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Araştırma Amacı
PRAGMA Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. dünya gündemini altüst eden Korona Virüsü 
salgını ile ilgili ulusal bir araştırma yapmak ve halkın, bu salgının ülkemize girip 
ilerlemesinden itibaren bu duruma karşı tutum ve davranışlarını ölçmek istemiştir. 

Bu çalışma PRAGMA’nın Korona salgınına yönelik ikinci çalışmasıdır. İlk çalışmada 
henüz salgının Türkiye’ye yaklaştığı dönemde (24-28 Şubat 2020) kamunun bu konuyla 
ilgili farkındalığı ölçümlenmiştir. Mevcut çalışmada ise ülkemizde ilerleyen ve günlük 
yaşantımızı tamamen etkileyen salgınla ilgili algı gözlemlenerek kamunun ilk 
çalışmadan itibaren algı değişimine de işaret edilmiştir.   

Söz konusu veriler Türkiye temsili bir örneklemden (N: 1500) elde edilmiş olup, ülke 
genelini %95 güven düzeyinde +/-2,5 hata payı ile yansıtmaktadır.



ARAŞTIRMA DETAYLARI



Metodoloji
• Araştırmanın yöntemi CAWI’dir. (Online 

Araştırma) 

• Araştırma, PRAGMA online paneldeki 
katılımcılarla gerçekleştirilmiştir. 

• Türkiye temsili örnekleme ulaşmak üzere 
NUTS1 kapsamındaki 12 ilden katılımcılar 
araştırmaya dahil edilmiştir. 

• Online panelde alt segmentlerden
katılımcılara ulaşma sınırının olduğu 
düşünüldüğünde örneklem SES grubunda 
D ve E’nin olmaması olağan 
karşılanmaktadır.

• Data toplama süreci 9-15 Nisan 2020 
tarihleri arasındadır.
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BULGULAR



Duydum
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Vatandaşın Salgınla İlgili Endişe Düzeyi (%)

Çok endişeleniyorum Endişeleniyorum

Ne endişeleniyorum ne endişelenmiyorum Endişelenmiyorum

Hiç endişelenmiyorum

? Korona virüs salgını sizi şahsen ne derece endişelendiriyor?

N: 1500

Halkın Endişe Düzeyi Arttı! Her 10 Kişiden 9’u Endişeli

Nisan ayında yapılan ölçümde 
40-49 yaş arasındaki 
vatandaşlar, kadınlar, 
aileleriyle yaşayanlar ve C2 SES 
grubu en fazla endişeli 
gruplardır.
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? Bu salgına karşı ülkemizde alınan tedbirlere ne derece güveniyorsunuz?
? Bu salgına karşı ülkemizde alınan tedbirler sizce ne derece yeterli?

N: 1500

Halkın Yarısı Tedbirleri Yeterli Buluyor!

Yetersiz diyenler ve 
tedbirlerle ilgili emin 
olmayanların %96’sı 
OHAL uygulanması 
gerektiğini 
belirtmektedir.

A SES grubu ve 50 yaş üzeri
vatandaşlar anlamlı olarak
tedbirleri daha fazla yetersiz
bulmaktadır.



Maske Kullanma Zorunluluğuna Uyuluyor!

? Bu salgınla siz şahsi olarak ne gibi tedbirler alıyorsunuz?

N: 1500
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Bağışıklık güçlendirici takviye alıyorum

Dışarıda eldiven kullanıyorum

Sağlıklı besleniyorum

Evime kimseyi almıyorum

Dışarı çıkmamaya çalışıyorum

Maske kullanıyorum

Kişisel temizliğe önem veriyorum
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50 yaş üzeri vatandaşlar ve yalnız yaşayanlar
alışverişlerini daha fazla eve servis şeklinde
yapmaktadırlar.

Tedbir olarak en az sağlıklı beslenenler 15-29 yaş
arası gruptur.

Bağışıklığı güçlendirici takviyeler 40-50 yaş arası
kişiler tarafından daha fazla alınmaktadır.

15-29 yaş arası grup dışarıda en az eldiven
kullanan kitledir.



Şirket evden 
çalıştırıyor
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İşe giderken veya işteyken kendimi korumak
için özellikle bir şey yapmıyorum

Maalesef iş koşullarından ötürü kendimi
yeterince koruyamıyorum

Salgın süresince evden çalışıyorum

İş yerinde mümkün olduğunca kendimi izole
ederek çalışıyorum

İşe gitmek için dışarı çıktığımda belirtilen
tüm kurallara uymaya çalışıyorum

Çalışanların %14’ü Kendilerini Virüsten Koruyamıyor! 
Evden Çalışma Herkes İçin Verimli Değil!

? Bir çalışan olarak kendinizi bu salgından nasıl korumaya çalışıyorsunuz?
? Evden çalışmayı ne derece verimli buluyorsunuz?

N: 568 (Çalışanlar)

Kadınlar 
evden 
çalışmayı  
daha fazla 
verimsiz 
bulmaktadır



En Çok Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu Güven Veriyor!

? Korona salgınında gelişmelerle ilgili aşağıda belirtilen kişi/kurumlara ne derece 
güveniyorsunuz?

N: 1500
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Salgının etkileri medya tarafından abartılmaktadır

Ülkemizde salgının etkileri diğer ülkelere göre daha ağır olacaktır

Bu salgın siyasi/ekonomik güçlerin ortaya çıkardığı bir komplodur

Ülkemizde salgınla ilgili gerçek veriler sunulmamaktadır

Salgının aşısı/ilacı yakın zamanda piyasaya sürülecektir

Ülkemiz salgın karşısında başarılı bir duruş sergilemektedir

Bu salgın insanoğlunun doğaya kötü davranmasının bir sonucudur

Salgınla birlikte insanlık yepyeni bir dünya düzeni kuracaktır

Salgın dünya nüfusunu ciddi oranda düşürecektir

Salgınla İlgili İnanışlar (%)

Katılıyorum Ne katılıyor ne katılmıyorum Katılmıyorum

? Bu salgının geleceği ile ilgili aşağıdaki ifadelere ne derce katılıyorsunuz? 

N: 1500

Türkiye Salgın Karşısında Yarı Yarıya Başarılı!
Şubat 2020’de 

İfadeye Katılanlar
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Şubat 2020’de yapılan
çalışmaya göre halk anlamlı
oranda daha fazla salgının
doğal koşullar sonucu ortaya
çıktığına ve ciddi bir tehdit
olduğuna inanmaktadır.
Katılımcıların yaklaşık yarısı
salgın karşısında Türkiye’nin
başarılı duruş sergilediğine
inanmasına rağmen sadece ¼’i
ülkemizdeki etkilerin diğer
ülkelere göre daha ağır
olacağına inanmaktadır.
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Halkın Yarısı Eski Yaşantımıza Döneceğimize İnanmıyor!

? KSizce salgın sağlığımızı ne kadar süre daha tehdit edecektir?
? Sizce salgın ekonomimizi ne kadar süre etkileyecektir?

N: 1500
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Belirsizlik, Çaresizlik ve Endişe Bizi Yıprattı…
Hava Güzelleşiyor, Deniz Kenarında Yürümek İstiyoruz!

? Korona salgınının sizde yarattığı çağrışımları düşündüğünüzde aşağıdaki ifadeleri “1” en 
çok çağrışan olmak üzere numara sırasına sokar mısınız?

? Virüsten korunmak için evde kalma süresi bittiğinde yapacağınız ilk şey nedir?  

N: 1500
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Dışarıda gezmek

Pikniğe gitmek

Ailemi görmek

Sahilde / deniz kenarında  yürümek

1. Belirsizlik

2. Çaresizlik

3. Korku/endişe

4. Ekonomik kriz

5. Özlem

6. Sabır

7. Yalnızlık

8. Can sıkıntısı

9. Değişim

10. Kader

11. Eşitlik

12. Birlik

13. Fırsat

• İstanbullular daha fazla 
sahilde yürümek,

• Kadınlar daha fazla alışverişe 
çıkmak,

• Erkekler daha fazla pikniğe 
gitmek,

• Gençler daha fazla 
arkadaşlarıyla buluşmak 

istiyor.
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Çalıştığım için tutamam

Psikolojik olarak iyi hissetmeyebilirim

Salgın nedeniyle endişeliyim/ümitsizim

Evde kapalı kalarak oruç tutmak çok zor

Bağışıklığımı olumsuz etkileyebilir

Sağlığım bu sene oruç tutmak için uygun değil

Evet
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Genelde Oruç Tutan Dört Kişiden Üçü Bu 
Ramazanda Oruç Tutacak! 

? Ramazanda oruç tutar mısınız?
? Bu Ramazanda oruç tutacak mısınız?

? Bu Ramazanda oruç tutmama nedeninizi belirtir misiniz? 

N: 1500



Evet
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E-ticaret siteleri/ Online market

Market

Bu Sene Ramazan Alışverişinde Online Marketlerin Payı %36!
Fırınlar %40 Oranında Pide Müşterisi Kaybedecek!

? Sizce Korona virüs salgını oruç tutmaya engel midir?
? Bu yıl Ramazan alışverişinizi nereden yapacaksınız?

? Bu Ramazanda fırından pide almayı düşünüyor musunuz?

N: 1500



SONUÇ



• Türkiye’ye virüs girdikten sonra halkın salgından endişe düzeyi %7 arttı.

– 40-49 yaş arasındaki vatandaşlar, kadınlar, aileleriyle yaşayanlar ve C2 SES grubu en fazla endişeli gruplardır.

• Türkiye’ye salgın sıçramasından önce halk, alınan tedbirlere %24 oranında güvenirken, şu anda alınan 
tedbirler %47 oranında yeterli bulunmakta.

• Virüsten korunmak için tüm kişisel tedbirler artış göstermekte. 

– 50 yaş üzeri vatandaşlar ve yalnız yaşayanlar alışverişlerini daha fazla eve servis şeklinde yapmaktadırlar.

– Tedbir olarak en az sağlıklı beslenenler 15-29 yaş arası gruptur.

– Bağışıklığı güçlendirici takviyeler 40-50 yaş arası kişiler tarafından daha fazla alınmaktadır.

– 15-29 yaş arası grup dışarıda en az eldiven kullanan kitledir.

• Çalışanların %28’i çalışmalarını evden sürdürmektedir. Bu kişilerin %68’i şirketleri tarafından evde
çalışmaya yönlendirilmiştir. Başta kadınlar olmak üzere çalışanların %25’i evden çalışma sistemini verimsiz
buluyor.



• Halk salgın hakkında en fazla Sağlık Bakanı’na, Bilim Kurulu’na ve Türk doktorlara güveniyor.

• Şubat 2020’de yapılan çalışmaya göre halk anlamlı oranda daha fazla salgının doğal koşullar sonucu
ortaya çıktığına ve ciddi bir tehdit olduğuna inanıyor.

• Katılımcıların yaklaşık yarısı salgın karşısında Türkiye’nin başarılı duruş sergilediğine inanmasına
rağmen sadece ¼’i ülkemizdeki etkilerin diğer ülkelere göre daha ağır olacağına inanmakta.

• Vatandaşa göre salgının sağlığımız etkileme süresi yarım yıl, ekonomimizi etkileme süresi ise bir yıl.

• Halkın yarısı eski yaşantımıza döneceğimize inanmıyor.

• Belirsizlik, çaresizlik ve endişe salgınla en fazla çağrışım yapılan kavramlar. 

• Bahar aylarıyla birlikte salgın sonrasında en fazla yapılması istenen şey deniz kenarında yürümek. 
– İstanbullular daha fazla sahilde yürümek,

– Kadınlar daha fazla alışverişe çıkmak,

– Erkekler daha fazla pikniğe gitmek,

– Gençler daha fazla arkadaşlarıyla buluşmak  istiyor.



• Genelde oruç tutan dört kişiden üçü bu ramazanda oruç tutacak. Bu ramazanda 

oruç tutulmamasıyla ilgili nedenlerin %72’si korona salgınıyla alakalı.

• Bu sene ramazan alışverişinde online marketlerin payı %36. Fırınlar %40 oranında 

pide müşterisi kaybedecek.
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