attached to the unplanned and rapid move to online learning and blended learning. Some believe that it will
result to a poor users’ experience that is un-conducive to sustain growth while other believe that a new
hybrid model of education will emerge with significant benefits. The study looks critically into the
unplanned adoption of online and blended learning as a result of Covid-19 Pandemic outbreak and how
society forcefully embraces the so called online and blended learning. Towards achieving this, every
individual students of high school formed the population. Out of which 60 students (respondents) were
sampled randomly using structured interview approach to collect data. The instrument was subjected to face
and content validities by experts in research and sciences. The reliability index was .77 which indicates high
level of reliability. Charts were used to analyze the responses collected through the instrument. The findings
show that high percentage of respondents were forcefully embrace online and blended learning because of
no alternative means during Covid-19 Pandemic. Also, virtually all respondents agreed to continue using the
strategies as a result of its convenience, time and cost implications. It is therefore concluded that students all
over the globe should use the opportunity to quest for more ways of adopting online and blended learning to
improve and increase their learning habits and for personal and professional developments in life.
Keywords: Covid-19, Coronavirus, Pandemic, Online learning, Blended learning.
INTRODUCTION
Globally, it is not a news that covid-19 pandemic outbreak has caused sudden closure of several schools,
colleges and universities. This pandemic has partially put an end to common face-to-face teaching and
learning processes which has great negative effects on world education system as far as social distancing is
crucial to observe by every individual. At this point of critical stage of educational downfall, all agencies of
educational system worldwide are trying to find alternatives to manage the current and harden circumstances
of “No go school”. The partial and total shutdown of schools, depending on how the pandemic is threatening
the territory, stimulated the sudden growth of online learning as well as blended learning in some places.
The corona-virus crisis has made the world community as a whole to forcefully embrace the technologies
that would give students, from any part of the world, the opportunity to learn which many organizations,
individuals and other educational related fields have previously resisted to adopt and adapt.
In the same vein, governments, organizations, and developed nations are trying to come up with helpful
tools for meeting the needs of educational system worldwide especially in developing nation like Nigeria.
During covid-19 pandemic, according to Morris et al (2020) the virtual classes online and blended learning
were initiated in order to grow the students knowledge in their schooling.
It was observed that with the adoption and implementation of online and blended learning, the pedagogical
faculties of school managers and staff transformed from that of teacher-centric to student-centric model.
Online or blended learning can be seen as tools that made teaching and learning process more studentcentered, more innovative and even more dynamic and flexible (Dhawan, 2020). As observed by Thompson
et al (2019) the risk and fear of covid-19 pandemic has made schools tackling with the choices about the
continuity of tutoring and learning online while keeping the school staff and student safe.
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From this point of view, various institutions (both public and private) have chosen to drop all physical
contact classes, which also include meetings, and instructed their staff to forcefully move all courses online
or partly online with the view to preventing the spread of Covid-19. It must be noted that having online and
blended learning for the face-to-face teaching and learning approach does not mean to represent absolute
substitution but complement the traditional learning rather than complete replacement (Spurlock-Johnson et
al 2019). Hence, virtually all institution and academic heads are currently promoting online and blended
learning as solution to the crisis (UNESCO 2020). It was reported that the advancement in the use of online
and blended learning in the educational domain has been geometrically increased in relation to
sophistication and effectiveness across several schools (Demuyakor 2020).
It was also reported by UNESCO (2020) that over 1.5 billion learners in 165 countries are affected by
Covid-19 for sudden closure which translated to 87% of the world’s student population. Technologies have
definitely reshaped the educational system and it will continue reshaping, advancing and enriching the
school based methods (Murphy, 2020; UNESCO, 2020; Demuyakor, 2020). The review of literature
observed that online learning students have advantages of convenience, time and cost implications and the
gap is likely to widen, as compare to face-to-face education, with the evolvement of programs and
technologies (Demuyakor 2020). Conclusively, many schools, institutions and educational organizations
have rushed and established online and blended learning classes in order to fill the voids that are likely to
last for the whole academic year in the areas that are grossly and adversely affected (Demuyakor, 2020;
UNESCO, 2020; Bao, 2020). The continual spread of covid-19 from one form to the other has made
education field to keep producing a growing body of different online resources to support students’ learning
and their well being during total closures, examples are grouped under the listed headings by LPI (2021) as:
Safe and Restorative School Reopening, Restorative Approaches to Recovering Lost Learning Time,
Distance Learning, Supporting Students With Special Needs, Educator Preparation and Early Learning.
Some years back, students’ use of smartphones were strongly kicked against by their parents believing that
smartphones were source of distractions to the students’ pedagogical reasoning. Not too long, as an adage
puts “every cloud has a silver lining”. Today using smartphones for online classes have made the mobile
apps necessity for every individual even including adults for learning as a result of covid-19. Hence, the
media and apps platforms are used to encourage young children having access to equal knowledge that
covid-19 has come to deprive them and it makes students to be more interactive and fun-filled with online
tools available for them (Mindster 2020). Most common apps includes: google classroom, edx, khan
academy, duolingo, remind, photomath, sololearn, quizlet and many more. The following research questions
are addressed:
To what extent rate are the students engaged in online and blended learning before COVID-19
Pandemic?
Is there any significant convincing reason for sudden adoption of online and blended learning?
Are there any significant proofs or reasons to show the continuity of online and blended learning
when COVID-19 Pandemic is over?
MATERIALS AND METHODS
In this study, qualitative research design was employed to collect data from the students. High school
students formed the target population of the study. 60 students (Comprises Males and Females) were
sampled using non-probability sampling technique. Interview approach was used as an instrument to collect
data from the selected students. The instrument was structured to have only three questions similar to the
research questions formulated via WhatsApp platform. The platform made the administration of the
interview easier, faster and less costly. The instrument was validated using peer debriefing technique by
expert in research and sciences. Also, those questions were reliable after testing them in two different
occasions and gotten similar results with .77 reliability index. Finally, the data collected were collated and
analysed using simple charts approach.
RESULTS
The results of interview conducted via the WatsApp platform were analysed and presented below in figure 1
to figure 3
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I do not go because it takes my time
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I do not go at all
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I go when I am pleased
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I go when it is compustory to do so
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Figure 1: The extent of students engaging in online and blended learning before covid-19 pandemic

Is there any significant convincing
reason for sudden adoption of
online and blended learning?

The figure 1 shows the extent at which students engage in online and blended learning before covid-19
pandemic. It reveals that 27 students answered “I do not go at all”, next are the 15 students that answered “I
do not go because it takes my time”, 12 students answered “I go when it is compulsory to do so”, followed
are only 6 students that answered “I go when I am pleased”.
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Figure 2: Convincing reason for sudden adoption of online and blended learning
This figure 2 depicts reasons for sudden adoption of online and blended learning during covid-19 pandemic.
From the figure2 it shows that 56 students answered “Due to covid-19” which is 93% of the sample size
while only 4 students answered “No alternative”. The rest options were zeros.
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Figure 3: Proofs or reasons to show the continuity of online and blended learning when COVID-19
Pandemic is over
In the figure 3, the figure finds proofs or reasons for the continuity of online and blended learning when
covid-19 pandemic is over. It is clearly shown that 55 students answered “It is timely, convenient and cost
less”, while the remaining 5 students answered “It depends on government decision”, finally, no one among
the students said “I cannot say”.
DISCUSSION
From the findings, students noted that their going to the net for learning sake was by chance, it was not from
their interest or willingness. 27 students were reported not to go at all, another 27 students do not go giving
excuses of time consuming or they go provided it was made compulsory for them while remaining 6
students go online when the were pleased
On the other hand, 56 students claimed that they go online to learn not from their heart but due to covi-19
total shutdown while the remaining 5 students said that they go to online learning because they don’t have
an alternative. This means that 100% of the students interviewed do go to the internet for learning due to
covid-19 pandemic.
At the same time, 55 students interviewed gave timely, convenience and cost less of online as proofs and
reasons for them to continue using the online and blended learning after covid-19 is over while the
remaining 5 students claimed to wait for government decision before they decide.
CONCLUSİON
Based on the findings and literatures, we conclude that before the outbreak of covid-19 pandemic, most
educational institutions especially higher institutions in Nigeria did not make online and blended learning as
so crucial as it is during covid-19, As a result of various challenges peculiar to developing nations like
Nigeria, we conclude that covid-19 pandemic is a forceful catalyst towards embracing Online and Blended
learning using different media and Apps Platforms. It is obvious that social media platforms and apps
appear to be acceptable as one of the ways delivering e-learning solutions among instructors and students all
the time not only during covid-19 but also after it..
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ARDUINO BASED COVID 19 SOCIAL DISTANCE AND HUMAN DETECTOR USING
TINKERCAD
Asist. Prof. R.Karthikamani
UG Students Syed Khadhar Z
UG Students Thabu S
UG Students Saraswathy P V

ABSTRACT
In this pandemic situation we need to create something useful for this society. In this work the COVID 19
human detector device is designed using Arduino in Tinker CAD software tool. The humans are detected
using PIR sensor and the temperature of the human is measured using temperature sensor and the
temperature is displayed in the LCD screen. If any infrared light is detected by the PIR sensor then the
buzzer will beep and it shows the status on LCD that there is any human or not. So, by using this we can
create an automated sanitize chamber or a machine to detect that there is any human or not from 7-8 m of
distance. If the temperature of the human is above the normal level then the buzzer will beep and the will go
for further disease diagnosis. The social distance of the human was detected using ultrasonic sensor. If they
are not maintaining the social distance a buzzer will turned ON and indicate them to keep distance.
Keywords: Tinker CAD, PIR Sensor, LCD
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CETRARIA ISLANDICA AS A PULMONARY CYTOPROTECTIVE AND SUPPORTIVE
HERBAL REMEDY FOR LUNG COMPLİCATİONS RELATED TO COVID-19
Amani W. Nasser
Salama M. El-Darier

ABSTRACT
At the end of 2019, COVID-19 (SARS-CoV-2) has become a global pandemic with severe acute respiratory
syndrome. The virus started from Wuhan, China on 29 December 2019 and spread widely all over the world
in a short period. The present review reports the activity of one striking lichen; Cetraria islandica (L.) Ach.
as probable complementary effective treatment for symptoms associated with Covid-19, infection. Many
potential treatments have been introduced, which are considered potent antiviral drugs and commonly
reported as herbal or traditional and medicinal treatments. Currently, several studies confirmed that herbal
medicine plays a major role in the prevention and treatment of many diseases also for the novel coronavirus.
As well as, the post-COVID syndromes which have been detected in many people who've "recovered" from
COVID-19 but still suffering from its pulmonary symptoms. In the light of findings reported in the present
study, C. islandica supplements can add a significant role to protect lung from COVID-19 symptoms and
post-COVID syndrome alongside with synthetic drugs or vaccines. Therefore, C. islandica supplements
have the potential of being utilized as novel bio-resources for naturally occurring phytotherapies.
Keywords: COVID-19, Complementary medicine, Herbal medicine, Cetraria islandica, Pulmonary
complaints
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THE RESILIENCE OF MSMEs IN INDONESIA DURING THE COVID-19 PANDEMIC
THROUGH THE DIGITALIZATION PROGRAM
Mercurius Broto Legowo
Budi Indiarto
Deden Prayitno

ABSTRACT
At present, conditions during the COVID-19 pandemic require the business sector, such as Micro-Small
Medium Enterprises(MSMEs), to have resilience efforts to change the pattern of their business operations.
The digitalization program is used as an MSMEs resilience effort that must be applied in the turbulent
business conditions during the COVID-19 pandemic. In implementing this digitalization program, MSMEs
must consider the influence of external business drivers factors and their dynamic capabilities.The
digitalization of MSMEs is expected to have a significant impact in creating, changing, and increasing the
values of business model innovation. The purpose of this study is to develop the digitalization model for
MSMEs during pandemic covid-19 in Indonesia. The qualitative research approach uses Grounded Theory
to develop the proposed model. Data collection from the results of literacy studies, interviews with SMEs,
and opinions from various online media to then build this research model. The results of the development of
the MSME digitization model reveal how MSME digitization influenced by external business drivers, and
dynamic capabilities will impact MSME business model innovation, The main contribution of this study will
support the SMEs Go Digital program of the Indonesian government.
Keywords: Resilience, MSMEs, Digitalisation, Covid-19 Pandemic,
INTRODUCTION
The COVID-19 pandemic that has hit the world since the end of 2019 has disrupted human life. especially in
business and economy. The economic downturn is significantly detrimental to the business world, including
Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). MSMEs must have resilience in the Covid-19 Pandemic
Period so that business does not stop and runs sustainably. The digitalization program is used as an MSMEs
resilience effort that must be applied in the turbulent business conditions during the COVID-19 pandemic.
In Indonesia, MSMEs are the backbone of the national economy. The total number of MSMEs currently is
64.2 million, so MSMEs make a significant contribution to foreign exchange for the country. Play a role in
increasing total exports, employment, increasing Gross Domestic Product (GDP). A survey from Bank
Indonesia stated that as many as 87.5 percent of MSMEs were affected by the Covid-19 pandemic. Of this
number, around 93.2 percent of them have negatively affected the sales side. However, not all of the
responses have been affected by the pandemic. External Business Divers are factors that cannot be separated
from the operation of Indonesian MSME businesses. Banks that have previously served as financial
intermediaries are still unable to provide credit to MSMEs. Law and Regulations related to Digital
transactions are under the control of the Central Bank (BI) and Indonesia Financial Services Authority.
Startups and Fin Tech Companies collaborated with Banks supported MSMEs. Only 37 percent of business
actors have the dynamic capability to update their competencies and rethinking to innovate their business
model In Indonesia, there are 9.4 million MSMEs that go digital, which has increased from 2019 to 1.4
million MSMEs. A target digitalization program of 6.1 million MSMEs per year to reach 30 million by
2023.
The Indonesian government has made various efforts for the resilience of MSMEs during this Covid-19
pandemic. The Ministry of Research and Technology encourages academics to synergize with practitioners
to improve MSME performance through the Community Partnership Program by providing research grants.
The Ministry of Cooperatives and SMEs of the Republic of Indonesia encourages MSME owners to think
about business model innovations to make it easier to get financing(CNN Indonesia, 2020). Fostering the
dynamic capability improvement of MSMEs, and achieving the “Go Digital MSME” program target of 6.1
million MSMEs per year reaching 30 million by 2023(CNN Indonesia, 2021). The Ministry of Finance
encourages an increase in financial inclusion level with the following efforts: banking as a financial
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intermediary to provide small business loans for MSMEs, and expects banks to cooperate with Fin Tech
companies. The Central Bank and the Financial Services Authority make laws and regulations related to
digital transactions for MSMEs and Fin Tech Companies(Bank Indonesia, 2019).
The Resilience of MSMEs In Indonesia
Several external business drivers related to the digitalization of SMEs. In particular, a bank that functions as
a financial intermediary institution. Bank of Indonesia, as the Central Bank in Indonesia, has planned a
strategy to navigate an Indonesian Payment System for the Digital Age(Bank Indonesia, 2019). Regulations
are under the control of the Indonesia Financial Services Authority (OJK, abbreviation in Indonesian) which
has regulations and supervision of activities in services in the financial sector. Fintech companies that are
part of the ecosystem of FinTech can be good business drivers(Subanidja et al., 2020). Startups, as a
FinTech solutions provider in Indonesia, are increasing rapidly. According to the most recent data from
Startup Ranking, Indonesia is ranked fifth in the world in terms of the number of Technology-based
Startups, with a total of 2182 Startups (Startupranking, 2019). These external business drivers and
digitalization are related to and influence the problems in increasing the financial inclusion of a country. In
Indonesia, according to OJK(2020), the financial inclusion index has increased, from 67.8% in 2016 to
76.3% in 2019. And this is expected to continue to increase in the following years.
MSMEs will have dynamic capabilities if they can adapt to their environment. The dynamic capability
perception is a suitable explanation for this phenomenon, especially so important in turbulent environments.
A study related to the dynamic capabilities of Indonesian SMEs by Rufaidah and Sutisna(Rufaidah &
Sutisna, 2015), states that the dynamic capabilities of SMEs require attention. The study results show that
only 37% of business actors have the dynamic capability to update their competencies so that they can
continue to survive in an increasingly competitive business environment.
Digitalization opens up new opportunities for SMEs, such as global commerce, innovation, and
growth(Bogavac et al.,2020). Efforts towards implementing the digitalization of SMEs are certainly not easy
steps to be realized. There are so many obstacles, which SMEs with their capabilities must be able to
overcome. Digitalization creates the foundation for innovating new business models and has the potential to
restructure individual sectors of the business(Wiljén & Khalaf Beigi, 2016; Ritter & Pedersen, 2019).
Digitalization can change the value or value proposition to customers or other company partners(Wirtz &
Daiser, 2017). Furthermore, digitalization such as in the FinTech application is usually to create or change
or enhance business model innovations(Legowo et al., 2020; Subanidja et al., 2020). Digitalization can
increase various business activities, including corporate business model innovation (Rachinger et al., 2018).
The main purposes of research is to develop the resilience of MSMEs Model in Indonesia during the Covid19 Pandemic through the Digitalization Program. For this MSME Resilience Model during the Covid-19
Pandemic, taking into account external business drivers and the perspectives offered by the dynamic
capabilities of MSMEs. Furthermore, the MSME digitalization program affects Business Model Innovation.
The results of this study contribute to supporting the acceleration of the Indonesian Government's
digitalization program (“MSMEs Go Digital”). As a result, the MSMEs digitalization program, which
developed to create, change, and improve the values of an innovative business model, is the novelty of this
research.
RESEARCH AND FINDINGS
The CommunityPartnership Program is a form of this Research Scheme following the direction of the
Ministry of Research and Technology, Indonesia. Scientifically, the research method used in this study is the
Convergent Parallel Mixed-Method.
Qualitative Phase Findings
At this qualitative stage, the research findings are the development of Grounded Theory, which forms the
proposed research model and the development of hypotheses. Furthermore, in Perception Analysis to prove
the influence of dynamic capabilities on digitization in detail.
(1) The Grounded Theory
Method is a qualitative research method that employs a systematic set of procedures to develop an inductive
theory about a phenomenon(Budiasih, 2014). This theoretical framework is built around the descriptions of
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Grand Theory, Middle Theory, and Applied Theory. The theoretical framework developed using Grounded
Theory is shown in Figure 2.

Figure 2. Theoritical Framework
Theory of Business and Information System Engineering is the underlying Grand Theory the issue of
digitalization of SMEs. According to Bichler et al.(2016) states that this theory is a combination of
information systems theory and business informatics, which teaches things relates to how informatics is used
in business and systems engineering information. The middle theory used first is the Theory of ResourceBased View / RBV(Barney, 2016). Roger's Theory of Diffusion of Innovations, developed in 1995, is
included in Management Theory and Technology. Digitalization can increasetative various business
activities, including corporate business model innovation (Rachinger et al., 2018). Even so, Santos et
al.(2011) developed the Business Model Innovation Theory in 2009. Applied Theory forms the variables in
the research model. The first variable constructs are External Business Drivers. Included in these dimensions
are: Banks, as financial intermediaries(Boot & Hoffmann, 2020), financial services authorities as
regulators(OJK, 2020), and Fintech companies, as financial technology advocates(Subanidja et al.,2020).
The second variable construct is Dynamic Capability. Dynamic capability, according to Cao (2011), is the
company's ability to renew its competence in maintaining a competitive advantage over time and survive the
turbulence of the business environment. Digitalization, as the third construct, is a form of technological
innovation that creates, changes, and improves business performance and the value of an organization.
(Wiljén & Khalaf Beigi, 2016),(Ritter & Pedersen, 2019). Finally, the last construct is business model
innovation(Vils et al.,2017). The objective of business model innovation is to provide the values, such as
value creation, value proposition, or value capture. (Sjödin et al., 2020;,Tuomisaari et al.,2013). There are
two independent variables in the research model (External business drivers and Dynamic Capabilities), one
dependent variable (Business Model Innovation), and one intervening variable (Digitalization). Besides,
Digitalization is a mediating variable, which is a special variable as a novelty in this research. Hypotheses of
the effect of the mediating variables (H6 and H7) are also novelties in this study.
Proposed Research Model and Hypotheses Development
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There are two independent variables in the research model (External business drivers and Dynamic
Capabilities), one dependent variable (Business Model Innovation), and one intervening variable
(Digitalization). Besides, Digitalization is a mediating variable, which is a special variable as a novelty in
this research. Hypotheses of the effect of the mediating variables (H6 and H7) are also novelties in this study.

Figure 3. Proposed Research Model
Furthermore, hypotheses based on this research model can develop, as follows:
External business drivers, according to Zailani(Zailani et al.,2012), will affect the implementation of
digitalization. As a result of an effective internal organizational strategy.
H1: External Business Drivers impact on DigitalizationAccording to a study from De Mendonca & De
Andrade (De Mendonca & De Andrade, 2018), there is a relationship between dynamic capability and
digitalization or the elements of digital transformation.
H2: Dynamic Capabilities impact on Digitalization
According to Pucihar et al.(2019) mentioned that there are various drivers, especially external ones, that
encourage companies to increase their business model innovation
H3: External business drivers impact on Business Model Innovation
The study Rachinger et al.(Rachinger et al., 2018) showed that the impact dynamic capabilities effect on
business model innovation.
H4: Dynamic Capabilities effect on Business Model Innovation.
The impact of digitalization on SMEs' business model innovation revealed by Bouwman et al.(2017).
H5: Digitalization impact on Business Model Innovation
One of the most important outcomes of the Focus Group Discussion stated that External business drivers
influence a firm’s environment through the digitalization implemented, it will impact business model
innovation.
H6: Digitalization mediates the impact of External Business Drivers on Business Model Innovation
Other main outcomes of Focus Group Discussion stated that there is a link between dynamic capability and
digitalization or digital transformation elements, which will impact business model innovation.
H7: Digitalization mediates the impact of Dynamic Capability on Business Model Innovation.
.The new finding of these hypotheses H6 and H7 is the novel aspect of this study
(2) Perception Analysis
Based on direct sources from interviews with MSME actors and community opinions through online
media. In this survey, SMEs were asked to provide their perception of dynamic capabilities towards
digitization, with survey questions (SQ), as follows:
“What is your perception as an SME player about the dynamic capabilities of SMEs towards SME
digitalization?”
Furthermore, in the SME perception survey, the steps for processing the data, as in the explanation of the
data analyst in the research method. Here are two examples of the results, as follows:
X1: “the existence of digitalization can identify in feeling the opportunity (I) market to create (A)
products/services” (=IA)
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X2: ”adaptation(II) to Digitalization to create(A) new products/services and the potential of the
creation of our human resources of my SMEs (IIA).
The result is a conclusion statement using paraphrase.
For example:
IA : identification of market opportunities to create new products/services with the support of
digitalization
IIA : digitalization adaptation for the creation of new products/services and potential resources.
This is continued until the perception of the 100th SME that is the respondent of this survey and then
tabulated.
Tabel 1. Effect of Dynamic capability on MSMEs Digitalization
Dynamic Capability

Sensing (I)

Seizing(II)

Reconfiguring
(III)

SMEs Digitalization
Create(A) : identification of market opportunities to create new
products/services with the support of digitalization
Change(B) : identify opportunities for changes in resources and
business processes towards digitalization
Improve(C) : identify opportunities to improve business
performance to obtain value capture
Create(A): Digitalization adaptation for the creation of new
products/services and potential resources
Change(B): Digitalization adaptation to transform digitalizationbased business processes and resources
Improve(C) : Adapt new business models to improve business
performance
Create: : reconfigure resources in value creation for the
product/service development process
Change(B) : reconfigure resources to change the digital-based
product/service development process
Improve(C) : reconfiguration to increase new revenue with the use
of digital technology

Quantitative Phase Findings
Data processed using smartPLS software. Purposive random sampling was used in sampling. Valid Sample
that is declared valid is 100 samples. Model and Hypothesis Testing is carried out in this phase.
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Figure 3. Data Processing Result Using smarPLS Software
(1) Results Of Model Testings
Based on the outer model and inner model testing and data processed statistically, then we have the
results :
- All variables and indicators in this study have valid and reliable ( Cronchbach’s Alpha (CA) > 0.7, and
Composite Reliability > 0.7).
- The GoF value = 0.824  the model's overall suitability index is extremely high( > 0.36 ).
- The Q-square value = 0.978  the research model has avery high predictive relevance
(> 0.35).
- The R-square value for the Digitalization variable is 0.970, and the Business Model Innovation value is
0.792 , so  The model had a very high influence categorization.
(2) Results Of Hypothesis Testings
The results of Hypothesis Testing, shown in Table 3. Based on Table 3, the analysis of the results of
hypothesis testing is as follows:
Hyphotesis
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7

Tabel 3. The Hypothesis Test Results
Path
Original
T Statistic
Sample
X1Y1
0.616
6.206
X2Y1
0.385
3.781
X1Y2
-0.216
2.526
X2Y2
-0.708
3.180
Y1Y2
1.755
7,970
X1Y1Y2
1.081
4.581
X2Y1Y2
0.676
3.449

P Value
0.000
0.000
0.000
0.002
0.000
0.000
0.001

Hyphotesis
Result
Accepted
Accepted
Accepted
Accepted
Accepted
Accepted
Accepted

H1:External Business Drivers have a positive and significant impact on Digitalization. This hypothesis
finding is in line with Zailani’s study(Zailani et al., 2012). H2: Dynamic capability have a positive and
significant impact on Digitalization. The result is that hypothesis H2 accepted. This hyphotesis result is in
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line with De Mendonca & De Andrade's study(De Mendonca & De Andrade, 2018). H3: External business
drivers have a negarive and significant impact on Business Model Innovation. The result is that hypothesis
H3 accepted. The result had supported by research from Pucihar et al.[37]. H4: Dynamic capability have a
negarive and significant impact on Business Model Innovation. This result is in line with the research of
Rachinger et al.[2]. H5: Digitalization have a positive and significant impact on Business Model
Innovation..This hypothesis result is in line with a study from.Bouwman et al.(2017). H6: Digitalization
significantly mediates the External Business Drivers impact of Business Model Innovation. The finding that
digitalization is a mediating variable is a novelty of this research. H7: Digitalization significantly mediates
Dynamic Capability impact of Business Model Innovation. The results of this hypothesis also have no
previous related studies. This hypothesis finding is also a novelty of this research.
Focus Findings Related To The Research Model:
The MSME resilience model during the covid-19 pandemic through the digitalization program, can be
shown in Figure 3.

Figure 3. The MSME Resilience Model During The Covid-19 Pandemic Through
The Digitalization Program
This MSME Resilience Model is very useful for understanding the problem of increasing financial inclusion
due to the influence of external business drivers on SMEs Digitalization. Based on sources from the
Indonesian Financial Services Authority, it was stated that there was an increase in the phenomenon of the
financial inclusion index, from 67.8% in 2016 to 76.3% in 2019(OJK, 2020).
Based on the perception analysis, according to this model, it is revealed that dynamic capabilities affect
digitalization. This model illustrates efforts to increase the resilience of MSMEs during the COVID-19
pandemicThis model also supports the research of Rufaidah & Sutisna(2015)) which states that the dynamic
capabilities of SMEs in Indonesia need attention, especially during the COVID-19 pandemic.
This model proves that there is an influence of SMEs Digitalization on Business Model Innovation. Thus, so
that SMEs get a lot of value based on this. This is in line with studies (Bouwman et al., 2017) revealed that
the impact of digitalization on business model innovation (BMI) in SMEs. This model will also clearly
support the acceleration and target of the "Go Digital" digitalization program from the Ministry of
Cooperatives and SMEs (CNN Indonesia, 2021), amounting to 2.0 million Go-Digital MSME players,
which has increased from 2019 to 1.4 million SMEs(Wijoyo & Widiyanti, 2020).
CONCLUSION
In summary, this research reveals how to develop a model of MSME resilience in Indonesia during the
Covid-19 pandemic through the Digitization Program. This study emphasizes the factors that influence the
digitalization of MSMEs and their impact on the values derived from business model innovations in
Indonesian MSMEs.
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The main results of this study show that MSMEs digitalization has a significant role in mediating the
influence of external business drivers and dynamic capabilities on business model innovation. The results of
this study contribute to supporting the Indonesian government's digitalization program (MSMEs Go Digital).
As a recommendation for further research, research topics related to value proposition, value creation, and
value capture in business model innovation are very significant for future business model innovation
research in more detail.
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ABSTRACT
When a baby will become naughty, his mom scolds him. But, if the kid continues to misbehave, then she
will beat him. Implying– that she is going on elevating the extent of punishment. Likewise, Mother Nature is
being pressured to punish us tougher and harsher.
This pandemic situation of death and destruction is no less than a punishment by Nature. Despite of having
the high level technology, knowledge of medical science and human interference in Nature, we as the global
citizen are unable to control the spread of the virus or finding a perfect cure.
We see that there exists a non-stop harmony among the outer and internal dimensions of nature and human
beings. If thoughts, mind, and ego of human beings are faulty or polluted, then, it'll additionally contaminate
the outer factors– earth, water, fire, air, and ether. On the contrary, if those factors are properly disciplined
and are in rhythm, then, the equal rhythm will enhance the out of doors Nature too with the notes of
concord. Therefore, according with this equation, we're left with one and the best manner out– to convert our
internal nature, i.e. our thoughts and mind, or, to say, our questioning! When the questioning will extrude on
the collective level, best then it'll bring about a positive, harmonious, and optimistic action. We will, then,
behave like a very good and disciplined child. Then, obviously, there might be no cause for Mother Nature
to take a fierce form. After all, punishment is given best to the mischievous!
Keywords: Act of God, Mother Nature, Positive approach , Interference of Human activities in Nature,
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