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GiriĢ 

İlk kez Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve nedeni bilinmeyen 

pnömoni vakaları, 31 Aralık 2019 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü Çin Ofisi‟ne bildirildi. 

Yapılan incelemelerde pnömoninin nedeninin ciddi akut solunum sendromu koronavirüs 2 

(SARS-CoV-2) olduğu anlaşıldı. Bulaşıcı olduğu görülen bu hastalığa COVID-19 adı verildi 

[1]. COVID-19‟un belirtileri arasında yaygın olarak ateş, nefes darlığı ve öksürük 

gelmektedir. Bu belirtilere ek olarak kas ağrısı, halsizlik, yorgunluk, karın ağrısı, ishal gibi 

semptomlar da görülmektedir. Bugüne kadar elde edilen veriler enfeksiyonların yüzde 80'inin 

hafif veya asemptomatik seyrettiğini gösterdi.  Hastalığa yakalananların %15'inin oksijen 

gerektiren ciddi enfeksiyonlar yaşadığı ve %5'inin ise solunum desteği gerektiren kritik 

süreçler yaşadığı görüldü [2]. İnsanlar, “sosyal izolasyon” veya “karantina” diye 

adlandırdıkları bu dönemde bulaş yolunun kolay ve hızlı olması nedeniyle endişe 

duymaktadır. Hasta veya şüpheli enfekte kişilerde çaresizlik, sosyal izolasyon, anksiyete, 

depresyon, uyku bozuklukları, saldırganlık ve intihar davranışı duyguları görülmektedir. Ateş, 

hipoksi ve öksürük gibi enfeksiyon belirtileri de tüm bu sorunlarını hızlandırabilmekte veya 
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şiddetlendirebilmektedir. Bu sorunlar, aynı zamanda sağlık bakımı verenlerde de 

görülebilmektedir [3]. Travmatik olaylar yaşayan sağlık çalışanları, çevresine karşı olumsuz 

algılar geliştirmekte ve güven duygusunu kaybetmektedir. Bunun sonucunda ise yaşadığı 

travmatik olayları hatırlatan durumlardan kaçınmak isteyerek gittikçe yalnızlaşabilmektedir 

[4]. Travmatik stres belirtilerinin ortaya çıkması için şiddetli bir travmayla ilgili bilgi veya 

deneyim sahibi olmak bile yeterlidir [5]. Ciddi travmatik olaylara tanıklık ederek maruz 

kalmanın etkisi, doğrudan maruz kalanların yaşadıkları ile benzerlik gösterebilir [6]. Başka bir 

ifade ile sadece travmatik bir olaya doğrudan maruz kalan birey değil, bireyin ilişkide 

bulunduğu diğer kişiler de bu durumdan etkilenebilmektedir. Travma sonucunda ikincil 

maruziyet yaşayanların verdiği tepkiler ile birincil derecede maruziyette verilen tepkilerin 

benzeştiği görülmektedir [7]. İkincil travma yaşayanların psikososyal durumlarını tehdit eden 

en önemli faktör ise asıl travmaya maruz kalanlar ile etkileşim içinde olmalarıdır. Sağlık 

çalışanlarının ölüm korkusu ile yüz yüze gelmesi, virüsle enfekte olmuş bireyleri tedavi etme 

sorumluluğu ve salgın sonucunda yakınlarını kaybetmeye tanıklık etme gibi olumsuzluklar 

yaşaması uzun yıllar sürecek travmalara neden olabilmektedir [8]. 

TSSB, travmatik olaylara maruz kalanların karşılaştığı psikolojik bir uyumsuzluk olarak 

tanımlanmaktadır [9]. Bunun sonucunda bireyde yeniden yaşama, kaçınma, duygudurum ve 

algılamada değişiklikler, aşırı uyarılma şeklinde belirtiler görülebilmektedir [10-12]. TSSB; 

fiziksel saldırı, cinsel istismar, çatışma, savaş, terör ve şiddet olayları, trafik ve iş kazaları, 

başka bireylerin yaralanmasına veya ölümüne şahitlik etmek, ağır hastalıklar veya doğal afet 

yaşayanlarda yaygın şekilde görülmektedir [9]. Weiss ve arkadaşları, TSSB riskinin yalnızca 

travmaya doğrudan maruz kalanlarda değil, travmaya maruz kalan bireylerle çeşitli şekillerde 

ilişki kuran bireyler için de geçerli olabileceğini belirtmektedir [13]. Bu bağlamda yapılan 

çalışmalarda ikincil travmaya maruz kalan sağlık çalışanlarında birincil travmaya maruz kalan 

hastalar gibi TSSB belirtilerinin ortaya çıktığı görülmüştür [12, 14-17]. 

TSSB yaşayan sağlık çalışanlarında yorgunluk, uykusuzluk, öfkelenme, unutkanlık, baş 

ağrısı, kilo kaybı, umutsuzluk ve gastrointestinal hastalık şikayetlerinde artış gibi birçok 

fiziksel ve psikolojik sorununun ortaya çıktığı görülmüştür [17]. Travmatik bir olaya maruz 

kaldıktan sonra TSSB semptomları gösteren çoğu kişi haftalar veya aylar içinde iyileşebilir. 

Buna rağmen, %10-25'inde birkaç ay veya yıllarca veya hatta bir ömür boyu süren kronik 

TSSB‟ler gelişebilmektedir [18]. Kessler ve arkadaşları, yaptıkları çalışmada yaşam boyu 

TSSB‟si sürenlerin oranının %7.8 olduğunu belirtmiştir [9]. TSSB'si olmayanlara kıyasla 

TSSB'si olan kişilerde yatarak tedavi olasılığının arttığı veya daha uzun süre hastanelerde 

kalındığı görülmektedir [15]. 
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Sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarını önemli ölçüde etkileyen COVID-19 pandemisi ile 

ortaya çıkan acil durum, stres ve belirsizlikleri tetiklemiştir [19]. COVID-19'un hızla 

yayılması ise yüksek enfeksiyon seviyelerini, ciddi vakalarda ölüm oranlarını ve spesifik ilaç 

eksikliğini de beraberinde getirmiştir [20]. Travmatik olaylara maruz kalan ve sıklıkla 

hastaların ölümüne tanık olan sağlık çalışanları için COVID-19 salgını stres ve belirsizliklerin 

daha yoğun yaşanmasına neden olmuştur [16]. COVID-19 ile mücadelede hasta bakımları 

sırasında yaşanan kaygılara odaklanan çalışmalarda sağlık çalışanlarının yüksek düzeyde 

depresyon, anksiyete, uykusuzluk ve huzursuzluk yaşadığı belirtilmektedir. Söz konusu 

çalışmalarda belirtilerin ciddiyeti yaş, cinsiyet, rol, uzmanlık, gerçekleştirilen aktivite ve 

COVID-19 hastalarına doğrudan müdahale etme gibi faktörlerden etkilendiği görülmüştür 

[16, 19, 21, 22]. 

Sağlık çalışanları için ortaya çıkan olağan dışı durumlar, TSSB veya ikincil travma riskini de 

artırmakta ve hatta acil durum bittikten sonra geç başlangıçlı da olabilmektedir. İspanya‟da 

pediatrik yoğun bakım ünitesinde çalışanlara yönelik yapılan çalışmada TSSB sıklığının % 

20.1 olduğu görülmüştür [23]. Baysak ve arkadaşlarının, Türkiye‟de yoğun bakım ve acil 

servis çalışanları ile yaptığı çalışmada ise TSSB oranları sırasıyla %23.6 ve %15.8 olarak 

saptanmıştır [24]. Leinweber ve Rowe tarafından yapılan çalışmada yüksek düzeyde empatiye 

sahip olan ebelerin, doğum sırasında travma yaşayan hastalara bakım verirken ikincil 

travmatik stresi yaşamaya daha yatkın oldukları belirlenmiştir [25]. Türkiye‟de yapılan başka 

bir araştırma sonucunda ise acil serviste çalışan hemşirelerin %38‟inin TSSB yaşadığı 

belirlenmiştir. Aynı araştıramaya göre TSSB yaşayan hemşirelerin meslek seçimleri 

konusunda pişmanlık gösterdiği, istifa etmeyi veya işten uzaklaşmayı düşündüğü ortaya 

çıkmıştır [17]. Olağan sağlık hizmetleri sunumunda bile çeşitli zorluklar ve riskler içinde 

görev yapan sağlık çalışanları için COVID-19 salgını gibi acil durumlar daha riskli 

olabilmektedir. Bu durumlar ikincil travma geliştirme riskini artıran ciddi stres 

reaksiyonlarına maruz kalmalarına ve TSSB yaşamalarına neden olabilmektedir. Çin‟de, 194 

şehirde 1210 katılımcıyla yapılan toplumsal tabanlı bir çalışmada halkın genel ruhsal 

belirtilerine bakıldığında öncelikli olarak anksiyete ve depresyonun öne çıktığı görülmüştür. 

Aynı çalışmada aile üyelerinin COVID-19'a yakalanmasından endişe duyanların oranı % 75.2 

olurken katılımcıların %53.8‟inde salgının orta veya ciddi düzeyde psikolojik etkileri ortaya 

çıkmıştır [26]. Pandemilerin psikososyal etkilerinin halk üzerinde bu denli yüksek olmasına 

karşın sağlık çalışanlarının daha yoğun şekilde benzer olumsuzlukları yaşaması da kaçınılmaz 

olabilecektir. COVID-19 sürecinde İtalya'da yapılan bir araştırmada hekimlerin ve 

hemşirelerin sağlık çalışanları dışındaki popülasyondan daha yüksek seviyelerde stres ve 
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endişe yaşadıkları ortaya çıkmıştır [27]. Huang ve arkadaşlarının (2020), COVID-19 

tedavisine katılan sağlık çalışanları ile yaptığı çalışmada, çalışanların %23‟ünde klinik 

anksiyete belirtilerinin, %27.4‟ünde ise TSSB belirtilerinin gelişme gösterdiği saptanmıştır 

[28].  

Sağlık çalışanlarının yaşadıkları kaygı, stres, ikincil travma ve TSSB gibi olumsuzlukları 

inceleyen araştırmalarda birincil olarak hasta ve bakım süreçleri ile ilişkilere odaklanıldığı 

görülmüştür [16, 17, 19, 21, 22, 24, 28]. COVID-19 pandemisinin artarak devam ettiği 

mevcut durumda ise sağlık çalışanlarının hasta ilişkilerinden farklı olarak söz konusu sürece 

ilişkin yaklaşımları önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı sağlık çalışanlarında artan 

ruhsal bozuklukların COVID-19 süreci ve kontrolü ile ilgili algılar arasındaki ilişkilerin 

araştırılması olacaktır.  

 

Yöntem 

Katılımcılar kar topu yöntemi ile sağlık çalışanları olarak seçildi. Öncelikle araştırmacıların 

yakın çevresindeki sağlık çalışanlarına ulaşıldı. Sağlık çalışanları hekim, hemşire ve diğer 

sağlık personeli olarak kategorize edildi. Kar topu yöntemi kullanılarak katılımcılara başka 

tanıdığı sağlık çalışanları olup olmadığı soruldu. Her seferinde katılımcılar aracılığıyla başka 

sağlık çalışanlarına ulaşılarak çalışmanın örneklemi oluşturuldu.  

Çalışma için Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik 

Kurulu‟ndan 06.05.2020 tarih ve 06.05 karar nosu ile etik onay alındı. Ayrıca Sağlık 

Bakanlığı Bilimsel Araştırma Platformun‟dan da onay alındı. Katılımcılara çevrimiçi bir anket 

bağlantısı ile ulaşıldı ve çalışmaya başlamadan önce katılımcıların onamları çevrimiçi 

bağlantı ile alındı. Çalışma 11.05.2020-18.05.2020 tarihleri arasında yapıldı.  

Veri toplama araçları çalışmanın amacına ve verilerin sağlıklı bir şekilde toplanabilmesi göz 

önünde bulundurularak titizlikle düzenlendi. Veri toplama sürecinde etik ilkelere özenle 

uyuldu. Veri toplama süreci çevrimiçi bağlantılarla gerçekleştirildi. Veri toplama formları 

açıklayıcı bir şekilde çevrimiçi anket sistemine yüklendi ve katılımcılar çevrimiçi anketi 

doldurmaya davet edildi. Çalışmada 1281 sağlık personeline ulaşıldı, 743 sağlık personeli 

çalışmaya katılmayı kabul etti ancak 708 çalışanın anketleri değerlendirilmeye alındı. Bunun 

nedeni ise katılımcıların 35‟inin bazı demografik bilgilerin vermemeyi tercih etmeleri ve 

ölçeklerdeki soruları yanıtlamamasıdır.  

ÇalıĢmada Kullanılan Ölçekler 

Çalışmada Sosyodemografik veri formu, İkincil Travmatik Stres Ölçeği (İTSÖ), SF-36 

Yaşam Kalitesi Ölçeği, COVID-19 Hastalık Algısı (COVID-19-HA) Ölçeği, COVID-19‟un 
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Nedenleri Algısı (COVID-19-NA) Ölçeği ve COVID-19‟un Kontrolü Algısı (COVID-19-KA) 

ölçekleri kullanıldı.  

Sosyodemografik veri formu, katılımcıların eğitim düzeyleri, çalışma koşulları ve bu 

çalışmanın amacı eğitim ve çalışma durumu göz önüne alınarak oluşturuldu. Bu formda 

katılımcıların cinsiyetleri, yaşları, medeni durumları, eğitim durumları, kronik hastalık 

durumları, psikiyatrik hastalık durumu, psikiyatrik ilaç kullanım durumu, alkol-sigara 

kullanım durumunu, meslek durumunu içeren toplam 13 sorudan oluşmaktadır.  

İkincil Travmatik Stres Ölçeği (İTSÖ) 2004 yılında Bride ve arkadaşları tarafından travma 

geçirmiş danışanlarla mesleki ilişkisi olan profesyonellerin travma sonrası stres bozukluğu 

(TSSB) belirtilerini ölçmek amacıyla 17 sorudan oluşmak üzere geliştirilmiştir [29]. Türkçeye 

uyarlamasını Yıldırım ve arkadaşları 2018 yılında yapmıştır [30]. Ölçeğin Türkçe uyarlaması 

17 maddeden ve beşli Likert tipinden oluşmaktadır. Likertler „Asla‟ (1), „Çok nadir‟ (2), „Ara 

sıra‟ (3), „Sıklıkla‟ (4) ve „Çok sık‟ (5) şeklinde değerlendirilmektedir. Ölçeğin üç alt boyutu 

bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla duygusal ihlal, kaçınma ve uyarılmışlıktır. Ölçeğin 

değerlendirilmesinde alınabilecek puanlar 17-85 arasındadır. Puanlar toplanarak yapılan 

değerlendirmede puan arttıkça TSSB belirtilerinin arttığı belirtilmiştir. Maddelerin 

değerlendirilmesinde TSSB belirtilerinin varlığının kabulü için katılımcının maddeleri 

değerlendirirken „Ara sıra‟ (3), „Sıklıkla‟ (4) ve „Çok sık‟ (5) şıklarını işaretlemesi 

gerekmektedir.  

SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği, Ware ve arkadaşları tarafından 1992 yılında yaşam kalitesini 

ölçmek amacıyla geliştirilmiştir [31]. Ölçeğin Türkçe geçerliliği 1995 tarihinde yapılmıştır 

[32]. Ölçek likert tipte olup 36 ifadeden oluşmaktadır. İfadelerin 35‟i son 4 hafta göz önünde 

bulundurularak cevaplanmakta ve değerlendirilmektedir. 1 soru ise 1 yıl içinde ki sağlık 

durumunu değerlendirmektedir. Ölçek 8 alt faktörden oluşmaktadır. Bu alt faktörler „Fiziksel 

Fonksiyon‟, „Sosyal İşlevsellik‟, „Fiziksel Rol Kısıtlamaları‟, „Emosyonel Rol Kısıtlaması‟, 

„Ruhsal Sağlık‟, „Enerji‟, „Ağrı‟ ve „Genel Sağlık Algısı‟ dan oluşmaktadır.  Puanlamalar 0 ile 

100 arasında değişmekte her alt boyut kendi içinde değerlendirilmektedir.  

COVID-19-HA, COVID-19-NA ve COVID-19-KA ölçekleri, Geniş ve arkadaşları tarafından 

2020 yılında Çırakoğlu tarafından 2011 yılında domuz gribi (H1N1) için geliştirilmiş olan 

ölçeklerden uyarlanmıştır [33].  

COVID-19-HA Ölçeği, yedi maddeden oluşmaktadır. Beşli likert yapıda olan ölçek, 

“Tehlikelilik” ve “Bulaştırıcılık” olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır. Bulunan ifadeler 

“Kesinlikle katılmıyorum (1)”, “Katılmıyorum (2)”, “Kararsızım (3)”, “Katılıyorum (4)”, 

“Kesinlikle katılıyorum (5)” şeklinde değerlendirilmektedir. Tehlikelilik olarak isimlendirilen 
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ilk alt boyut hastalığın COVID-19 yarattığı tehlikeye ilişkin algıları ve inançları 

kapsamaktadır. Bulaşıcılık olarak isimlendirilen ikinci bileşen ise hastalığın bulaşıcılığına 

ilişkin algılarla ilgili maddelerden oluşmaktadır. Ölçeğin Tehlikelilik alt boyutundaki bazı 

maddeler ters olarak kodlanmaktadır. Ölçek alt boyutundaki madde puanlarının toplanmasıyla 

elde edilen toplam puanın o alt boyuttaki madde sayısına bölünmesiyle 1-5 arasında bir değer 

elde edilir. Tehlikelilik alt boyutundaki yüksek puanlar, hastalıkla ilgili tehlikelilik algısının 

yüksek olduğunu, bulaştırıcılık alt boyutundaki yüksek puanlar ise virüsün bulaştırıcılığının 

fazla olduğu algısını gösterir. Ölçekteki alt boyutlar toplam varyansın %61,66‟sını 

açıklamaktadır. Tehlikelilik alt boyutunun iç tutarlılık katsayısı 0.75, bulaştırıcılık alt 

boyutunun iç tutarlılık kat sayısı 0.64 iken tüm ölçeğin iç tutarlılık kat sayısı 0.74‟tür. 

Doğrulayıcı faktör analizden elde edilen değerler (X
2
/df=2.334, GFI=0.990, AGFI=0.978, 

NFI=0.985, CFI=0.991, RMSEA=0.039, SRMR=0.026), ölçekte faktör analizi sonrasında 

ortaya çıkan alt boyutların doğruluğunu ve iyi bir uyum gösterdiğini onaylanmaktadır. 

COVID-19-HA Ölçeği‟nin madde ve alt boyutları Ek-1‟de gösterilmiştir.  

COVID-19-NA Ölçeği, on dört madde ve üç alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek beşli likert 

yapıdadır. Bulunan ifadeler “Kesinlikle katılmıyorum (1)”, “Katılmıyorum (2)”, “Kararsızım 

(3)”, “Katılıyorum (4)”, “Kesinlikle katılıyorum (5)” şeklindedir. Ölçekteki ilk alt boyut 

“Komplo” olarak isimlendirilmiştir ve hastalığın nedenlerine dair medyada da sıklıkla dile 

getirilen komplo inançlarını (biyolojik savaş, aşı satma çabaları vb.) kapsamaktadır. İkinci 

bileşen COVID-19 salgınının olası nedenleri olarak sosyal ve fiziksel çevreyi gösteren 

“Çevre” bileşenidir. Bu bileşende sağlıksız beslenme, küresel ısınma, doğal kaynakların 

kirletilmesi gibi nedenlere değinilmektedir. Son bileşen ise “İnanç” olarak isimlendirilmiştir. 

Bu bileşendeki maddeler COVID-19‟un nedeni olarak dini ve ruhsal açıklamalara olan 

algılarla ilgilidir. Örneğin salgının kaderimizde olduğu veya salgının toplumsal bozulmaya 

karşı Tanrı‟nın bir gazabı olduğu gibi inançları içerir. Ölçekte ters madde yoktur. Ölçek alt 

boyut toplam puanlarının alt boyuttaki madde sayısına bölünmesiyle 1-5 arasında bir değer 

saptanır. Bu değerin yüksekliği o alt boyuttaki algının yüksekliğini gösterir. Ölçekte yer alan 

üç alt boyutun açıkladığı toplam varyans %76,90‟dır. Ölçeğin toplam cronbach alfa katsayısı 

0.88, komplo alt boyunun cronbach alfa katsayısı 0.96, çevre alt boyutunun cronbach alfa 

katsayısı 0.85 ve inanç alt boyutunun cronbach alfa katsayısı 0.90‟dır. Alt boyutlar 

doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiş ve uyum iyiliği değerleri yeterli görülmüştür 

(X
2
/df=4.680, GFI=0.942, AGFI=0.917, NFI=0.969, CFI=0.975, RMSEA=0.065, 

SRMR=0.039). COVID-19-NA Ölçeği‟nin madde ve alt boyutları Ek-2‟de gösterilmiştir. 
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COVID-19-KA Ölçeği, on iki maddeden oluşmaktadır. Ölçek beşli likert yapıdadır. Bulunan 

ifadeler “Kesinlikle katılmıyorum (1)”, “Katılmıyorum (2)”, “Kararsızım (3)”, “Katılıyorum 

(4)”, “Kesinlikle katılıyorum (5)” şeklinde değerlendirilmektedir. Makro kontrol, kişisel 

(mikro) kontrol ve kontrol edilebilirlik olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Makro 

kontrol; kurumsal, ulusal ya da küresel düzeyde alınan tedbirlerin etkililiğine ilişkin inançlarla 

ilgilidir. Kişisel kontrol olarak isimlendirilen ikinci alt boyut hastalığa yakalanmamak için 

alınan kişisel tedbirlerin etkililiği ile ilgilidir. Son alt boyut ise hastalığın kontrol edilebilirliği 

ile ilgili algıyı değerlendiren boyutudur. Kontrol edilebilirlik alt boyutundaki maddeler ters 

olarak puanlanmaktadır. Ölçek alt boyut maddelerinin toplam puanlarının alt boyuttaki madde 

sayısına bölünmesiyle 1-5 arasında bir değer saptanmaktadır. Makro kontrol alt boyutundaki 

yüksek puanlar alınan önlemlerin yeterli olduğunu, kişisel kontrol boyutundaki yüksek puanlar kişisel 

tedbirlerle hastalığın kontrolün iyi düzeyde sağlanabileceğini ve kontrol edilebilirlik alt boyutundaki 

yüksek puanlar ise hastalığın kontrol edilebileceği inancını yansıtmaktadır. Alt boyutlar toplam 

varyansın %64,23‟ünü açıklamaktadır. Makro kontrol, kişisel kontrol ve kontrol edilebilirlik 

alt boyutlarının cronbach alfa katsayıları sırasıyla 0.83, 0.80 ve 0.78‟dir. Ölçeğin toplam 

cronbach alfa katsayısı ise 0.79‟dur. Alt boyutlar doğrulayıcı faktör analizi ile 

değerlendirilmiş ve uyum iyiliği indeksleri yeterli görülmüştür (X
2
/df= 4.729, GFI= 0.956, 

AGFI= 0.932, NFI= 0.942, CFI= 0.953, RMSEA= 0.066, SRMR= 0.051).  COVID-19-KA 

Ölçeği‟nin madde ve alt boyutları Ek-3‟de gösterilmiştir. 

 

Ġstatistiksel Analiz 

Çalışma verilerinin analizinde SPSS 23.00 programı kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler sayı, 

yüzde, ortalama ve standart sapma olarak ele alındı. Verilerin normalliği Kolmogrov Smirnov 

testi ile değerlendirildi ve verilerin normal dağılım gösterdiği saptandı. Sürekli değişkenler 

arasındaki ilişkiyi değerlendirmekte Pearson korelasyon testi kullanıldı. Çalışmada anlamlılık 

değeri p<0,05 olarak kabul edildi. 

 

Bulgular 

Örneklemin sosyodemografik özellikleri Tablo 1‟de gösterildi. Örneklemin yaş ortalaması 

37,22±8,54 iken, %62,9‟u (n=445) kadındı. Hemşireler örneklemin %59,9‟unu (n=424) 

oluşturuyordu. Örneklemin %71,3‟ü (n=505) evli, %55,2‟si (n=391) lise mezunu, %26,3‟ünü 

(n=186) kronik hastalık sahibi, %7,5‟i (n=53) psikiyatrik hastalık sahibi, %10,3‟ünün (n=73) 

alkol kullanımı %35,7‟sinin (n=253) sigara kullanımı vardı. 
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İkincil Travmatik Stres Ölçeği yanıtlarının dağılımı Tablo 2‟de gösterildi. Sağlık 

çalışanlarında en sık görülen ikincil travmatik stres belirtisi tedirginlik (%61,9), psikolojik 

sıkıntı (%61,7) ve fizyolojik reaktivite (%61,2) idi. Sağlık çalışanlarının %68,1‟i (n=482) 

kaçınma belirtileri, %85,2‟si (n=603) istenmeyen duygusal belirtiler ve %73‟ü (n=517) 

uyarılma belirtileri yaşamaktaydı. İTSÖ değerlendirmesine göre örneklemin %58,6‟sının 

(n=415) olası TSSB tanısı vardı.  

Uygulanan ölçekler arasındaki ilişki Tablo 3‟te gösterildi. İTSÖ toplam puanı ile COVID-19 HA 

ölçeğinin bulaştırıcılık alt boyutu (p=0,017), COVID-19 NA ölçeğinin komplo alt boyutu 

(p<0,001) arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptandı. COVID-19 KA ölçeği tüm 

alt boyutları (makro kontrol, kişisel kontrol ve kontrol edilebilirlik) ile İTSÖ toplam puanı 

arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki vardı (her biri için p<0,001). SF-36 ruh sağlığı alt 

boyutu ile COVID-19 NA ölçeğinin komplo (p=0,009) ve inanç (p=0,034) alt boyutu arasında 

negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptandı. 

 

TartıĢma 

Bu araştırma, sağlık çalışanlarında pandemi ile ilgili algılarla ikincil travma sonrası belirtiler 

arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır. Sağlık çalışanlarının %58,6‟sının olası bir 

ikincil travma yaşadığı saptanmıştır (Tablo 2). Sağlık çalışanlarında koronavirüs bulaştırıcılık 

algısının artması ve koronavirüsle ilgili komplo düşüncelerinin artması ikincil travma sonrası 

belirtilerinin artması ile ilişkiliydi (Tablo 3). 

Pandemi dönemlerinde en ön safta yer alan sağlık çalışanları ruhsal bozukluklar açısından risk 

altındadır. Enfeksiyonla ilgili endişe, yorgunluk hissi, iş yerinde tükenmişlik hissi ve TSSB 

sağlık çalışanlarında görülebilmektedir [34]. Daha önce görülen SARS‟ ın ortaya çıktığı 

dönemde hastalıkla ilgili algılanan tehlikelilik, belirsizlik ve kontrol edilemezlik algılarının 

bireylerin TSSB gelişme olasılığını arttırdığı bildirilmiştir [35]. Bir çalışma da SARS ve 

Ebola dönemlerinde sağlık çalışanlarının %25‟inde TSSB görüldüğü belirtilmiştir [37]. SARS 

döneminde Pekin‟de, salgının belirsizlik ve kontrol edilemezlik durumu göz önüne 

alındığında ruh sağlığını fazlasıyla etkilediği gözlemlenmiştir [35]. Ayrıca SARS ile ilgili 

korku düzeyleri, artmış sosyal izolasyon hissi ve artan iş stresi gibi durumlar travmaya bağlı 

bozukluklara yatkınlığı olan bireylerde TSSB‟ nin başlamasında etkili değişkenler olarak 

saptanmıştır [35]. Özellikle hastalığın bulaştırıcılığı temel alındığında sağlık çalışanlarında 

bulaştırıcılık risk algısı ile TSSB arasında ilişki bulunmuştur [35]. Bizim çalışmamızda da 

COVID-19 bulaştırıcılık algısının artmasıyla ikincil travmatik stres belirtilerinin arttığı 

gösterilmiştir. Bulaştırıcılık algısının fazla olması hastalığın hayatın her alanına girebilmesi 
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anlamına gelir. Yaşam güvenliğinin kaybolması ise TSSB ile yakından ilişkilidir. Geçmiş 

salgın dönemlerinde yapılan bir çalışma sonucunda SARS ve MERS döneminde sağlık 

çalışanlarının en büyük korkularından birisi enfeksiyonu aile ve arkadaşlarına bulaştırma 

korkusu olduğu belirtilmiştir [36]. COVID-19‟un bulaşıcılık hızının fazla olması ve bulaşın 

kolay olması nedeniyle sağlık çalışanlarının ruh sağlığı üzerine olumsuz etki yaratan büyük 

bir stresör olarak görülmektedir. Bu stres durumunun da sağlık çalışanlarında TSSB için 

önemli risk faktörü olduğu belirtilmiştir [34]. Bir çalışmada, sağlık çalışanlarının enfeksiyon 

kontrol önlemleri aldıklarında ruhsal sağlıklarını olumlu etkilediği belirtilmiştir [43]. 

Önceki pandemilerle karşılaştırıldığında COVID-19 pandemisi toplumla birlikte sağlık 

profesyonellerinde travmaya neden olacak etkilere sahiptir. Travmaya neden olabilecek en 

önemli etkilerden birisinin kontrol edilebilirliğin azalması olduğu bildirilmiştir [38]. SARS ve 

MERS epidemisinde enfekte olan sağlık çalışanları, hasta rolüne geçtiklerinde mesleki yaşam 

alanında hastalığa yönelik kontrol kaybı yaşadıklarını belirttiler. Ayrıca tedavi ve hastalığın 

süreçleriyle ilgili mevcut bilgi eksikliği nedeniyle kontrol kaybı yaşadıklarını bildirdiler [37]. 

Bir çalışmaya göre COVID-19 pandemisinde toplumdaki bireyler sağlık hizmetlerine 

ulaşamadıklarında hastalık üzerindeki kontrol duygusunu arttırarak güçlenme ve belirsizliği 

azaltmaya çalışmak için alternatif tıbba ve tıbbi görüşlerin desteklediği korunma yöntemlerine 

başvurmuşlardır [37]. TSSB‟ nin risk faktörleri arasında kontrol edilmez durumlara maruz 

kalmak ve bir durumu kontrol edememek ana nedenler arasında yer almaktadır [38]. Yapılan 

bir çalışmada sağlık çalışanlarının pandemi döneminde COVID-19‟ a yönelik algı ve 

tutumları ölçülmüştür [42]. Çalışanların %10‟ unda TSSB varlığı belirlenmiştir. Tedavi ve 

önlem çalışmalarında çalışanların kendileri aldıkları bireysel önlemler ile kontrol 

edilebilirlikleri artabildiği, bireysel önlemleriyle kurumlarının aldıkları önemler çalışanlarının 

%95‟inden fazlasında psikiyatrik semptomların azaltabildiği belirlenmiştir [42].  

Dünya da ve ülkemizde COVID-19 pandemisi ile ilgili birçok komplo inancı bulunmaktadır. 

Özellikle İtalya, İspanya, Amerika gibi COVID-19 pandemisinin hastalık yükü ve yayılım 

hızının fazla olduğu ülkelerde bu komplo inancının eğitim seviyesinin azlığıyla birlikte 

artabildiği belirlenmiştir [40]. Ayrıca pandemiye maruziyetinde komplo inanışını 

arttırabileceği öngörülmüştür [40-41]. Amerika‟ da yapılan bir çalışmada bireylerde komplo 

inanışının orta derece olduğu, ama bu inanışların COVID-19 hastalık algısının artışıyla 

artabileceği belirtilmiştir [40]. Sağlık çalışanları üzerinde yapılan bir çalışmada ankete 

katılanların %24,2 COVID-19 neden olan virüsün laboratuvarda üretildiğine dair komplo 

düşüncesine sahip olduğu belirlenmiştir. Komplo teorisine inanan sağlık çalışanlarında 
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hastalık konusunda yüksek kaygı ve strese sahip oldukları ve iş verimi ile memnuniyetinde 

düşüş yaşadıkları da belirlenmiştir [41].  

 

Sonuç 

Sağlık çalışanlarının yarısından çoğu TSSB açısından risk altındadır. COVID-19 ile ilgili 

komplo düşünceleri fazla olanlarda ve bulaştırıcılığının fazla olduğunu düşünen sağlık 

çalışanlarında TSSB belirtileri daha yüksektir. COVID-19 ile ilgili ülke ve dünya genelinde 

kontrol önlemlerinin alındığına inananlarda, kişisel tedbirlerle hastalığın engelleyebileceğini 

düşünenlerde ve salgının kontrol edilebileceğini düşünenlerde TSSB belirtileri daha az 

görülmektedir.  

 

 

Kaynaklar 

1. WHO. Coronavirus. 2020  12.09.2020]; Available from: https://www.who.int/health-

topics/coronavirus#tab=tab_1. 

2. Singhal, T., A Review of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). The Indian Journal of 

Pediatrics, 2020. 87(4): p. 281-286. 

3. Kang, X., et al., [Anesthesia management in cesarean section for patient with COVID-19: a 

case report]. Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban, 2020. 49(2): p. 249-252. 

4. Çam, O., A. Büyükbayram, and E. Öztürk Turgut, Travma Sonrasında Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği Yaklaşımı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2016. 19(3): 

p. 210-216. 

5. APA, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5 ed. 2013, Washington, DC: 

American Psychiatric Association. 

6. Bauwens, J. and C. Tosone, Professional posttraumatic growth after a shared traumatic 

experience: Manhattan clinicians' perspectives on post-9/11 practice. Journal of Loss and 

Trauma, 2010. 15(6): p. 498-517. 

7. Kahil, A. and N. Palabıyıkoğlu, İkincil Travmatik Stres. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2018. 

10(1): p. 59-70. 

8. Aykut, S. and S. Soner Aykut, Kovid-19 Pandemisi ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu 

Temelinde Sosyal Hizmetin Önemi. Toplumsal Politika Dergisi 2020. 1(1): p. 56-66. 

9. Kessler, R.C., et al., Posttraumatic stress disorder in the National Comorbidity Survey. Arch 

Gen Psychiatry, 1995. 52(12): p. 1048-60. 



Karadeniz Zirvesi            4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI        ISBN: 978-605-60737-0-0              www.karadenizkongresi.org         Sayfa | 91 

10. APA, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 2000, Washington, DC: American 

Psychiatric Publishing. 

11. Sadock, B. and V. Sadock, Kaplan and Sadocks’s Synopsis of Psychiatry: Behavioral 

Sciences/Clinical Psychiatry. 10 ed. 2007, Philadelphia Lippincott Williams and Wilkins and 

Wolter Kluwer Health. 

12. Shi, L., et al., Prevalence and correlates of symptoms of post-traumatic stress disorder among 

Chinese healthcare workers exposed to physical violence: a cross-sectional study. BMJ Open, 

2017. 7(7): p. e016810. 

13. Weiss, D.S., et al., Predicting symptomatic distress in emergency services personnel. Journal 

of Consulting and Clinical Psychology, 1995. 63(3): p. 361-368. 

14. Gibbons, S.W., E.J. Hickling, and D.D. Watts, Combat stressors and post-traumatic stress in 

deployed military healthcare professionals: an integrative review. J Adv Nurs, 2012. 68(1): p. 

3-21. 

15. Lamoureux-Lamarche, C., et al., Healthcare use and costs associated with post-traumatic 

stress syndrome in a community sample of older adults: results from the ESA-Services study. 

Int Psychogeriatr, 2016. 28(6): p. 903-11. 

16. Vagni, M., et al., Hardiness, stress and secondary trauma in Italian healthcare and emergency 

workers during the COVID-19 pandemic. Sustainability, 2020. 12(14): p. 5592. 

17. Yasal, D. and N. Partlak Gülüşen, Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Travma Sonrası Stres 

Belirtilerini Etkileyen Faktörler ve Hemşirelerin Başetme Yollarının İncelenmesi. Dokuz Eylül 

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 2019. 12(1): p. 74-81. 

18. Bisson, J.I., et al., Post-traumatic stress disorder. BMJ, 2015. 351: p. h6161. 

19. Ornell, F., et al., The impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of healthcare 

professionals. Cadernos de Saúde Pública, 2020. 36(4): p. e00063520. 

20. Cirrincione, L., et al., COVID-19 pandemic: Prevention and protection measures to be adopted 

at the workplace. Sustainability, 2020. 12(9): p. 3603. 

21. Kramer, V., et al., Subjective burden and perspectives of German healthcare workers during 

the COVID-19 pandemic. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 2020. 

22. Lai, J., et al., Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Health Care Workers 

Exposed to Coronavirus Disease 2019. JAMA Network Open, 2020. 3(3): p. e203976-e203976. 

23. Rodríguez-Rey, R., et al., Burnout and posttraumatic stress in paediatric critical care 

personnel: Prediction from resilience and coping styles. Aust Crit Care, 2019. 32(1): p. 46-53. 



Karadeniz Zirvesi            4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI        ISBN: 978-605-60737-0-0              www.karadenizkongresi.org         Sayfa | 92 

24. Baysak, E., et al., Acil ve Yoğun Bakım Ünitesi Çalışanlarında Travma Sonrası Stres Bozukluğu, 

Tükenmişlik ve Baş Etme Biçimlerinin Değerlendirilmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2019. 22: p. 

36-47. 

25. Leinweber, J. and H.J. Rowe, The costs of 'being with the woman': secondary traumatic stress 

in midwifery. Midwifery, 2010. 26(1): p. 76-87. 

26. Wang, C., et al., Immediate psychological responses and associated factors during the initial 

stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in 

China. International journal of environmental research and public health, 2020. 17(5): p. 

1729. 

27. Simione, L. and C. Gnagnarella, Differences Between Health Workers and General Population 

in Risk Perception, Behaviors, and Psychological Distress Related to COVID-19 Spread in Italy. 

Frontiers in Psychology, 2020. 11(2166). 

28. Huang, J.Z., et al., [Mental health survey of medical staff in a tertiary infectious disease 

hospital for COVID-19]. Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi, 2020. 38(3): p. 192-

195. 

29. Bride, B.E., et al., Development and Validation of the Secondary Traumatic Stress Scale. 

Research on Social Work Practice, 2004. 14(1): p. 27-35. 

30. Yıldırım, G., L. Kıdak, and İ. Yurdabakan, İkincil Travmatik Stres Ölçeği: Bir uyarlama çalışması. 

Anadolu Psikiyatri Derg, 2018. 19(1): p. 45-51. 

31. Ware, J.E., Jr. and C.D. Sherbourne, The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. 

Conceptual framework and item selection. Med Care, 1992. 30(6): p. 473-83. 

32. Pınar, R., Sağlık Araştırmalarında Yeni Bir Kavram: Yaşam Kalitesi-Bir Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 

Kronik Hastalarda Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. Hemşirelik Bülteni, 1995. 9(38): p. 

85-95. 

33. Çırakoğlu, O.C., Domuz Gribi (H1N1) Salgınıyla İlişkili Algıların, Kaygı ve Kaçınma Düzeyi 

Değişkenleri Bağlamında İncelenmesi. Turk Psikoloji Dergisi, 2011. 26(67): p. 49-64. 

34. El-Hage, W., Hingray, C., et al., Health professionals facing the coronavirus disease 2019 

(COVID-19) pandemic: What are the mental health risks?. L'Encephale, 2020. 46(3S), S73–

S80. 

35. Wu, P., Fang, Y., Guan, Z., et al., The psychological impact of the SARS epidemic on hospital 

employees in China: exposure, risk perception, and altruistic acceptance of risk. Canadian 

journal of psychiatry. Revue canadienne de psychiatrie, 2009. 54(5), 302–311. 



Karadeniz Zirvesi            4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI        ISBN: 978-605-60737-0-0              www.karadenizkongresi.org         Sayfa | 93 

36. Houghton, C., Meskell, P., et al., Barriers and facilitators to healthcare workers' adherence 

with infection prevention and control (IPC) guidelines for respiratory infectious diseases: a 

rapid qualitative evidence synthesis. Cochrane Database Syst Rev. 2020;4(4)  

37. Chew, Q. H., Wei, K. C., et al., Narrative synthesis of psychological and coping responses 

towards emerging infectious disease outbreaks in the general population: practical 

considerations for the COVID-19 pandemic. Singapore Med J. 2020;61(7):350-356. 

38. Wong, A. H., Pacella-LaBarbara, M. L., et al., Healing the Healer: Protecting Emergency Health 

Care Workers' Mental Health During COVID-19. Annals of emergency medicine, 2020. S0196-

0644(20)30336-X. Advance online publication. 

39. Shalev, A., Liberzon, I., et al., Post-Traumatic Stress Disorder. New England Journal of 

Medicine, 2017. 376(25), 2459–2469. 

40. Georgiou, N., Delfabbro, P., et al., COVID-19-related conspiracy beliefs and their relationship 

with perceived stress and pre-existing conspiracy beliefs. Personality and individual 

differences, 2020. 166, 110201. 

41. Chen, X., Zhang, S. X., et al., Belief in a COVID-19 Conspiracy Theory as a Predictor of Mental 

Health and Well-Being of Health Care Workers in Ecuador: Cross-Sectional Survey Study. JMIR 

Public Health and Surveillance, 2020. 6(3). 

42. Tan, W., Hao, F., et al., Is returning to work during the COVID-19 pandemic stressful? A study 

on immediate mental health status and psychoneuroimmunity prevention measures of 

Chinese workforce. Brain, behavior, and immunity, 2020. 87;84-92. 

43. Preti, E., et al., The Psychological Impact of Epidemic and Pandemic Outbreaks on Healthcare 

Workers: Rapid Review of the Evidence. Current psychiatry reports, 2020. 22(8), 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karadeniz Zirvesi            4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI        ISBN: 978-605-60737-0-0              www.karadenizkongresi.org         Sayfa | 94 

Tablolar  

Tablo 1  Örneklemin sosyodemografik özellikleri (n=708) 

Değişkenler n % 

Cinsiyet Kadın 445 62,9 

Erkek 263 37,1 

Meslek Hemşire 424 59,9 

Doktor 39 5,5 

Diğer 245 34,6 

Medeni durum Bekar 203 28,7 

Evli 505 71,3 

Eğitim durumu Lise 81 11,4 

Önlisans 109 15,4 

Lisans 391 55,2 

Lisansüstü 127 17,9 

Kronik hastalık Yok 522  73,7 

Var 186 26,3 

Psikiyatrik hastalık Yok 655 92,5 

Var 53 7,5 

Ailede psikiyatri Yok 574 81,1 

Var 134 18,9 

Psikiyatrik ilaç 

kullanımı 

Yok 595 84,0 

Var 113 16,0 

Alkol kullanımı Yok 635 89,7 

Var 73 10,3 

Sigara kullanımı Yok 455 64,3 

Var 253 35,7 
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Tablo 2 İkincil Travmatik Stres Ölçeği yanıtlarının dağılımı (n=708) 

Madde 

No 
Kaçınma Belirtileri (C kriteri) 

 Olası TSSB 

1 Duygusuzlaşma n=351 

(49,6) 

En az 3 

belirtinin 3 

puan ve 

üzerinde 

olması 

n=482 

(%68,1)  

B+C 

kriterlerinin 

ikisinin 

birden 

sağlanması 

n=463 

(%65,4) 

 

B+D 

kriterlerinin 

ikisinin 

birden 

sağlanması 

n=493 

(%69,6) 

 

 

C+D 

kriterlerinin 

ikisinin 

birden 

sağlanması 

n=463 

(%58,8) 

 

B+C+D 

kriterlerinin 

üçünün 

birden 

sağlanması  

(Olası 

TSSB) 

 

 

n=415  

(58,6) 

5 Gelecekle ilgili kaygı 

varlığı 

419 (59,2) 

7 İletişim isteğinde azalma 397 (56,1) 

9 Aktivitede azalma 396 (55,9) 

12 İnsanlardan, mekanlardan 

ve nesnelerde kaçınma  

342 (48,3) 

14 Hastalardan kaçınma 339 (47,9) 

17 Hasta isimlerini 

hatırlayamama  

315 (44,5) 

 Duygusal ihlal (Ġntrüziv) Belirtiler (B kriteri) 

2 Fizyolojik reaktivite 433 (61,2) 
En az 1 

belirtinin 3 

puan ve 

üzerinde 

olması 

n=603 

(%85,2) 

3 Hastaların travmalarını 

yeniden yaşama duygusu 

347 (49,0) 

6 Psikolojik sıkıntı 437 (61,7) 

10 Hastalar hakkında intrüziv 

düşünceler 

431 (60,9) 

13 Hastalar hakkında rahatsız 

edici rüyalar 

267 (37,7) 

 Uyarılma Belirtileri (D kriteri) 

4 Uyku problemleri 376 (53,1) En az 2 

belirtinin 3 

puan ve 

üzerinde 

olması 

n=517 

(%73,0) 

8 Tedirginlik 438 (61,9) 

11 Konsantrasyon problemleri  398 (56,2) 

15 Kolayca huzurun bozulması 414 (58,5) 

16 Kötü şeyler olacak korkusu 416 (58,8) 
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Tablo 3  Uygulanan ölçeklerin arasındaki ilişki 

 

İTSÖ 

SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği 

Fiziksel 

Fonksiyon 

Fiziksel 

Güçlülük 

Emosyonel 

Güçlülük 
Ruh Sağlığı 

COVID-19 ile 

ilişkili algı ve 

tutum ölçekleri 

r p r p r p r p r p 

HA 
Tehlikelilik -0,058 0,126 0,062 0,100 0,066 0,080 0,031 0,431 0,101** 0,007 

Bulaştırıcılık 0,090* 0,017 0,035 0,358 -0,021 0,575 0,008 0,834 0,006 0,868 

NA 

Komplo 0,149** 0,000 -0,050 0,184 -0,077* 0,042 -0,085* 0,023 -0,098** 0,009 

Çevre 0,093* 0,014 -0,016 0,669 -0,109** 0,004 -0,098** 0,009 -0,072 0,054 

İnanç 0,029 0,434 -0,028 0,454 -0,054 0,148 -0,076* 0,044 -0,080* 0,034 

KA 

Makro -0,154** 0,000 0,090* 0,017 0,075* 0,047 0,104** 0,006 0,187** 0,000 

Kişisel -0,151** 0,000 0,137** 0,000 0,101** 0,007 0,093* 0,013 0,262** 0,000 

Kontrol 

Edilebilirlik 

-0,149** 0,000 0,074* 0,048 0,079* 0,036 0,112** 0,003 0,169** 0,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karadeniz Zirvesi            4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI        ISBN:                      www.karadenizkongresi.org         Sayfa | 97 

Ekler 

Ek-1 COVID-19 Hastalık Algısı Ölçeği  

Ölçek Alt 

Boyut 
Madde 

Faktör Analizi ve 

Güvenilirlik 

Tehlikelilik  

Bu hastalık söylendiği kadar tehlikeli değil. (T) 
BulaĢtırıcılık alt boyutu 

Özdeğer=2,976 

Varyans=42,516 

Cronbach alfa=0,75 

Tehlikelilik alt boyutu 

Özdeğer= 1,340 

Varyans=19,148 

Cronbach alfa=0,64 

Medya salgını abartıyor. (T) 

Virüs ölümcül bir hastalığa neden olmaktadır. 

Bulaştırıcılık  

Bu hastalık herkese bulaşabilir. 

Kolayca bulaşan bir hastalıktır. 

Hastalığın kadınlara ve erkeklere bulaşma 

olasılığı benzerdir. 

Virüs kargo veya alışveriş ürünlerinden 

bulaşabilir. 

T: Ters Madde 
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Ek-2 COVID-19‟un Nedenleri Ölçeği  

Ölçek 

Alt 

Boyut 

Madde 
Faktör Analizi ve 

Güvenilirlik 

Komplo 

Bu hastalık gelişmiş ülkelerin ortaya koyduğu politik bir 

oyundur. 

Komplo alt 

boyutu 

Özdeğer= 5,948 

Varyans= 42,487 

Cronbach alfa=0,96 

Çevre alt boyutu 

Özdeğer= 2,749 

Varyans= 19,638 

Cronbach alfa=0,85 

Ġnanç alt boyutu 

Özdeğer= 2,069 

Varyans= 14,781 

 

Bu salgının nedeni gelişmiş ülkelerin ilaç ve aşı satma 

çabasıdır. 

Bu virüs ekonomik sisteme katkı sağlamak için bilinçli 

olarak yayıldı. 

Bu hastalık biyolojik bir silah olarak üretildi. 

Bu salgın büyük bir deneyin parçasıdır. 

Bu hastalığın nedeni ekonomik krizdir. 

Çevre 

Çevre kirliliği hastalığın önemli nedenlerinden biridir.  

Salgının nedenlerinden biri su kaynaklarının kirlenmesidir. 

Bu hastalık sağlıksız yaşam tarzının bir sonucudur. 

Küresel ısınma salgının nedenlerinden bir tanesidir. 

Bu tür salgınlar tabiatın dengesini kurması çabasıdır. 

İnanç 

Bu tür salgınlar toplumun dinden uzaklaşmasına karşı 

Tanrının verdiği bir cezadır. 

Bu salgın toplumsal bozulmaya karşı Tanrının bir gazabıdır.  

Bu salgın kaderimizde var.  
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Ek-3 COVID-19‟un Kontrolü Algısı Ölçeği  

Ölçek Alt 

Boyut 
Madde 

Faktör Analizi ve 

Güvenilirlik 

Makro 

Kontrol  

Ülkemizdeki önleyici çalışmalar yeterlidir 

Makro Kontrol alt 

boyutu 

Özdeğer= 3,877 

Varyans= 32,308 

Cronbach alfa=0,83 

KiĢisel Kontrol alt 

boyutu 

Özdeğer= 2,224 

Varyans= 18,532 

Cronbach alfa=0,80 

Kontrol 

edilebilirlik alt 

boyutu 

Özdeğer= 1,608 

Varyans= 13,339 

Cronbach alfa=0,78 

Hastalığın yayılmasını durdurmak için yapılanlar 

yeterlidir 

Hastalıkla mücadele için sağlık kurumlarının yaptığı 

çalışmalar yeterlidir 

Dünyadaki önleyici çalışmalar yeterlidir 

Kişisel 

Kontrol 

Kişisel temizliğime dikkat edersem hastalık bana 

bulaşmaz. 

Beslenmeme dikkat edersem bu hastalık beni etkilemez 

Hastalıktan kişisel tedbirler alarak korunmak 

mümkündür 

Salgını durdurmak için herkesin ellerini sıkça yıkaması 

yeterli olur 

Kontrol 

Edilebilirlik 

Hastalığa yakalanmak kişinin kendi elinde değildir. (T) 

Görmediğin bir virüsten kaçınmak mümkün değildir. (T) 

Ne kadar önlem alınırsa alınsın hastalığın bulaşmasını 

engelleyemeyebiliriz. (T) 

Alacağım kişisel tedbirler hastalıktan korunmam için 

yetersiz kalır. (T) 

T: Ters Madde 
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