
KORONAVİRÜS ARAŞTIRMASI
BULGULAR



YÖNTEM

Bu araştırma; 
§ 18-21 Mart 2020 tarihlerinde,
§ Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van illerinde
§ 738 kişi ile CATI yöntemi ile görüşülerek,
§ %95 güven aralığı ve 3.5 hata payı ile 

gerçekleştirilmiştir. 
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KORONA VİRÜSÜNÜN 
DEĞİŞTİRDİĞİ ALIŞKANLIKLAR
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Çok az endişeliyim

Az endişeliyim

Ne endişeli ne de değil

Endişeliyim

Çok endişeliyim

Koronavirüsü hakkındaki endişe durumunuz nasıl?

Her 4 kişiden 
yaklaşık 3’ü 
ortalamanın 
üstünde bir 

endişe taşıyor.

Kadınlar erkeklerden
daha endişeli.
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Hiç yıkamıyorum Az yıkıyorum Normal rutinde
yıkıyorum

Sık yıkıyorum Çok sık
yıkıyorum

Koronavirüsü el yıkama alışkanlığınızı nasıl etkiledi?

Koronavirüs
salgını her 5 

kişiden 4’ünün 
el yıkama 

alışkanlığını 
etkilemiş 

görünüyor.
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Hiç çıkmıyorum

Az çıkıyorum

Normal rutinde çıkıyorum

Biraz fazla çıkıyorum

Çok daha fazla çıkıyorum

Koronavirüsü dışarı çıkma alışkanlığınızı nasıl etkiledi?

Salgın, her 5 kişiden 
4’ünün dışarı çıkma 
alışkanlığını da 
değiştirmiş.
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Hiç bulunmuyorum

Daha az bulunuyorum

Normal rutinde bulunuyorum

Biraz fazla bulunuyorum

Çok daha fazla bulunuyorum

Koronavirüs sebebiyle 
sosyal ortamlarda bulunma durumunuz nasıl değişti?

Salgın, yaklaşık
her 10 kişiden 9’unun sosyal 

ortamlarda bulunma 
alışkanlığını değiştirmiş.

Kadınların sosyal ortamlarda bulunma 
davranışı erkeklere nazaran daha fazla 

azalmış görünüyor.
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Hiç kaçınmıyorum

Az kaçınıyorum

Normal rutinde temasım devam ediyor.

Biraz fazla kaçınıyorum

Çok daha fazla kaçınıyorum

Koronavirüs sebebiyle 
insanlarla temasınız ne şekilde değişti?

Covid 19 salgını, 
her 3 kişiden 2’sinin 

insanlarla temasını azaltmış.

Kadınlar ve orta yaş grubu, 
diğerlerine nazaran 

temastan daha fazla 
kaçınıyorlar.
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1-Hiç önlem almam

2

3
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5-Çok fazla önlem alırım

Dışarı çıktığınızda, Koronavirüsten korunma amacıyla
eldiven/maske gibi koruyucu önlemler alıyor musunuz?

Salgın döneminde 
dışarı çıkarken 

maske/eldiven gibi 
koruyucu ekipman 
kullananların oranı 

3’te 1’in altında.

Kadınlar ve gençler, diğer 
katılımcılara nazaran daha 

fazla önlem alıyorlar.
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Hiç özen göstermiyorum

Az özen gösteriyorum

Normal rutinde

Biraz fazla özen gösteriyorum

Çok daha fazla özen gösteriyorum

Korona virüsünden dolayı beslenmeye gösterilen özen

Salgın döneminde 
yaklaşık olarak,
her 3 kişiden 1’i 

beslenmesine 
daha fazla özen 

göstermeye 
başlamış.



KORONA VİRÜSÜ İLE
MÜCADELEYE BAKIŞ
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Çok başarılı

Başarılı

Ne başarılı ne de başarılı değil

Pek başarılı değil

Hiç başarılı değil

Sağlık Bakanı'nın Korona virüsü sürecinde gösterdiği 
performansı nasıl buluyorsunuz? Yaklaşık olarak,

her 3 kişiden 2’si
Sağlık Bakanını 

başarılı buluyor.

AK Partililerin %89’u 
HDPlilerin %45’i 

bakanı başarılı buluyor.

HDPlilerin %31’i ve 
AK Partililerin %3’ü ise bakanın 

başarılı olmadığını düşünüyor.
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Çok fazla şeffaf

Şeffaf

Ne şeffaf ne de şeffaf değil

Yeterince şeffaf değil

Hiç şeffaf değil

Devlet kurumlarının Koronavirüs vakaları konusunda şeffaf 
olup olmadıkları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Her 2 kişiden 1’i
devlet kurumlarının 
şeffaf olmadığını 
düşünüyor.

AK Partililerin %20’si
ve HDPlilerin %71’i 
devlet kurumlarını 

şeffaf bulmuyor.
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Çok güveniyorum

Güveniyorum

Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum

Çok az güveniyorum

Hiç güvenmiyorum

Devlet kurumlarının Koronavirüs vakaları hakkında 
paylaştıkları bilgilere ne kadar güveniyorsunuz? Devlet kurumlarının 

bu süreçte paylaştığı 
bilgileri güvenilir 
bulanların oranı %41.

AK Partililerin %13’ü ve 
HDPlilerin %56’sı 

bu süreçte devlet 
kurumlarının paylaştığı 

bilgilere çok az güveniyor ya 
da hiç güvenmiyor. 
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Hem vaka hem de ölüm vardır

Vaka vardır ama ölüm yoktur

Ölüm de vaka da yoktur.

Bilmiyorum/Fikrim yok

Sizce şehrinizde Koronavirüs vakası var mıdır?

Her 4 kişiden 3’ü, 
yaşadıkları şehirde 
Koronavirüs vakası 

olduğunu düşünüyor. 

Söz konusu her 3 
kişinin 1’i de yaşadığı 

şehirde Koronavirüs
sonucu ölüm olduğunu 

tahmin ediyor.



77

73

69

62

60

58

56

38

35

33

Temel gıda

Sabun

Kolonya

Islak mendil

Tuvalet kağıdı

Kağıt mendil

Et/tavuk

Dezenfektan

Maske

Eldiven

Son bir hafta içinde, 
koronavirüs sebebiyle aşağıdaki ürünlerden alanlar



23.03.2020

Lütfen, 
kendinizin ve 

çevrenizdekilerin
sağlığı ve güvenliği için

hijyene önem verin,
teması azaltın, evde kalın!

#EvdeKal


