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Introduction: The aims of the present study were  to identify the major 
psychosocial challenges faced by students of a university in Istanbul, 
during the initial period of the COVID-19 outbreak, and to assess how 
these interacted with their level of knowledge, attitudes, and practices 
toward COVID-19 and the related health measures in place.

Method: As part of an international research, a total of 2583 university 
students from Istanbul participated in an online survey, which included 
questions in several domains including their education and daily life 
before and after the outbreak, their concerns and worries about the 
pandemic, level of knowledge on COVID-19, views on the policies 
implemented by the government and the institution, attitude and 
practices toward the protective measures. 

Results: Majority of the students reported to suffer from financial 
adversities due to the outbreak. The closure of residential facilities and 
the cancellation of face-to-face lectures resulted in the vast majority of 

the students moving back to their family home. Their daily routines were 
largely replaced by individual home activities, and social interactions 
shifted almost totally to digital platforms. They also reported high 
levels of anxiety and worries concerning a wide range of the possible 
detrimental outcomes of COVID-19, which were in close association 
with their knowledge, attitudes, and practices towards the disease, as 
well as their adherence to the protective measures and their satisfaction 
with the policies of the government.

Conclusion: These results may help policymakers in better understanding 
the psychosocial impacts of COVID-19 on the life of university students, 
and to develop more comprehensive strategies to address their 
multifaceted struggles, as well as to improve their compliance with the 
health measures in the future.
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ABSTRACT

Amaç: Bu çalışmanın amaçları; COVID-19 salgınının ilk döneminde 
İstanbul’da bir üniversitenin öğrencilerinin karşılaştıkları başlıca 
psikososyal zorlukları belirlemek ve bunların COVID-19 ve ilgili sağlık 
önlemlerine yönelik bilgi, tutum ve davranışları ile nasıl etkileşime 
girdiğini değerlendirmek. 

Yöntemler: Uluslararası bir araştırmanın parçası olarak, İstanbul’dan 
toplam 2583 üniversite öğrencisi, salgın öncesi ve sonrası öğrenimleri ve 
günlük yaşamları, salgınla ilgili kaygı ve endişeleri, COVID-19 hakkındaki 
bilgi seviyeleri, hükümet ve kendi kurumları tarafından uygulanan 
politikalar hakkındaki görüşleri, koruyucu önlemlere yönelik tutum ve 
davranışları dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki soruları içeren çevrimiçi 
bir ankete katılmışlardır.

Bulgular: Öğrencilerin büyük çoğunluğu salgın nedeniyle maddi sıkıntı 
yaşadığını bildirmiştir. Konaklama tesislerinin kapatılması ve yüz yüze 
derslerin iptal edilmesi öğrencilerin büyük çoğunluğunun ailelerinin 
evlerine taşınmasına neden olmuştur.

Günlük rutinlerinin yerini büyük ölçüde bireysel ev aktivitelerinin aldığı 
ve sosyal etkileşimleri neredeyse tamamen dijital platformlara kaymıştır. 
Ayrıca, öğrencilerin bildirdikleri COVID-19’un çok çeşitli olası zararlı 
sonuçlarına ilişkin yüksek düzeyde kaygı ve endişelerinin, hastalığa 
yönelik bilgi, tutum ve davranışlarının yanı sıra politik önlemlere 
bağlılıklarına ve hükümetin politikalarından duydukları memnuniyet ile 
yakın ilişki içinde olduğu anlaşılmıştır.

Sonuç: Bu sonuçlar, politikaya yön verenlerin COVID-19’un üniversite 
öğrencilerinin yaşamı üzerindeki psikososyal etkilerini daha iyi 
anlamalarına ve çok yönlü mücadelelerini ele almak için daha kapsamlı 
stratejiler geliştirmelerine ve ayrıca gelecekteki sağlık önlemlerine 
uyumlarını iyileştirmelerine yardımcı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, üniversite öğrencileri, psikososyal, bilgi, 
tutum, uygulama 
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GİRİŞ
Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisi, Türkiye dahil pek 
çok ülkede benzeri görülmemiş önlemlerin uygulanmasına yol açmıştır. 
Salgının etkisi en şiddetli, on altı milyondan fazla nüfusu ile ülkenin en 
kalabalık şehri olan İstanbul’da olmuştur, bu nedenle Türkiye’deki toplam 
vakaların yarısından fazlası ve COVID-19 kaynaklı ölümler Temmuz 
2020’nin ilk haftası itibariyle tek başına İstanbul’dan bildirilmiştir. Özellikle 
salgının ilk aşamasında, maske ve sağlık ekipmanı eksikliği ve yeni bir 
hastalık olan COVID-19 hakkında temel bilgi eksikliği, toplumda kaygı, 
çaresizlik duyguları ve damgalanma korkusuna neden olmuştur.

Pandemi, tüm şehir sakinlerinin yaşamları üzerinde derin etkiler 
yaratmakla birlikte, İstanbul’daki üniversite öğrencilerini daha özgün bir 
şekilde etkilemiş olabileceğinden bu grup, daha dikkatli ele alınmayı hak 
etmektedir. Bunun temel nedenlerinden biri, yaşam koşullarındaki önemli 
değişikliklerin yanında, öğrencilerin ek olarak yakın gelecekte eğitimin nasıl 
ve hangi önlemlerle uygulanacağının öngörülememesinden dolayı sıkıntı 
yaşamalarıdır. İlk olarak 12 Mart’ta üniversitelerin bu tarihten sonraki üç 
hafta kapalı kalacağı açıklanmış, 26 Mart’ta, yüz yüze öğretime dönem 
sonuna kadar ara verilmesi ve derslerin çevrimiçi yapılması kararı alınmıştır.

Daha sonra öğrencilerin ortak kullandığı tesislerin tamamen kapatılması, 
binlerce öğrencinin ailelerinin yanlarına taşınmasına veya yaşadıkları 
yerlerde yalnız kalmalarına neden olmuştur. Son olarak, 3 Nisan’da sokağa 
çıkma yasağı kısıtlamalarının 20 yaşından küçükleri kapsayacak şekilde 
güncellenmesi gençler arasında daha fazla zorluğa neden olmuştur. 
COVID-19 ile ilgili sağlık kaygıları ve karantinanın neden olduğu sıkıntıya 
ek olarak, üniversite öğrencilerinin çoğunluğu günlük yaşamlarında 
gelişen ani ve radikal değişikliklerden de olumsuz etkilenmiştir; kimisi 
işini kaybetmiş, kimisi memleketine taşınmak zorunda kalmış, hatta 
eğitim hayatını tamamen geride bırakmak durumunda kalmıştır.

COVID-19’un bu alt grup üzerindeki etkilerini inceleyen az sayıda 
çalışma, çoğunlukla salgının yakın psikolojik sonuçlarını (genel anksiyete, 
depresyon, travma sonrası stres bozukluğu vb.) öz bildirime dayalı 
anketler aracılığıyla değerlendirilmekle sınırlı kalmıştır (1-4). Bununla 
birlikte, öğrencilerin yaşam koşullarındaki değişiklikleri, pandemiyle ilgili 
sağlık kaygıları, hastalığı ele alışları ve hükümetler ve yüksek öğretim 
kurumları tarafından uygulanan politikalar hakkındaki görüşleri dahil 
olmak üzere, bu sonuçların altında yatan psikososyal dinamiklerin daha 
iyi anlaşılması için daha fazla ayrıntıya ihtiyaç vardır.

Bu araştırmada, ilk olarak İstanbul’daki yüksek öğrenim öğrencilerinin 
yaşam koşullarının (akademik yaşam ve günlük rutinler) COVID-19 
pandemisinin başlangıç aşamasında nasıl değiştiğini inceledik. İkinci 
olarak, salgının başlangıç fazı boyunca öğrencilerin pandeminin farklı 
yönleriyle ilgili endişe ve sıkıntılarını (enfeksiyon korkusu, sağlık sisteminin 
çökmesi, kızgınlık, yetersiz bilgi vb.) değerlendirmeye ve bunların COVID-
19’a yönelik bilgi, tutum ve davranışları (KAP) ile nasıl bir ilişki gösterdiğini 
anlamaya çalıştık.

YÖNTEMLER

Çalışma düzeni ve Katılımcılar
Bu çalışma, COVID-19 Uluslararası Öğrenci İyilik Hali Çalışması’nın 
(C19 ISWS) bir parçası olarak, İstanbul’daki üniversite öğrencileri ile 
gerçekleştirilmiştir. C19 ISWS, Belçika’daki Antwerp Üniversitesi (Prof. 
Sarah Van de Velde, Dr. Veerly Buffel ve Prof. Edwin Wouters) ekibi 
tarafından geliştirilen bir çalışma deseni, çalışma protokolü ve anketin 
ürünüdür. Online anket Türkçe’ye çevrilerek Marmara Üniversitesi (farklı 
öğrenim alanlarına kayıtlı yaklaşık altmış bin öğrencisi ile  İstanbul’un 
en eski yüksek öğrenim kurumlarından biri) öğrencilerine üniversitenin 
iletişim araçları ile gönderilmiştir. Üç haftalık süre boyunca (15 Mayıs-5 
Haziran 2020 arası) anonim yanıt verenlerden Qualtrics yazılımı ile veri 

toplanmıştır. Çalışmaya çeşitli öğrenim alanlarından toplam 2583 öğrenci 
katılmıştır. C19 ISWS’nin uluslararası çalışma protokolü ve yerel çalışma 
protokolü, sırasıyla Antwerp Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi etik 
kurulları tarafından onaylanmıştır.

Prosedür
Katılımcıların ankete geçebilmeleri için çevrimiçi bilgilendirilmiş onay 
vermeleri gerekmiştir. Ankete başladıktan sonra, herhangi bir aşamada 
sadece tarayıcı penceresini kapatarak çalışmadan ayrılabilecekleri 
belirtilmiştir. Bir sonraki maddeye geçmek için ekrandaki her soruya 
cevap vermeleri gerekmiştir. Ulaşılan yanıtların sayısı, anketteki koşullu 
sorular nedeniyle maddeler arasında ve anketin tamamını doldurmadan 
ayrılan katılımcılar arasında farklılık göstermiştir.

Materyal
Antwerp Üniversitesi araştırma ekibi tarafından geliştirilen anket, 1) 
sosyodemografik özellikler, 2) öğrenim hakkında bilgi, 3) COVID-19 öncesi 
ve sonrası günlük yaşam, 4) COVID-19 semptomları, kaygı ve sıkıntıları, 5) 
stres etkenleri, destek sistemleri ve iyilik hali, 6) öğrenciye özgü sorular, 7) 
COVID-19’a ilişkin bilgi ve bilgi kaynakları olmak üzere yedi alanda veri 
toplayan 43 maddeden oluşmaktadır (araştırma sorularımız kapsamındaki 
veriler, mevcut çalışmada kullanılmıştır). Maddelerin bazıları bileşik puanlı 
ölçeklerden (ör. COVID-19 bilgi anketi) oluşurken, diğerleri 0-10 arası (ör. 
Ağır hastalanma konusunda endişe düzeyi, enfeksiyon kapma konusunda 
algılanan risk vb.) öz bildirime dayalı ölçeklerden oluşmaktadır. Anketin 
sonuna, Türk araştırma ekibi tarafından oluşturulan, pandemi sırasında 
öğrencilerin günlük rutinlerindeki (sosyal medya kullanma, dini ritüelleri 
yerine getirme, elektronik oyun oynama, ders kitabı dışında okuma 
yapma ve TV izleme ile geçirilen zaman) değişiklikleri değerlendiren ek 
bir madde eklenmiştir.

COVID-19 Bilgi Anketi
Anket, öğrencilerin COVID-19 hakkındaki genel bilgi düzeyini 
değerlendiren sekiz maddeden oluşmaktadır. Likert seçenekleri; 1 
(doğru), 2 (yanlış) ve 3 (bilmiyorum) şeklinde olup toplam doğru yanıt 
sayısı hastalık hakkında daha yüksek bilgi düzeyini göstermektedir.

Veri Analizi
UGent / UAntwerp araştırma ekibi tarafından, dünyanın çeşitli ülkelerinden  
elde edilen uluslararası verinin ön değerlendirmesi yapılmış, uluslararası 
ortaklarla paylaşılmadan önce tam anonimleştirilmesi sağlanmıştır. Bu 
çalışmada, Marmara Üniversitesi’nden gelen veriler SPSS (sürüm 24.0) 
kullanılarak analiz edilmiştir. Normal dağılımı değerlendirmek için 
Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk kullanılmıştır. İki bağımsız grubun 
karşılaştırılmasında kategorik değişkenler için Pearson ki-kare testi, sürekli 
değişkenler için Student’s t-testi veya Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. 
Üç veya daha fazla grubun karşılaştırılması için Kruskal-Wallis veya tek 
yönlü ANOVA kullanılmıştır. İlgili örnekler, eşleştirilmiş Student t testi veya 
Wilcoxon işaretli sıra testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. İlgili değişkenler 
arasındaki iki değişkenli korelasyonları değerlendirmek üzere korelasyon 
analizleri yapılmıştır.

BULGULAR

Sosyodemografik Özellikler
Çalışma örnekleminin sosyodemografik özellikleri (n=2583) Tablo 1’de 
gösterilmektedir. Buna göre, katılımcıların yaklaşık üçte ikisi (%65,5) 
kadındır ve örneklemin yaş ortalaması 22,84±4,79’dur. Örneklemin 
yaklaşık dörtte üçünü sağlık (%15,4), mühendislik (%15,2), sosyal ve 
davranış bilimleri (%15), işletme ve yönetim (%14) ve eğitim (%13,6) 
alanlarından öğrenciler oluşturdu. Öğrencilerin %98,8’i Türkiye 
vatandaşı veya Türkiye’de daimi ikamet eden kişilerdi (%96,7’si 
Türkiye’de doğmuştur). Geçici ikamet eden kayıtlı 32 öğrenciden 6’sı, 
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COVID-19 önlemlerinin ilk uygulanmasından bu yana kendi ülkelerine 
geri döndüklerini bildirdi.

Covid-19 Salgını Sırasında Yaşam Koşullarında ve Günlük 
Aktivitelerde Değişiklik
Katılımcıların yaşam koşullarında ve COVID-19 salgını nedeniyle günlük 
rutinlerinde meydana gelen değişiklikler Tablo 2’de özetlenmiştir. Buna 
göre, COVID-19 salgınının, öğrencilerin yurtlarından neredeyse tamamen 
çıkarılması (>%97) ve ebeveynleriyle yaşama oranlarında artış (%46.2’den 
%84.6’ya) gibi genel yerleşim alanlarında önemli bir etkiye sahip olduğu 
görünmektedir (p<0,001).

COVID-19 sırasında (3,26±1,62) birlikte yaşayan (hane halkı nüfusu) 
ortalama kişi sayısının da pandemi öncesi döneme (2,85±1,79) göre 
istatistiksel olarak anlamlı oranda artış gösterdiği bulunmuştur (p<0,001).

Öğrencilerin, öznel değerlendirmelerine göre, aylık giderlerini karşılamak 
için sahip oldukları mali kaynaklarının, COVID-19 salgını sırasında, 
pandemi öncesi döneme kıyasla önemli ölçüde kötüleştiği saptanmıştır 
(p<0.001). İlişkili örneklem analizleri ayrıca haftalık bazda öğrencilerin 
çevrimdışı derslerde önemli ölçüde daha az zaman geçirdiğini (toplam 
süre 15,37±17,54’ten, medyan=12’den, 2,69±7,92 saate düştüğü, 
medyan=0, p<0,001) ve bu sürenin çevrimiçi derslerde (3,1±10,14’ten, 
medyan=0, 8,26±10,51 saate yükseldiğini, medyan=6, p<0,001) anlamlı 
olarak artış gösterdiğini ortaya koymuştur. Kişisel çalışmalar için harcanan 
ortalama sürenin farklı olmadığı bulunmuştur (11,01±18,25, medyan=6’ya 
karşı 11,06±15,07 saat, medyan=6, p=,016), bunun yanında ücretli işlerde 
geçirilen sürenin pandemi sırasında anlamlı olarak azaldığı saptanmıştır 
(7,31±14,83, medyan=0, 3,18±10,81 saat, medyan=0, p<0,001).

Pandemi sırasındaki günlük rutinlerine bakıldığında, öğrencilerin 
%49,2’si ailesiyle daha fazla, %66,5’i ise arkadaşlarıyla daha az zaman 
geçirdiğini belirmiştir. Öğrencilerin %44,1’i ders kitaplarından başka 
kitapları okuyarak daha fazla vakit geçirdiğini bildirmiştir. Öğrencilerin 
%30,7’si dini ritüelleri gerçekleştirmek için daha fazla zaman harcadığını 

belirtmiştir. Öğrencilerin %51,7’si elektronik oyunlarla (PC, konsol vb.) 
daha çok, %73,1’i sosyal medya ile (Facebook, Instagram vb.) daha fazla 
zaman geçirdiğini belirtmiştir. Son olarak öğrencilerin %76,8’i TV, dizi 
veya film izlemeye daha fazla zaman ayırdığını belirtmiştir (Tablo 2).

COVID-19 Teşhisi, Belirtileri, Algılanan Endişeler
Son bir ay içinde öksürük, hapşırık veya burun akıntısı gibi semptomlar 
yaşadığını düşünen 826 öğrenciden (%40,6) 161’i (%19,5) birkaç kez bu 
semptomları diğer insanlardan gizlemeye çalıştığını bildirmiştir. Toplam 
29 öğrenci kendisine COVID-19 teşhisi konulduğu (testle veya bir sağlık 
çalışanı tarafından onaylı) belirtmiştir. Enfekte olma (veya COVID-19 
teşhisi konmuş olanlar için yeniden enfekte olma) olasılığına ilişkin öznel 
algıyı değerlendiren, 0-10 arasında derecelenen bir ölçekle, tanı almış 
öğrencilerin ortalama skorları (4,86±3,58, medyan=4), tanı almayanlara 
kıyasla (3,67±2,42, medyan=3) belirgin ölçüde yüksek bulunmuştur 
(p=0,009). Öte yandan, iki grup arasında yeniden enfekte olma / enfekte 
olma endişesi (5,68±3,61’e karşı 5,45±3,11; her ikisi için medyan=5) 
ve yeniden enfeksiyon / enfeksiyon nedeniyle ağır hasta olma endişesi 
(4,65±4,15’e karşı 4,69±3,28; her ikisi için medyan=5) yönünden anlamlı 
fark görülmemiştir (p=0,68 ve p=0,95, sırasıyla).

Öğrencilerin bir tanıdıklarının (kişisel ağlarından herhangi biri)  COVID-19 
ile enfekte olması veya COVID-19 enfeksiyonundan dolayı ciddi bir 
şekilde hasta olması ile ilgili bildirilen endişe seviyeleri için ortalama 
değerler sırasıyla 7,69±2,76 (medyan=9) ve 7,58±2,9 (medyan=9) olarak 
bulunmuştur. Öğrencilerin, hastanelerin COVID-19 salgınıyla başa 
çıkmak için yeterli tıbbi malzeme sağlamada başarısız olabileceklerine 
dair ortalama endişe puanı 5,38±3,43 (medyan=5) olarak bulunmuştur.

Öğrencilerin COVID-19‘a Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışları 
(KAP)
Öğrencilerin COVID-19 bilgi düzeyini ölçen, 0-8 puan arasında 
derecelendirilen bir ölçekle saptanan ortalama puanlar; kadınlar için 
5,95±1,19, erkekler için 5,78±1,36 ve tüm örneklem için 5,90±1,26 
(medyan=6) olarak bulunmuştur (Tablo 3). Yine, 0-10 arası bir ölçekle, 
öğrencilerin hükümet tarafından uygulanan COVID-19 önlemlerine 
bağlılık derecelerinin ortalama puanları; kadınlar için 9,08±1,49, erkekler 
için 8,68±1,65 (p<0.001) ve tüm katılımcılar için 8,94±1,55 olarak 
(medyan=10) bulunmuştur. Son olarak, cinsiyet farklılıklarına bakıldığında, 
tüm alanlarda kadınların bildirdikleri endişe düzeyinin, erkeklere kıyasla 
anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmüştür (p<0.001).

Öğrencilerin Kendi Kurumlarının ve Hükümetin COVID-19’a 
Tepkisine Bakışları
Öğrencilerin %53,3’ü hükümetin COVID-19 salgını ile ilgili bilgileri zama-
nında verdiğine inanırken (kesinlikle katılanların ve katılanların toplamı), 
%24,8’i tersini düşündüğünü (katılmayan ve kesinlikle katılmayanların 
toplamı) belirtmiştir (Tablo 4). Benzer şekilde, öğrencilerin %61,4’ü hü-
kümetin COVID-19 salgını ile ilgili kapsamlı bilgi verdiğine ikna olurken, 
%18,1’i ikna olmadığını ifade etmiştir. Kendi eğitim kurumlarının politika-
sına ilişkin görüşleriyle ilgili olarak, öğrencilerin %53’ü COVID-19 kapsa-
mında uygulanacak değişiklikler konusunda yeterince bilgilendirildikleri-
ni ifade ederken, %26’sı bunun tersine inanmaktadır. Son olarak, %65,3’ü 
kurumlarının koruyucu önlemleri uygulama şeklinden memnun olduğu-
nu belirtirken, %10’u memnun olmadığını bildirmiştir (Tablo 4).

Öğrencilerin Salgınla İlgili Endişeleri ile COVID-19‘a Yönelik 
KAP ve Uygulanan Politikalar Arasındaki İlişkiler
COVID-19 tarafından (yeniden) enfekte olma endişesi, (yeniden) 
enfeksiyondan dolayı ciddi şekilde hastalanma endişesi, algılanan 
(yeniden) enfekte olma riski, bir tanıdığın (kişisel ağdan herhangi bir 
kişi) enfekte olması veya ciddi şekilde hastalanmasına dair endişe ve 
sağlık sisteminin COVID-19 salgınıyla başa çıkmak için yeterli malzeme 
sağlamada olası bir başarısızlık yaşaması konusundaki endişe düzeyi 
birbiriyle pozitif korelasyon göstermiştir (Tablo 5).

Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri (n = 2583)

Katılımcı
sayısı

(n)
Yüzde

(%)

Cinsiyet

Erkek 875 33,9

Kadın 1691 65,5

x 17 0,6

Yaş

18–20 806 31

21-23 1119 43

24-26 350 14

27–30 141 5,5

> 30 167 6,5

Çalışma alanı

Sağlık 397 15,4

Mühendislik 392 15,2

Sosyal ve davranış
bilimleri

388 15

İşletme ve
yönetim

361 14

Eğitim 350 13,6

Diğer 695 26,8

Program

Lisans 2047 79,2

Master 243 9,4

Doktora 111 4,3

Ön Lisans 167 0,6

Diğer 15 6,5

Doğduğu ülke
Türkiye 2499 96,7

Diğer 84 3,3
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Tablo 3. Öğrencilerin COVID-19 bilgi düzeyi, önlemlere bağlılık ve hastalıkla ilgili endişeleri konularında cinsiyete göre farklılıklar

Genel Kadınlar Erkekler

Konu Aralık (Ortalama ± SS) (Ortalama ± SS) (Ortalama ± SS) İstatistik p değeri

COVID-19 bilgi düzeyi * 5,90 ± 1,26 5,95 ± 1,19 5,78 ± 1,36 -1,78a 0,074

Hükümetin koyduğu COVID-19 önlemlerine bağlılık derecesi ** 8,94 ± 1,55 9,08 ± 1,49 8,68 ± 1,65 -6,91a <0,001

COVID-19 ile (yeniden) enfekte olma konusunda algılanan risk ** 3,68 ± 2,44 3,74 ± 2,40 3,56 ± 2,52 -2,02a 0,043

COVID-19 ile (yeniden) enfekte olma endişe düzeyi ** 5,46 ± 3,12 5,79 ± 3,07 4,8 ± 3,11 -6,67a <0,001

COVID-19 nedeniyle ağır hastalanma endişe düzeyi ** 4,69 ± 3,29 5,12 ± 3,3 3,83 ± 3,14 -8,33a <0,001

Bir tanıdığın COVID-19 ile enfekte olacağına
dair endişe düzeyi

** 7,69 ± 2,76 7,94 ± 2,65 7,22 ± 2,92 -5,75a <0,001

Bir tanıdığın COVID-19 enfeksiyonu dolayısıyla ciddi şekilde
hastalanması konusunda endişe düzeyi

** 7,58 ± 2,9 7,86 ± 2,78 7,04 ± 3,08 -6,38a <0,001

COVID-19 sırasında sağlık sisteminde sorun yaşanabileceğine 
ilişkin endişe düzeyi

** 5,38 ± 3,43 5,74 ± 3,38 4,64 ± 3,45 -6,71a <0,001

*0-8 arası aralık, **0-10 arası, aMann-Whitney U testi 

Tablo 2. Öğrencilerin yaşam koşullarında, okulla ilgili ve günlük rutinlerinde COVID-19 ile ilgili değişiklikler

Covid-19 Öncesi Covid-19 Sırasında İstatistik p değeri

Kaç kişiyle birlikte yaşıyordunuz
(hafta sonları ve tatiller hariç)?

Ortalama±SS 2,85 ± 1,79 3,26 ± 1,62 -12,29a <0,001

Ağırlıklı olarak nerede yaşıyordunuz
(hafta sonları ve tatiller hariç)?

Ebeveynlerle %46,2 % 84,6

Öğrenci yurtları %16,6 %0,5

Başkalarıyla konaklama %17,7 %4,6 -22,19 ağırlıka <0,001

Kendi başına konaklama %9 % 3,5

Diğer %10,4 %6,8

“Aylık giderlerimi karşılamak için
yeterli mali kaynağım vardı”

Kesinlikle katılıyorum %28,6 %22,8

Katılıyorum %39,5 %30,5

Ne katılıyorum ne katılmıyorum %18,1 %18,5 -15,97a <0,001

Katılmıyorum %9,2 %17,6

Kesinlikle katılmıyorum %4,6 % 10,6

Çevrimdışı dersler, çevrimiçi dersler,
kişisel çalışmalarda ve ücretli işlerde
kaç saat harcadınız?

Çevrimdışı kurslar (M ± SS) 15,37 ± 17,54 2,69 ± 7,92 -28,39a <0,001

Çevrimiçi kurslar (M ± SS) 3,1 ± 10,14 8,26 ± 10,51 -22,95a <0,001

Kişisel çalışma süresi (M ± SS) 11,01 ± 18,25 11,06 ± 15,07 -2,4a 0,016

Ücretli işler (M ± SS) 7,31 ± 14,83 3,18 ± 10,81 -12,56a <0,001

COVID önlemlerinin uygulanmasından
bu yana ailenizle daha az veya
daha çok temasınız oldu mu?

Daha fazla %49,2

Neredeyse aynı %32,7

Daha Az %18,1

COVID önlemlerinin uygulanmasından
beri arkadaşlarınızla daha az veya
daha çok temasınız oldu mu?*

Daha fazla % 14,7

Neredeyse aynı % 18,8

Daha Az %66,5

COVID önlemlerinin uygulanmasından
bu yana ders kitaplarından başka 
kitapları okumak için daha az ya da daha 
çok zaman harcadınız mı?*

Daha fazla %44,1

Neredeyse aynı %29

Daha Az %26,9

Dini ritüelleri yerine getirmek için daha
az veya daha çok zaman harcadınız mı?*

Daha fazla % 30,7

Neredeyse aynı %49,1

Daha Az %20,3

Elektronik oyunlar (PC, konsol vb.) 
oynayarak daha az veya daha çok vakit 
geçirdiniz mi?*

Daha fazla %51,7

Neredeyse aynı %31,8

Daha Az %16,6

Sosyal medya kullanımında az ya da
çok zaman harcadınız mı?*

Daha fazla %73,1

Neredeyse aynı %18,6

Daha Az %8,3

TV, dizi veya film izleyerek daha az ya da
 daha çok vakit geçirdiniz mi?*

Daha fazla %76,8

Neredeyse aynı %15,3

Daha Az %7,8
aWilcoxon İşaretli Sıralar Testi, * Ulaşılamayan yanıtlar (“söylememeyi tercih ederim”, “uygulanamaz” vb.) analizlerden çıkarılmıştır.
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Tablo 4. Öğrencilerin kurumlarının ve hükümetin COVID-19›a tepkisine ilişkin bakış açısı

Kesinlikle
katılıyorum Katılıyorum

Ne katılıyorum 
ne de

katılmıyorum Katılmıyorum
Kesinlikle

Katılmıyorum

Yüksek öğrenim kurumunun
COVID-19’a tepkisine ilişkin
memnuniyet (n = 1943)

Üniversite/yüksekokulumun, 
COVID-19 salgını nedeniyle 
uygulanan değişiklikler hakkında 
beni yeterince bilgilendirdi.

%16,8 %36,2 %21 %15,5 % 10,5

Üniversite/yüksekokulumun 
COVID-19 salgınıyla ilgili koruyucu
önlemleri uygulama şeklinden 
memnunum.

%23,4 %41,9 %24,7 %6 %4

Hükümetin COVID-19’a 
tepkisine ilişkin memnuniyet
(n = 1925)

Hükümet, COVID-19 salgınıyla ilgili 
bilgileri zamanında sağladı

%20,3 %33 %22 %15 %9,8

Hükümet, COVID-19 salgınıyla ilgili
kapsamlı bilgi sağladı

%22,4 %39 %20,4 %11,6 % 6,5

Tablo 5. Öğrencilerin yaşam koşullarındaki değişiklikler, hastalıkla ilgili endişeleri ve COVID-19’a yönelik bilgileri, tutumları ve uygulamaları arasındaki ilişkiler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. COVID-19 sırasında 
finansal olumsuzlukların
seviyesi

-

2. Kişinin birlikte 
yaşadığı kişi sayısı (COVID-
19’dan önce)

0,033 -

3. Kişinin birlikte
yaşadığı kişi sayısı 
(COVID-19 sırasında)

0,057* 0,552** -

4. Mevcut veya geçmiş  
COVID-19 enfeksiyonu

-0,023 -0,032 -0,019 -

5. COVID-19 ile
(yeniden) enfekte olma 
konusunda algılanan risk

0,015 -0,023 -0,035 -0,033 -

6. COVID-19 ile
(yeniden) enfekte olma 
endişe düzeyi

0,048* -0,013 -0,016 -0,010 0,278** -

7. Ciddi şekilde hastalanma 
endişe düzeyi

0,058** -0,023 -0,042 0,007 0,265** 0,674** -

8. Bir tanıdığın
COVID-19 ile enfekte 
olacağına dair endişe düzeyi

0,071** -0,003 0,008 0,019 0,249** 0,578** 0,448** -

9. Bir tanıdığın ciddi şekilde 
hastalanma
endişesi düzeyi

0,056* -0,024 -0,002 0,005 0,221** 0,502** 0,490** 0,772** -

10. Sağlık sisteminin
olası bir başarısızlığı
konusunda endişe
düzeyi

0,108** -0,103** -0,078** -0,021 0,153** 0,353** 0,344** 0,353** 0,332** -

11. COVID-19
enfeksiyonu geçmişi
hakkında bilgi sahibi olmak

-0,024 -0,073** -0,042 0,128** -0,113** -0,029 -0,031 –0,059** -0,035 0,003 -

12. Hükümetin
tedbirlerine bağlılık
derecesi

-0,022 0,022 -0,009 0,004 –0,052* 0,161** 0,102** 0,129** 0,135** 0,041 0,040 -

13. COVID-19  bilgi düzeyi -0,031 -0,010 0,016 0,006 0,084** 0,075** 0,039 0,057* 0,060** 0,037 -0,014 0,009 -

14. Hükümet tarafından
sağlanan bilgilerin
güncelliğine ilişkin
memnuniyetsizlik

0,075** –0,164** –0,150** 0,043 0,069** 0,076** 0,059** 0,081** 0,074** 0,341** 0,003 -0,026 -0,044 -

15. Hükümet tarafından 
sağlanan bilgilerin 
kapsamlılığıyla ilgili 
memnuniyetsizlik

0,110** –0,159** -0,134** 0,035 0,059** 0,062** 0,046* 0,035 0,038 0,321** 0,030 -0,074** -0,062** 0,727** -

Önemli korelasyonlar kalın yazı tipiyle gösterilmiştir. *p <0,05 ve **p<0,01
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COVID-19 hakkındaki bilgi seviyesinin, COVID-19 tarafından (yeniden) 
enfekte olma konusunda algılanan risk ve genel olarak sağlık sorunları ile 
ilgili endişe düzeyleri (bir enfeksiyondan dolayı ciddi şekilde hastalanma 
endişesi hariç) ile pozitif korelasyon gösterdiği saptanmıştır. Hastalıkla 
ilgili genel endişe düzeyleri, COVID-19 hakkındaki bilgi düzeyi hariç, 
hükümetin önlemlerine bağlılık düzeyiyle pozitif korelasyon göstermiştir.

Son olarak, genel endişe seviyeleri ve algılanan (yeniden) enfeksiyon 
riskinin, katılımcıların hükümet tarafından sağlanan bilgilerin zamanında 
olması ve kapsamlılığı konusundaki memnuniyetsizliği ile pozitif 
korelasyon gösterdiği bulunmuştur. Başka bir deyişle, hükümetin 
salgına tepkisinden memnun olmayan öğrenciler, COVID-19’un 
potansiyel olarak zararlı sonuçlarına ilişkin daha yüksek düzeyde endişe 
duyma ve yürürlükteki koruyucu önlemlere daha sıkı bir şekilde uyma 
eğilimindeydiler.

TARTIŞMA
Bu çalışmanın iki ana hedefi: COVID-19 salgınının ilk döneminde 
İstanbul’daki üniversite öğrencilerinin yaşam koşullarındaki (akademik 
yaşam ve günlük rutinler) radikal değişiklikleri tanımlamak ve bunların 
COVID-19’a yönelik bilgi düzeyleri, tutumları ve ilgili sağlık önlemleri 
ile nasıl etkileşime girdiğine vurgu yaparak, pandeminin anlık sonuçları 
hakkındaki kaygı ve endişelerine ışık tutmaktı.

COVID-19 Sırasında Öğrencilerin Yaşam Koşullarındaki 
Değişiklikler
Öncelikle bulgularımız, üniversite öğrencilerinin mali durumlarında 
pandemi öncesi döneme göre belirgin bir kötüye gidiş olduğuna işaret 
etmektedir. Bunun olası bir nedeni, COVID-19 önlemleri kapsamında 
işyerlerinin beklenmedik şekilde kapatılması ve sokağa çıkma yasağı 
kısıtlamalarından kaynaklanan işsizlik oranlarındaki ani artıştır. Bu 
aynı zamanda öğrencilerin ücretli işler için harcanan zamanda belirgin 
azalma bildirmeleri ile de desteklenmiştir. Bu bulgularla benzer olarak, 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (2020a) COVID-19 krizinin etkisine 
ilişkin yakın tarihli bir raporu da, büyük iş kayıplarından ve salgın sırasında 
iş güvencelerinin azalmasından en çok gençlerin etkilendiğine işaret 
etmiştir (5). Öte yandan, çoğu öğrencinin mali konularda büyük ölçüde 
ailelerine bağlı olduğu göz önüne alındığında, mali bozulma kısmen 
ebeveynlerin işsizliği veya aylık gelirlerindeki düşüşle de ilgili olabilir.

Öğrencilerin yerleşim profilleri ile ilgili olarak, bulgularımız şaşırtıcı 
olmayan bir şekilde, salgın sırasında aileleri ile yaşama oranlarında ve 
aileleriyle iletişim düzeylerinde önemli bir artış olduğunu göstermiştir. 
Benzer şekilde, COVID-19 sırasında kişinin birlikte yaşadığı kişi (hane 
halkı nüfusu) sayısının da önemli ölçüde arttığı bulunmuştur. Bu 
patern, sadece öğrenci yurtlarının zorunlu tahliyesi ile açıklanamaz, 
çünkü barındıkları yerlerde başkalarıyla veya kendi başlarına yaşayan 
öğrencilerin oranlarında da önemli ölçüde azalma görülmüştür. Salgın 
sırasındaki hane halkı nüfusu ile finansal sıkıntıların seviyesi arasındaki 
pozitif korelasyon göz önüne alındığında, salgının akut ekonomik 
sonuçlarından daha ciddi şekilde etkilenen öğrencilerin “yuvadan uzak 
durmanın” temel masraflarını karşılayamadıkları için mevcut yerleşim 
yerlerini terk edip ailelerinin yanına geri dönmüş olma olasılıklarının 
daha yüksek olduğu tahmin edilebilir. Dahası, yüz yüze derslerin iptali 
ve çevrimiçi ders uygulamalarından dolayı, aile evinden uzakta yaşamak 
birçok öğrenci için lüksten daha fazlası haline gelmiş olabilir. Beklendiği 
gibi, öğrenciler, salgın sırasında arkadaşlarıyla temaslarında önemli ölçüde 
azalma olduğunu bildirirken, okuma, elektronik oyun oynama, sosyal 
medya kullanma, televizyon izleme ve dini faaliyetlerde bulunma gibi ev/
iç mekan aktivitelerinde önemli ölçüde daha fazla zaman harcadıklarını 
bildirmişlerdir. Ne yazık ki, kişisel çalışma sürelerinde telafi amaçlı bir artış 
görülmemiştir.

COVID-19 ile İlgili Endişeler
COVID-19 salgını sırasındaki psikolojik deneyim modellerinde, 
Schimmenti ve ark. (2020) birbiriyle ilişkili dört korku alanı önermiştir: 
1) beden için korku, 2) önem verdiği kişiler için korku, 3) bilememenin 
yarattığı korku ve 4) eylemsizlik korkusu (6). Bu modelle paralel olarak, 
bulgularımız, öğrencilerin  COVID-19 enfeksiyonunun olası sonuçlarına 
ilişkin, 10 üzerinden 5 puanın da üzerinde bir ortalamayla önemli 
düzeyde endişe yaşadıklarını göstermiştir. Dahası, COVID-19 tarafından 
(yeniden) enfekte olma konusunda algılanan riskin, halihazırda tanı almış 
kişilerde önemli ölçüde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu, virüsün 
beklenenden daha kolay bulaşması sonucu enfekte kişiler arasında daha 
fazla dikkatli olma durumu yarattığı anlamına geliyor olabilir. Kadınlar, 
stresli yaşam olaylarına psikolojik yanıtla ilgili cinsiyet farklılıklarına ilişkin 
literatürle uyumlu olarak, tüm endişe alanlarında anlamlı olarak daha 
yüksek puanlar bildirmişlerdir (7-9). Benzer şekilde, iki yeni çevrimiçi 
çalışmada (biri bir toplum örnekleminde, diğeri İsviçreli üniversite 
öğrencileri ile yürütülen) COVID-19 sırasında kadın cinsiyete sahip 
olma anksiyete için risk faktörleri arasında tanımlanmıştır (10, 11). İkinci 
çalışma ayrıca, günlük yaşamları COVID-19’dan büyük ölçüde etkilenen 
üniversite öğrencilerinde, pandemiden düşük veya orta düzeyde 
etkilenenlere kıyasla, orta ila şiddetli anksiyete görülme oranı daha 
yüksek bulunmuştur.

Bir başka ilginç bulgu da, yakın zamanda öksürük ve burun akıntısı gibi 
spesifik olmayan semptomlar yaşayanların beşte birinin semptomlarını 
diğerlerinden saklamaya çalışmasıdır, bu hastalıkla ilgili olası bir 
damgalanma korkusuna işaret etmektedir. Damgalama, salgınlar 
bağlamında her zaman önemli olmuştur ve enfeksiyon şüphesi olan 
kişilere karşı korku ve eleştiri duygularının tetiklenebileceği göz önünde 
bulundurulmalı, bu durum dikkatle ele alınmalıdır. Bazı durumlarda, sosyal 
olarak reddedilme ve hatta belli alt grupların şiddete varan davranışlara 
maruz kalmasına neden olabilir ve bu da insanların tıbbi bakıma 
başvurmasını engelleyebilir (12). Bu nedenle yanlış bilgilendirmeyle 
ve enfekte bireylere ve savunmasız gruplara  karşı damgalanma ve 
ayrımcılığa yol açabilecek diğer faktörlerle mücadele etmek bir halk 
sağlığı önceliğidir (13).

Ayrıca, COVID-19’un klinik tezahürünün birçok olguda soğuk algınlığı 
ve gripten ayırt edilemez oluşu, spesifik olmayan hafif semptomların 
bile öğrenciler arasında daha yüksek düzeyde uyarılmayı tetiklemiş 
görünmesi dikkate değerdir. Pandemi bağlamında bakıldığında, sağlık 
anksiyetesi daha yüksek olan kişilerin, spesifik olmayan semptomları 
ve bedensel duyumları bir enfeksiyon belirtisi olarak daha fazla yanlış 
yorumladıkları ve bunun daha fazla paniğe ve sağlıkla ilgili bir dizi 
uyumsuz davranışa neden olabildiği net olarak kanıtlanmıştır (14). 
Örneğin, üniversite öğrencileriyle yapılan bir çalışmada daha yüksek 
sağlık kaygısı olanların, Domuz gribi ve Zika virüsü salgınlarından daha 
fazla korktuğunu göstermiştir (15,16). Benzer şekilde, Mertens ve ark. 
(2020), sağlık anksiyetesinin artmış COVID-19 korkusunun yordayıcıları 
arasında olduğunu bildirmiştir (17).

Bulgularımız, öğrencilerin bir tanıdıklarının olası enfeksiyonu/veya ağır 
hastalığı ile ilgili anksiyete düzeylerinin, bireysel olarak enfekte olma 
anksiyetesinden anlamlı derecede daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bu 
bakış açısına göre, öğrencilerin COVID-19 ile ilgili endişelerinin “özgecil” 
natürde olduğu, yani kişinin kendi sağlığından daha çok sevdiklerinin sağ 
kalımı veya iyilik hali ile ilgili endişe taşıdığı söylenebilir (18). Bu model, 
büyük olasılıkla, yaşlılarda bildirilen yüksek hastalık ve ölüm oranlarının 
yanı sıra, enfeksiyonu aile üyelerine, akrabalarına veya tanıdıklarına 
bulaştırma korkularını tetikleyen, virüsün oldukça bulaşıcı profilinden 
kaynaklanmaktadır. Bu tür “özgecil” anksiyete, COVID-19 hastalarının 
tedavisinde yer alan ve başkalarına bulaştırma korkusu en az kişisel olarak 
enfekte olma korkusu kadar belirgin olan sağlık çalışanlarında da sıkça 
vurgulanmaktadır  (19).
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Çalışmamızın bir başka bulgusu, sağlık sisteminin COVID-19’la 
başa çıkma konusunda yeterli tıbbi malzeme sağlamada başarısız 
olabileceğine ilişkin belirgin ölçüde yüksek endişedir ve kadınların 
endişe skorları erkeklerden önemli oranda daha yüksektir. Verilerin, 
maskeler ve el dezenfektanlarından, mekanik vantilatörler gibi daha 
sofistike ekipmanlara kadar çok sayıda malzemenin eksik olduğu kaotik 
bir dönemde yani salgının ilk döneminde toplandığı düşünüldüğünde, 
bu endişe mantıksız görülmemedir. Dahası, binlerce kişinin sonradan 
karantinada tutulacağı yurtların, zorla ve ani tahliyesi, çaresizlik ve 
kırılganlık duygularını şiddetlendirerek üniversite öğrencilerinde 
katastrofik bir düşünce kalıbına yol açmış olabilir.

COVID-19 Bilgi, Haberdar Olma ve Sağlık Önlemlerine Bağlılık
Bulgularımız, öğrencilerin 8 üzerinden ortalama 5,9±1,25 puan ile 
COVID-19 hakkındaki bilgi düzeyinin pek tatmin edici olmadığını 
göstermiştir. Genelde üniversite öğrencilerinin dünya çapında yaşanan 
olaylarla ilgili nispeten yüksek bilgi düzeyi ve farkındalığa sahip oldukları 
göz önüne bulundurulduğunda, bu çelişkinin büyük olasılıkla, özellikle 
salgının ilk aşamasında COVID-19 hakkında evrensel bilgi ve anlayış 
eksikliğinden kaynaklanıyor olabileceği düşünüldü. İtalyan üniversite 
öğrencileri arasında yapılan yakın tarihli bir çalışmada, kadın olmanın, fen 
bilimlerine hizmet etmenin ve COVID-19 enfeksiyonu öyküsü olan birini 
tanımanın, pandemi hakkında daha yüksek bilgi düzeylerine sahip olma 
ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (20).

Çalışmamızda, COVID-19 ile ilgili endişelerin, hastalıkla ilgili bilgi düzeyi 
ile zayıf da olsa pozitif korelasyon gösterdiği bulunmuştur, yani, hastalık 
hakkında daha fazla bilgiye sahip olanlar, olası bir enfeksiyonun olumsuz 
sonuçları hakkında daha fazla kaygılanma eğilimindeydi. Bu sonuç,  
COVID-19 tanısı almış olanların yeniden enfekte olma beklentisinin daha 
yüksek olmasıyla tutarlı olup hastalıkla ilgili bilgi ve deneyim eksikliğinin 
hastalığın olası zararlı etkilerinin hafife alınmasına neden olabileceğine 
işaret etmektedir H5N1 influenza gibi önceki salgınlar sırasında yapılan 
araştırmalar, tehdit edici bilgilere artan maruziyetin, daha yüksek düzeyde 
enfeksiyon korkusu ile ilişkili olduğunu göstermiştir (21). Benzer şekilde, 
yakın tarihli bir çalışmada, koronavirüs hakkında bilgi aramanın da daha 
yüksek düzeyde COVID-19 korkusu ile ilişkili olduğu bulunmuştur (17). 
Bu nedenle, COVID-19 hakkında bilgiye sahip olma ile hastalıkla ilgili 
bilgilere maruz kalma seviyesi arasındaki etkileşim paterni önemli ölçüde 
farklı psikolojik ve davranışsal sonuçlarla ilişkili görünmektedir.

Bulgularımız, öğrencilerin genel olarak hükümetin COVID-19 önlemlerine 
sıkı sıkıya bağlı kaldıklarını göstermiştir. Burada da, kadın öğrencilerin 
önlemlere uyma düzeyi önemli ölçüde daha yüksek bulunmuş ve bu 
bulgu enfekte olma konusunda algılanan riskin yanı sıra kendisinin veya 
önem verdikleri kişilerin COVID-19 enfeksiyonunun sonuçlarıyla ilgili 
endişe düzeyleri ile pozitif korelasyon göstermiştir. Bu bulgu, H1N1 
influenza pandemisi sırasında yapılan, enfeksiyon riski algısı daha düşük 
olan bireylerin ellerini yıkama ve aşı olma olasılıklarının daha düşük 
olduğunu bildiren önceki bir çalışmanın bulgularıyla da uyumludur (14, 
22). Son olarak, COVID-19 bilgi düzeyi ile yürürlükteki sağlık önlemlerine 
bağlılık düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulanamamıştır, buna karşın 
Çin’de yaşayanlarla yapılan yakın tarihli bir çalışmada daha yüksek 
bilgi düzeyinin; kadın cinsiyet, pozitif tutumlar ve COVID-19’a yönelik  
önleyici davranışlar ile belirgin ölçüde ilişkili olduğu bulunmuştur (23). 
Birlikte ele alındığında, sonuçlarımız, daha fazla tetikte olan öğrencilerin, 
COVID-19 hakkında daha yüksek bilgiye sahip olmasalar da, mevcut 
koruyucu önlemlere daha yüksek uyum gösterme eğiliminde olduklarını 
göstermiştir.

Öğrencilerin Hükümetin ve Kurumlarının Politika Tedbirlerine 
İlişkin Görüşleri
Çalışmamızdaki öğrencilerin çoğu, hükümetin COVID-19 salgınıyla 

ilgili bilgileri zamanında ve kapsamlı bir şekilde sağladığına inanıyordu. 
Benzer şekilde, öğrencilerin yarısından fazlası, COVID-19 salgını 
nedeniyle meydana gelen değişiklikler konusunda kurumları tarafından 
yeterince bilgilendirildiklerini, büyük çoğunluğu da üniversitelerinin 
koruyucu önlemleri uygulama şeklinden memnun olduğunu belirtmiştir. 
COVID-19 enfeksiyonunun sonuçlarıyla ilgili endişe seviyeleri, enfekte 
olma konusunda algılanan risk ve sağlık sisteminin başarısız olabileceği 
endişesinin, hükümetin ilgili dönemde COVID-19’a yanıt olarak geliştirdiği 
politikalarından duyulan memnuniyet düzeyleri ile negatif korelasyon 
gösterdiği bulunmuştur. Yani, hükümetin salgına genel tepkisinden 
memnun olmayanların, COVID-19’un olası sonuçları hakkında daha 
kaygılı ve sıkıntılı olmaları muhtemel görünmektedir. 

Yedi Avrupa ülkesinde yapılan, politikaya yön verenler tarafından 
uygulanan COVID-19 önlemlerine ilişkin kamuoyunun görüşlerini 
değerlendiren yakın tarihli bir anketin sonuçları, vatandaşların hükümetin 
pandemiye verdiği tepkiden genel olarak memnun olmalarına rağmen 
ikna olma düzeylerinin ülkeler ve politikalar arasında farklılık gösterdiğini 
bildirmiştir (24). Kuşkusuz, COVID-19 pandemisi sırasında, diğer birçok 
alt grup için olduğu gibi üniversite öğrencilerinin de güvenini kazanmak 
politikaya yön verenler (hükümetler, yüksek öğretim kurumları vb.) 
için büyük önem taşıyacaktır. Bu nedenle politikaya yön verenlerin, 
öğrencilerin uygulanan politikalarla ilgili memnuniyetindeki farklılığın 
olası nedenlerini belirlemeleri ve gelecekte COVID-19 önlemlerine 
yüksek düzeyde uyum sağlanması için kaygılarını ikna edici bir şekilde ele 
almaları gerekmektedir.

Çalışmamızın bulguları, çalışmanın güçlü yönleri ve metodolojik 
sınırlılıkları içinde değerlendirilmelidir. Güçlü yönlerinden bir tanesi, 
çalışmanın verisinin, üniversite öğrencileriyle ilgili COVID-19 önlemlerinin 
ülke genelinde en katı ve dramatik yollarla uygulandığı kaotik bir dönem 
olan salgının ilk aşamasında toplandığı göz önüne alındığında, zamansal 
önemidir. Bir diğer güçlü nokta da, bu özellikli alt grupla yapılmış 
önceki çalışmalardan farklı olarak, çalışmamızın kapsamının doğrudan 
psikolojik sonuçların değerlendirilmesiyle sınırlı olmayıp, öğrencilerin 
altta yatan psikososyal dinamiklerini ve öznel deneyimlerini daha ayrıntılı 
ve nitel değerlendiren geniş bir kapsama sahip olmasıdır. Öte yandan, 
çalışmamızın kesitsel tasarımı, öğrencilerin pandemi öncesi profilleri ile 
daha objektif bir karşılaştırma olasılığına imkan vermemektedir. Ayrıca, 
örneklemin önemli ölçüde büyük olması ve öğrenim alanları açısından 
heterojen olmasına rağmen, katılımcıların hepsinin aynı yüksek öğrenim 
kurumundan olması sonuçların İstanbul’daki tüm üniversite öğrencilerine 
genellenemeyebileceği anlamına gelebilir.

SONUÇ
Özetle, bulgularımız, İstanbul’daki üniversite öğrencilerinin çoğunun 
salgının ilk aşamasında yaşam koşullarında önemli değişiklikler olduğunu 
ortaya koymuştur. Birçoğu, COVID-19 önlemlerinin genel ekonomik 
etkileri nedeniyle mali zorluklar yaşamıştır. Yerleşim yerlerinin kapatılması, 
aileden ayrı yaşamanın yük haline gelmesi ve hükümetin dönemin geri 
kalanını çevrimiçi derslerle devam ettirme kararı, öğrencilerin büyük 
çoğunluğunun daha yoğun nüfuslu olan aile evlerine geri dönmelerine 
neden olmuştur. Günlük rutinlerinin yerini büyük ölçüde bireysel ev 
aktiviteleri almış, sosyal etkileşimler büyük çoğunlukla dijital platformlara 
kaymıştır. Bulgularımız ayrıca öğrencilerin, COVID-19’un geniş bir 
yelpazeye sahip potansiyel olumsuz sonuçları ile ilgili önemli ölçüde 
yüksek düzeyde anksiyete ve sıkıntı yaşadıklarına işaret etmiştir. Bu 
endişeler, öğrencilerin COVID-19 hakkındaki bilgi düzeyleri, hastalığa karşı 
tutumları, sağlık önlemlerine bağlılıkları ve hükümetin politikalarından 
memnuniyetleri ile yakın ilişki içinde bulunmuştur. Bu sonuçlar, politikaya 
yön verenlere ve yüksek öğrenim kurumlarına üniversite öğrencilerinin 
hayatına yansıyan COVID-19’un psikososyal etkilerini daha iyi anlama 
ve çok yönlü mücadelelerini ele almak için daha kapsamlı stratejiler 
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geliştirme, bunun yanında bilgi ve sağlık önlemlerine uyumlarını ilerleyen 
günlerde artırma konusunda yardımcı olabilir. Son olarak, mevcut 
bulguların sağladığı genel tablonun salgının ilk aşamasına özgü olduğu 
ve pandeminin etkilerinin giderek daha yıkıcı hale geldiği, üniversite 
öğrencilerinin gündeminin (günlük mücadeleler, görüşler ve kaygılar) 
zaman içinde dramatik değişikliklere uğrayabileceği akılda tutularak bu 
durum yakın gelecekte takip çalışmaları ile ele alınmalıdır.
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