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Öz: Bu araştırmanın temel amacı çocuk gelişimi okuyan 
öğrencilerin Covid-19 salgını ve aşısına yönelik görüşleri-
ni belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden 
olgu bilim deseni kullanılmıştır. Homojen örneklem yön-
temi ile belirlenen katılımcılar Muş ili Malazgirt ilçesin-
deki bir üniversitenin önlisans programında okuyan 102 
öğrenciden oluşmaktadır.  Verilerin toplanmasında tam 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve bu veriler 
üçleme (tema-kategori-kod) yapılarak içerik analizi ile 
analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; çocuk gelişi-
mi okuyan öğrenciler arasında covid-19 salgını hakkında 
görüş birliğinin olmadığı, görüşlerde farklılıkların olduğu 
tespit edilmiştir. Katılımcılar covid-19 ile ilgili olumsuz 
duygular yaratan, kasten ortaya çıkarılan, diğer salgınlar 
gibi bir gün bitmesi ümit edilen ve tüm dünyayı etkile-
yen bir salgın olduğunu belirtmişlerdir.  Ayrıca covid-19 
aşısının geliştirilmesi veya kullanılmasına yönelik karar-
sız ve olumsuz fikirlerin olmasına rağmen katılımcıların 
çoğunluğunun aşının yapılması gerektiğini ifade ettikleri 
tespit edilmiştir. Salgından dolayı duygusal ve psikolojik 
sorunlar yaşayan bireylere psikolojik danışmanlık ve sos-
yal uyum yardımlarının sağlanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19 Aşısı, Covid-19 Salgını, 
Çocuk Gelişimi, Görüşler

Abstract: The main purpose of this research is to deter-
mine the views of students studying child development 
about the Covid-19 epidemic and its vaccine. In the study, 
phenomenology design, one of the qualitative research 
methods, was used. The participants, determined by the 
homogeneous sampling method, consist of 102 students 
studying in the associate degree program of a university 
in the Malazgirt district of Muş province. A fully struc-
tured interview form was used to collect the data, and 
these data were analyzed by content analysis by making 
trilogy (theme-category-code). According to the findings 
obtained; It has been determined that there is no consen-
sus on the covid-19 epidemic among students studying 
child development, and there are differences in opinions. 
Participants stated that it is an epidemic that creates nega-
tive feelings about covid-19, is revealed intentionally, is 
hoped to end one day like other epidemics, and affects the 
whole world. In addition, although there are undecided 
and negative opinions about the development or use of the 
covid-19 vaccine, it has been determined that the majority 
of the participants stated that the vaccine should be given. 
Psychological counseling and social adaptation assistance 
should be provided to individuals who have emotional and 
psychological problems due to the epidemic.

Keywords: Covid-19 Vaccine, Covid-19 Epidemic, Child 
Development, Views
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GİRİŞ

Bir ülkenin sahip olduğu en önemli kaynakla-
rın başında insan gelmektedir. Uygarlığa ulaş-
ma ve kalkınmaya dair hedefleri olan ülkeler, 
toplumu oluşturan bireylerin gelişmesini ken-
di hedeflerine göre yönlendirip değerlendirir-
ler (Ekici, 2003). Geleceği inşa edecek kişiler 
olan çocuklar ve onları dolaylı veya doğrudan 
etkileyecek her konunun detaylıca incelen-
mesi toplumların geleceği için oldukça önem-
li konuların başında gelmektedir. Çocukların 
0-18 yaş aralığında büyümeleri, gelişmeleri 
toplumlar için önemli bir dönemdir. Bu, yo-
ğun gelişimsel bir süreç yaşayan çocukların 
toplumsal destek almaları gereken bir dönem-
dir (Şirin, 2011).

Çocuk gelişimi kavramı, çocuğun bilişsel, 
fiziksel ve duygusal gelişim alanlarına yö-
nelik yeni kazanımlar edinmesi olarak ifa-
de edilebilmektedir. Çocuğun doğum önce-
si dönemden ergenlik dönemine kadar olan 
kazanımları olarak belirtilebilmektedir (Aral 
ve diğ., 2015). İnsanlar çocuk gelişimini ve 
çocukların özelliklerini kavrama ve anlamayı 
sağlayabilmek amacıyla okuryazar olma veya 
okuma eğilimindedirler (Bağcı ve Aslan Bağ-
cı, 2018). Bu nedenle, ülkemizde çocuk geli-
şimi ile ilgili eğitimler veren programlar ve 
bölümler tercih edilmektedir. Genel anlamıy-
la üniversitelerin programlar bazında doluluk 
oranları incelendiğinde doluluk oranlarının 
yüksek olan bölümlerden birinin de çocuk ge-

lişimi programı olduğu görülmektedir (Yük-
seköğretim Kurumları Atlası, 2022).

Çocuk gelişimi programında okuyan öğren-
ciler lisans tamamlama yaptıklarında çocuk 
gelişimi eğitimcisi olarak yetiştirilmek üzere 
eğitim görmektedirler. Bu program sonun-
da eğitimci adaylarına, Birleşmiş Milletler 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde belirtildiği 
dönemde bireylerin bilişsel, dil, duygusal, 
sosyal, fiziksel ve öz bakım gelişim alanları-
na yönelik uygulamaya dönük ve teoriye yö-
nelik eğitim içerikleri verilmektedir (Gülen 
ve Dönmez, 2020). Eğitimci adaylarına veri-
len eğitimler özel eğitim gerektiren bireyler, 
normal gelişim gösteren bireyler, hastanede 
tedavi amaçlı yatan bireyler, korumaya muh-
taç olan bireyler gibi tüm çocukları kapsaya-
cak şekilde ayrım yapılmadan verilmektedir 
(Bağcı ve Aslan Bağcı, 2018; Bölükbaş, Kah-
raman, Kahraman ve Kalaycı, 2010; Gülen ve 
Dönmez, 2020). Çocuk gelişimi programın-
dan mezun olan öğrenciler, çocuklara, aile-
lere, araştırmacılara ve öğretmenlere çocuk 
eğitimi ve gelişimine yönelik yardımlar yapa-
bilmektedirler. 

Pandemi Sürecinde Eğitim

Covid-19 hastalığının ilk başladığı yer olan 
Çin dışında birçok ülkede de görülmesi ile 30 
Ocak’ta “uluslararası boyutta halk sağlığı acil 
durumu” sınıflandırılması yapılmış ve vaka-
ların giderek artması, virüsün hızlı bir şekilde 
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yayılması ve şiddetiyle beraber Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) 11 Mart 2020’de Covid-19 
salgınını pandemi olarak değerlendirmiştir 
(T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020). WHO tarafın-
dan ilan edilen Covid-19 salgını; hem ruhsal 
hem fiziksel hem de sosyal olarak insanoğlu 
için bir tehdit unsuru olmaya devam etmek-
tedir (Budak-Korkmaz, 2020; 62). Salgınla 
mücadelede önlemler ivedilikle alınmaya 
çalışılmıştır. Zorunlu yerler haricinde okul-
lar, üniversiteler, çoğu kamu kurumu ve özel 
sektörün içindeki tüm işyerleri kapatılmış, 
adeta hayat durmuştur. Bunun akabinde belli 
yaş gruplarına kademeli olarak sokağa çıkma 
yasağı getirilerek insanların evde kalmasının 
sağlanması ve dışarıya çıkmasının engellen-
mesi çalışılmıştır. Hastalığa yakalanan da bu 
durumu evde ya da hastanede kimi zaman 
da yurtlarda karantina altında geçirilmekte-
dir. Covid-19 pandemisinin hızlı bir şekilde 
yayılması tüm dünyayı psikolojik, sosyal, 
biyolojik ve ekonomik olarak etkilemiş ve 
toplumsal düzende hızlı bir değişim ve dönü-
şüme sebep olmuştur (Öztürk ve diğ., 2020; 
Tamer, 2020). Covid-19 Strateji Güncelleme 
Raporu olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafın-
dan yayınlanan raporda, pandemi ile sıkıntılı 
anlarda güven veren geleneksel sosyal, halk 
sağlığı ağlarının ve ekonominin çok büyük 
baskılara maruz kalarak dünyadaki bütün 
bireyler, aileler, toplumlar ve toplulukların 
meydana gelen pandemi ve bu pandemiye 

karşı alınan tedbirlerden büyük oranda etki-
lendiği belirtilmiştir (WHO, 2020). 

Bu salgının en çok etkilediği alanlardan biri 
de hiç şüphesiz eğitim sistemi olmuştur. İçin-
de bulunduğumuz çağda yaşanan Covid 19 
pandemisi insanların sağlığını etkilemesinin 
yanında yaklaşık olarak 1,5 milyar öğrenci-
nin ve 63 milyon öğretmenin hayatını etkilen-
diği belirtilmektedir (UNESCO, 2020). Bu 
etkilere baktığımızda, okulların kapanması, 
uzaktan eğitim hizmetlerinin verilmeye baş-
lanması, izole bir hayat tarzına göre hayatın 
devam ettirilmesi, bilinmeyen bir durum ile 
karşılaşınca özellikle küçük çocukların içine 
girdikleri korku duygusu gibi birçok faktör 
eğitimi ve öğrencilerin hayatını ve genel ruh 
hallerini etkilemiştir (Karakaya, Arık, Çimen 
ve Yılmaz, 2020; 247; Görgülü Arı ve Arslan, 
2020; 508). Dünya genelinde hem yüz yüze 
eğitim hem de online (uzaktan) eğitim veril-
mektedir. Bu durum salgının etkisine göre 
toplumdan topluma farklılık göstermektedir. 
Kimi toplumlar salgının seyrine göre sadece 
uzaktan eğitim verirken kimisi de her iki eği-
tim modelini birlikte yürütmeye çalışmıştır 
(Bakioğlu-Çevik, 2020; 112). 

Pandemi Sürecinde Aşı Çalışmaları

İnsanlığın var olduğu günden bu güne insan-
ların başına gelen en büyük sorunlardan bir 
tanesi bulaşıcı ve ölümcül hastalıklar olmuş-
tur. Bu hastalıkların giderilmesi ve hastalıkla-
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rın önüne geçilmesi amacıyla birçok yöntem 
denenmiştir. Özellikle aşılardan önce insanlar 
hastalıklardan korunma amacıyla çeşitli giri-
şimlerde bulunmuşlardır. Yedinci yüzyılda 
yılan sokmalarına karşı bağışıklık kazanma 
amacıyla yılan zehrinin içilmesi, çiçek has-
talığı için hastalığı hafif geçirmiş bireylerden 
alınan materyali hastalık geçirmemiş kişile-
rin derisine çizilmesi gibi yöntemler birey-
lerde bağışıklanmanın sağlanması amaçlı gi-
rişimlere örnektir. Aşı ile önlenebilecek olan 
hastalıklara yönelik olarak bağışık kazanma 
çalışmalarının devam etmesi toplum sağlığı 
açısından önem arz etmektedir (Sinanoğlu 
Seyhan, 2021). Bağışıklanmanın sağlanma-
sı ve bireyin sağlığının korunmasında aşılar 
yeri ve önemi yadırganamaz ilaçlardır. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre aşılar, 
bağışıklık sistemimizin virüs ve bakterileri 
tanıyarak onlarla savaşmasını sağlayan ve 
bunların oluşturduğu hastalıklara karşı vücu-
dumuzu koruyan ilaçlardır. Bu ilaçlar bizleri 

koruma amacıyla vücudumuzun doğal sa-
vunma sistemleri ile birlikte çalışarak hasta-
lığa yakalanma riskini en aza indirir (WHO, 
2021). İlk olarak modern aşı çalışmaları labo-
ratuvar ortamlarında 19.yüzyılda başlarken, 
günümüzde aşı çalışmaları immünolojik ve 
moleküler biyoloji çalışmaları ile önemli bir 
yol almıştır (Plotkin, 2014). Günümüzde pan-
demi olarak kabul edilen Covid-19 virüsüne 
karşı verilen mücadelede, etkili ve güvenli aşı 
geliştirilmesi ile bireylerin aşılanması olduk-
ça önemlidir (Yıldırım Baş, 2021). Bu amaç-
la dünya üzerindeki çeşitli ülke ve firmalar 
tarafından farklı teknolojilerle aşı üretim 
çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 1 Nisan 
2021 tarihi itibarıyla DSÖ tarafından değer-
lendirmeye alınmış on sekiz adet Covid-19 
aşısı bulunmaktadır (Ünal Adanır, 2021). Gü-
nümüzde dünya üzerinde Covid-19’a karşı 
bireylerde bağışıklanmanın sağlanması ama-
cıyla kullanılan aşılardan bazıları Tablo 1’de 
yer verilmiştir. 

Tablo 1. Covid-19 Aşıları

Sıra Aşı Ülke Yöntem Etkinlik

1 Moderna/INH ABD mRNA 95%

2 Pfizer/BioNTech Almanya mRNA 95%

3 Sputnik V Rusya Vektör 92%

4 CoronaVac/Sinovac Çin İnaktif 90%

5 Oxfort/AstraZeneca İngiltere Vektör 70%

6 Turcovac Türkiye İnaktif ?
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Tablo 1’de üretilen ve dünya geneli kullanı-
lan aşılar belirtilmiştir. Özellikle BioNTech 
ve Sinovac gibi aşıların dünya genelinde yay-
gın olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca 
ülkemizin aşısı olan Turcovac ise üçüncü faz 
sonuçları henüz açıklanmadığından dolayı 
etkinlik oranı verilmemiştir (Çankal, 2021; 
Kahraman ve Altındiş, 2020; Kaya, 2021; 
URL 1, 2021).

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından has-
talığın önüne geçerek pandemi öncesi sosyal 
hayata geri dönebilme amacıyla Covid-19 
aşılama çalışmaları yürütülmektedir.  Bu plan 
doğrultusunda 13 Ocak 2021’de CoronaVac/
Sinovac ile başlayan aşılama ilerleyen za-
manlarda Pfizer/BioNTech ile birlikte devam 
etmiştir. Ülkemizde sağlıkçıların aşılanmala-
rının ardından mesleki olarak öncelik sağlıklı 
bir şekilde eğitim-öğretim devamının sağlan-
ması amacıyla öğretmenlere tanınmış ve 24 
Şubat 2021 günü öğretmen aşılamaları hızlı 
bir şekilde köy öğretmenleri ile başlamıştır.  
Ülkemizde 27 Ocak 2022 tarihi itibariyle iki 
doz aşı uygulanan kişi sayısı 18 yaş üstü nü-
fusun % 90 civarındadır (URL 2, 2022). 

Toplumsal hayatı bu kadar derinden ve bü-
tün boyutları ile etkileyen Covid-19 pande-
misinin etkisinin azaltılması noktasındaki 
en önemli faktörler olan maske ve mesafe 
kurallarının yanı sıra aşılanmanın da ne ka-
dar önemli olduğu aşikârdır. Bu nedenle, 
Covid-19 aşılarının geliştirilmesi, üretimi ve 

stoklanması dünyadaki bütün toplumları il-
gilendirdiği için evrensel bir öncelik olarak 
değerlendirilebilir. Bununla beraber hızlı bir 
şekilde aşı geliştirme çalışmaları yapılmakta 
ve bazı aşıların acil kullanım izinleri verile-
rek uygulanmaya başlandığı görülmektedir. 
Aşı çalışmalarının önünde görülen en büyük 
engellerden birinin de aşı karşıtlığı olduğu 
bilinmektedir. Bu hastalığın giderilmesinin 
temelinde aşılama olmasına rağmen dünya 
üzerinde insanların aşı karşıtlığı ve kararsız-
lığı nedeniyle bugün aşılama istenen düzeyde 
değildir.  Aşı karşıtlığı veya kararsızlığı nede-
niyle aşılanmayan kişiler nedeniyle pandemi 
sıcaklığı hala devam etmektedir ve gücünü 
koruyarak hepimizi tehdit etmektedir (Yum-
ru ve Karakoç Demirkaya, 2021). İnsanlar 
aşıların içerdiklerindeki kimyasal etkenlerin 
etkisinden, aşı üretimindeki ranttan dolayı 
sağlıklı bilgilerin oluşmamasından, doğal ba-
ğışıklık geçirilmek istenmesinden ve felsefik 
ya da dini inanç gibi etkenlerden dolayı aşı-
lanma karşıtı olabilmektedir (Bozkurt, 2018).

Mevcut Çalışma

Lisans tamamlama sonrası geleceğin eğitim-
cileri ve danışman adaylarının, toplumu bü-
tün yönleri ile etkileyen Covid-19 pandemisi 
ve bu pandemiye karşı üretilen aşılar ve aşı 
çalışmalarına yönelik düşüncelerinin ince-
lenmesi oldukça önem arz etmektedir. Çünkü 
eğitim gördükleri dönemde karşılaştıkları bu 
durumun bir öğrenci olarak kendi üzerlerin-
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deki etkisinin yanı sıra toplumda yer alacak 
olan bir anne-baba, bir eğitimci, bir yönetici 
veya toplumu oluşturan bireylerden herhangi 
biri konumunda olabilecekleri dönemde top-
lumsal hayatı bu kadar derinden etkileyen kü-
resel olaylar ve bu olayların etkileri noktasın-
da etkin rol alabilmek ancak bu günlerinden 
kendilerine iyi dersler çıkarıp kendilerini ve 
toplumu zor şartlara ve zor durumlara hazır-
layabilirler. Yukarıda da ifade edildiği üzere 
eğitim hayatlarını bitirdikten sonra ailelere, 
öğrencilere, araştırmacılara ve toplumun di-
ğer bireylerine çocuk gelişimi alanında yar-
dımcı olan çocuk gelişimi programı öğren-
cilerinin Covid-19 salgını ve aşıya yönelik 
düşüncelerinin incelenmesi bu anlamda lite-
ratüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın temel amacı çocuk gelişimi 
okuyan öğrencilerin Covid-19 salgını ve aşı-
sına yönelik görüşlerini belirlemektir. Buna 
göre aşağıdaki araştırma sorularının cevabı 
aranmıştır.

1. Çocuk gelişimi programı okuyan öğren-
cilerin Covid-19 salgınına yönelik görüş-
leri nelerdir?

2. Çocuk gelişimi programı okuyan öğren-
cilerin Covid-19 aşısına yönelik görüşleri 
nelerdir?

YÖNTEM 

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden 
biri olan olgu bilim deseni kullanılmıştır. 
Olgu bilim deseni; belli bir konuda var olan 
olgulara yönelik algıların, görüşlerin belirle-
nip incelenmesinde ve yorumlanmasında kul-
lanılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu 
kapsamda çocuk gelişimi programı okuyan 
öğrencilerin Covid-19 salgını ve aşı çalışma-
larına yönelik görüşleri belirlenmiştir.

Katılımcılar 

Çalışmada homojen örneklem yöntemi tercih 
edilmiştir. Homojen örneklem; benzer özellik 
gösteren katılımcılardan belli bir konu hak-
kındaki görüşlerinin toplanmasında kullanıl-
maktadır (Creswell, 2013). Araştırmaya tüm 
öğrencilerin katılımı istenmiş fakat gönüllü 
olanlarından veri toplanmıştır. Bu kapsamda 
araştırmanın katılımcıları Muş ili Malazgirt 
ilçesindeki bir üniversitenin önlisans prog-
ramında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. 
Bu katılımcıların büyük çoğunluğunun sosyo 
ekonomik düzeylerinin birbirine yakın oldu-
ğu, ülkenin güney ve doğu Anadolu bölge-
lerinden geldikleri belirlenmiştir. Araştırma 
10 erkek ve 92 kadın olmak üzere 102 kişi 
katılmıştır. Bu araştırma Muş Alparslan Üni-
versitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma ve 
Yayın Etiği Kurulunun 28.10.2021 tarih ve 
E-10879717-050.01.04-27877 sayılı kurul 
toplantısında etik onayı alınmıştır.
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Veri Toplama Aracı 

Verilerin toplanmasında tam yapılandırılmış 
görüşme formu kullanılmıştır. Bu form dört 
alan uzmanı tarafından hazırlanmıştır (Bir 
eğitim doktoralı, iki doktora öğrencisi ve bir 
yüksek lisans mezunu). Bu uzmanların eği-
tim ve araştırma yaşantılarında birden fazla 
görüşme formu hazırladıkları teyit edilmiştir. 
Yüz yüze uygulanan formda aşağıdaki soru-
lar bulunmaktadır. 

1. Covid-19 salgını hakkında neler düşünü-
yorsunuz?

2. Covid-19 aşısı hakkında neler düşünüyor-
sunuz?

Veri Analizi

Verilerin analizinde üçleme (tema-kategori-
kod) yapılmıştır. Veriler içerik analizi yapıla-
rak analiz edilmiştir. İçerik analizinde amaç, 
katılımcı görüşlerinin derinlemesine incelen-
mesi ile görüşlerdeki neden ve niçin durumla-
rının belirlenmesini sağlamaktır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2013). Ayrıca verilerin betimlenmesi 
ve yorumlanmasının kolaylaşması için yüzde 
(%) ve frekans (f) teknikleri de kullanılmıştır. 
Bu çalışmada temalar veri toplama aracın-
daki sorulara göre belirlenmiş olsa da katı-
lımcı görüşlerindeki amaca yönelik kodların 
kullanılması ile kategoriler belirlenmiştir. İki 
doktoralı alan uzmanının görüş birliğine var-
ması sonucunda % 93 oranında tutarlı veriler 

elde edilmiştir. Bu oran Güvenirlik=[Görüş 
birliği/(Görüş birliği+Görüş ayrılığı)] x100 
formülü kullanılarak belirlenmiştir. Bilindi-
ği gibi % 80 ve üzeri sonuçlar güvenilir ola-
rak kabul edilmektedir (Miles ve Huberman, 
1994). Katılımcılardan elde edilen bulguların 
sunumunda katılımcı alıntıları olduğu gibi 
sunulmuştur (katılımcı sayısı fazla olduğun-
dan alıntılar rastgele seçilmiştir). Bu durum 
araştırmanın objektifliğini artırmaktadır. Ay-
rıca araştırma katılımcı grubunun genel özel-
likleri verilerek sonraki çalışmalar için rehber 
olması tutarlı sonuçların toplanmasında kay-
nak olması sağlanmıştır.  

Katılımcıların sorulara verdikleri cevaplar 
incelendiğinde 2 katılımcının ilk soruya ce-
vap vermediği belirlenmiştir. İlk sorunun 
analizinde bu iki veri kullanılmamıştır. Veri 
toplanırken katılımcı isimleri kullanılmamış-
tır. Katılımcılar numerik olarak kodlanmıştır 
(Katılımcı=K, K1, K2… vb).

BULGULAR 

Araştırmada elde edilen bulgular araştırma 
soruları sırasına göre aşağıda sunulmuştur.

Çocuk gelişimi okuyan öğrencilerin Covid-19 
salgınına yönelik görüşleri; bu kapsamda 
katılımcıların araştırmanın birinci sorusuna 
verdikleri cevaplar kod-kategori-tema üçle-
mesi ile analiz edilerek aşağıda sunulmuştur. 
Analiz sonucunda elde edilen tema-kategori 
ve katılımcı durumları Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Katılımcı Görüşleri Durumu

Tema 1. Covid-19 salgınına yönelik görüşler

Kategoriler Katılımcılar (K) f %

1. Dünya genelini etkileyen 
salgın

1,2,3,7,8,9,10,12,13,18,19,21,22,30,32,36,37,56,62, 63
,65,66,68,69,74,77,80,81,82,86,87,90,95,102

34 33.33

2 Olumsuz duygular yaratan 
salgın

6,11,23,25,26,27,28,29,33,34,35,38,39,40,42, 
49,52,55,57,58,59,67,72,73,78, 84,94,98,100

29 28.43

3 Temenni belirten ifadeler 4,15,16,17,20,24,31,41,43,60,70,71,75,83,92,93,97,1
01

18 17.65

4 Kasten ortaya çıkarılan salgın 44,45,46,47,48,50,51, 53,64,76,85,89,91,96 14 13.73

5 Normal gribal enfeksiyon 14, 54, 79, 88, 99 5 4.90

Tema 2. Covid-19 aşısına yönelik görüşler

1 Olumlu 1,2,3,5,6,7,9,10,12,13,15,16,18,20,22,24,25,26,29, 31,
32,33,37,40,41,42,43,46,49,50,55,56,60,62,64,66, 67,6
8,69,77,78,82,83,88,89,90,92,93,94,95,97,101

52 50.98

2 Olumsuz 8,17,19,21,23,30,34,36,38,39,44,47,48,51,52,53,57,58, 
59,61,65,70,73,76,79,80,81, 84,85,86,87,96,98,99,100

35 34.31

3 Kararsız 4,11,14,27,28,35,45,54,63,71,72,74,75,91,102 15 14.71

Tablo 2’de görüldüğü gibi katılımcıların gö-
rüşleri Covid-19 salgınına ve Covid-19 aşı-
sına yönelik görüşler olmak üzere iki tema 
altında analiz edilmiştir. Katılımcıların Co-
vid-19 salgınına yönelik görüşlerinin; dünya 
genelini etkileyen salgın, olumsuz duygular 
yaratan salgın, temenni belirten ifadeler, kas-
ten ortaya çıkarılan salgın ve normal gribal 
enfeksiyon şeklinde kategorilendiği görül-
mektedir. Ayrıca katılımcıların Covid-19 aşı-
sına yönelik ifadelerinin; olumlu, olumsuz ve 
kararsız kategorilerini oluşturduğu anlaşıl-
maktadır

Tema 1. Covid-19 Salgınına Yönelik Gö-
rüşler

Bu temada katılımcıların görüşlerinin kate-
goriler eşliğinde sunularak analizi verilmiştir. 
Buna göre katılımcıların Covid-19 yönelik 
görüşleri aşağıda sunulmuştur.

Kategori 1. Dünya genelini etkileyen salgın

Bu kategori altında katılımcıların Covid-19 
hakkında Dünya genelini etkileyen bir salgın 
olduğunu belirttikleri anlaşılmaktadır. Buna 
göre;
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Tüm insanları etkileyen bir sağlık sorunu. İn-
sanları her yönden etkileyip yaşam standart-
larımızı etkilemiştir (K7).

Bütün dünyayı ele alan bir salgın. Bu salgın 
yüzünden binlerce insan ölmekte ve eski ya-
şam artık yok denecek bir ortamdayız (K13).

Dünyayı ele geçiren ölümcül bir hastalıktır 
(K18).

Ülkemizi ve neredeyse tüm dünyayı ele alan 
tüm insanlığı kötü yönden etkileyen olumsuz 
bir durum… (K56).

Dünya genelini kapsayan salgın bir hastalık-
tır ve hemen hemen herkesi eve kapatan bir 
salgın… (K74).

Tüm dünyayı etkisi altına alan resmen bütün 
dünyayı çok kötü bir duruma sokan bir has-
talıktır (K87).

Covid 19 dünya genelinde bir hastalık olup 
her yeri sarmış bir hastalıktır… (K102).

Yukarıdaki alıntılardan anlaşıldığı gibi katı-
lımcılar Covid-19 salgınını “dünyayı”, “ül-
kemizi ve tüm dünyayı”, “tüm insanları” ve 
“yaşamı” etkileyen “ölümcül” bir “hastalık” 
veya “salgın” olarak algıladıkları anlaşılmak-
tadır. Katılımcıların % 33.33’nün Covid-19’u 
dünyayı etkileyen küresel çapta bir salgın 
olarak algıladıkları söylenebilir

Kategori 2. Olumsuz duygular yaratan salgın

Bu kategori kapsamında katılımcıların Co-
vid-19 için belirttikleri olumsuz duygular 
bulunmaktadır. Katılımcıların alıntıları ince-
lendiğinde;

İnsanların hayatını değiştirdi. Bütün hayatı-
mızı etkiledi, eğitim hakkımız, sosyal hakkı-
mız kısıtlandı (K23).

Covid dünyada birçok kısıtlamaya neden 
oldu. Hem maddi hem de manevi çöküşe uğ-
radı (K25).

Tüm dünya geneli korkulan bir salgın oldu-
ğu için kendi fikrimce korktuğumu bir virüs… 
(K40).

Covid-19 ülkemize büyük derecede kötü et-
kiledi. Bu hastalık geldiği zamanda belli fi-
yatlarda baya bir yükselme oluştu. Çünkü 
insanlar bu durumu kendi aleyhine çevirip 
amaçları para kazanmak (K49).

Pandemi hayatımıza çok etkiledi. Fiziksel, 
psikolojik ve sosyal açıdan çok zorluk çektik. 
Çok yıprandık (K57).

Covid-19 hayatımıza girdiğinden beri baya 
şeyden geri bırakıldık. Birçok şeyden eğitim, 
sağlık vb gibi hayatımızın dönüm noktası da 
denilir (K73).

Herkesin düzenini bozdu, birçok kişi hayatını 
kaybetti, eğitim diye bir şey kalmadı, bu du-
rum yüzünden birçok kişi işinden oldu ve şim-
di biz gençlerde gelecek kaygısı var (K84).
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Yukarıdaki alıntılardan anlaşıldığı gibi katı-
lımcıların Covid-19 pandemisi sürecinde “kı-
sıtlamalar”, “zorluklar”, “korkular”, “mad-
di-manevi çöküşlerden” ve “ölümlerden” 
dolayı “düzenlerinin bozulduğu” hayatlarının 
“değiştiği” anlaşılmaktadır. Ayrıca bazı ka-
tılımcılar pandemi koşullarından dolayı bazı 
sektörlerde “maddi fırsatçılıklar” yapıldığı 
ya da “iş kaybetme” durumlarının yaşandığını 
belirtmişlerdir. Genel olarak katılımcıların % 
28.43’nün Covid-19 sebebiyle hayatlarında 
olumsuz duygular yaşadıkları anlaşılmakta-
dır.

Kategori 3. Temenni belirten ifadeler

Katılımcıların bir bölümünün Covid-19 sü-
reci için temenni dileklerinin olduğu aşağıda 
görülmektedir

… sağlık açısından kendimize dikkat etmemiz 
lazım (K17).

… umarım bir an önce aldığımız tedbirler sa-
yesinde atlatmayı başarırız ve bir daha karşı-
laşmayız (K24).

Öğrenciler ve ailelerin tedirgin olduğunu 
düşünüyorum. Fakat tedbirler ve önlemler 
sayesinde önüne geçilebileceğimizi düşünü-
yorum (K43).

Zor zamanlar geçirdik. Bu belayı başımızdan 
gitmesini umud ediyorum (K70).

Herkesin tedbirli bir şekilde dolaşıp sadece 
kendi için değil toplum içinde hayatının riske 
atmadan tedbirli olunması (K92).

Katılımcıların alıntılarından anlaşıldığı gibi 
insanların “dikkat” ederek, “tedbir” ve “ön-
lemler” alarak hastalığın üstesinden gelebi-
leceği “umut” edilmektedir. Katılımcıların 
% 17.65’nin hastalığın bitmesine yönelik te-
mennilerde bulunduğu anlaşılmaktadır.

Kategori 4. Kasten ortaya çıkarılan salgın

Kategori kapsamında katılımcıların salgının 
kasten yaratıldığına dair alıntıları söz konu-
sudur. Buna göre; 

Kimyasal bir saldırı olduğunu düşünüyorum. 
Laboratuar ortamında yapılmış bir tür virüs 
olduğunu düşünüyorum (K44).

Biyolojik bir savaş olduğunu düşünüyorum. 
Sınanıp ama halen önlemini almakta zorlan-
dığımız bir süreç (K46).

Covid insan toplumu için en önemli etki ol-
muştur. Ekonomik sistem düzeltmek için has-
talığı çıkardılar (K48).

… Covid 19 dünya nüfusunun azaltmak için 
yapılan bir oyun (K64).

İnsanlarının vücut direncini düşürebilmek 
için yaratılmış bir virüs (K89).

Katılımcılar “laboratuar” ortamında yara-
tılan, “biyolojik” ya da “kimyasal” bir silah 
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olabileceğini ifade etmektedirler. Ayrıca dün-
ya “nüfusunun azaltılması”, “vücut direncini” 
değiştirmek veya “ekonomik” sebeplerden 
dolayı salgının yaratıldığı düşünülmektedir. 
Katılımcıların % 13.73’nün Covid-19 salgı-
nın kasten oluşturduğuna inandığı söylenebi-
lir.

Kategori 5. Normal gribal enfeksiyon

Bu kategori kapsamında katılımcıların az bir 
bölümünün Covid-19 salgının normal bir gri-
bal enfeksiyon olarak gördükleri anlaşılmak-
tadır. Buna göre;

Covid-19 bir gribal enfeksiyondur. Bulaşıcı 
ve kronik hastalığı olanlar için ölümcül ola-
bilir (K14).

Aslında bu hastalığın öldürdüğünü düşünmü-
yorum. Her ne kadar öyle gösterseler de zaten 
ağır hastalıklı insanların ekstra bir hastalığa 
daha geçirmesi onları öldürüyor bu bünye ile 
ilgili (K79).

Covid-19 hakkında düşündüğüm, benim için 
artık normal bir salgın gibi (K88).

Benim düşüncem sadece salgın bir grip. İn-
sanlara ilk başlarda korku yüklediler. Sonra 
öyle öyle alıştırma falan oldu. Çok aşırı dere-
cede korkulacak bir şey olduğunu düşünmü-
yorum açıkçası. Normal bir bulaşıcı grip… 
(K99).

Alıntılar incelendiğinde Covid-19 salgını-
nın aşırı derecede “korkulacak” bir hastalık 
olmadığı, “normal” bir “gribal enfeksiyon” 
olduğu, “kronik” rahatsızlıkları olanlar için 
endişe verici olsa da o tarz hastaların normal-
de de “ölüm” tehlikelerinin bulunduğu ifade 
edilmektedir. Katılımcıların az bir bölümü-
nün (% 4.9) Covid-19 salgınının normal bir 
gribal enfeksiyon olduğunu düşündükleri an-
laşılmaktadır.

Tema 2. Covid-19 Aşısına Yönelik Görüş-
ler

Bu tema altında aşıya yönelik görüşlerin 
oluşturulduğu kategoriler alıntıları ile bera-
ber verilmiştir.

Kategori 1. Olumlu görüşler

Pandemi sürecinde üretilen aşılar veya bu 
aşıların güvenirliğine yönelik katılımcı alın-
tıları aşağıdadır.

Aşı bizim için olmasa bile aile ve çevremizde-
kileri düşünmemiz lazım. O yüzden aşı olma-
lıyız (K6).

Aşı aslında kişisel sorumluluktan daha çok 
sosyal sorumluluk oluyor. Bu yüzden aşı ol-
mak gerekir (K9).

Herkesin olması gereken bir aşı. Çünkü top-
lumun sağlığı için başta kendimiz ve ailemiz 
olmak üzere yapılması gereken bir uygulama 
(K22).
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Virüsün yayılmaması için yaptırılması ge-
rekir. Mantıken önemli bir buluştur bence 
(K40).

Aşı hakkında iyi şeyler düşünüyorum. Çünkü 
aşıdan önce milyonlarca insan hayatını kay-
bederken aşıdan sonra bu ölüm oranını azal-
dığını düşünüyorum (K56).

Hastalığa karşı direnç sağladığından önem-
lidir (K68).

Bence sağlık nedeniyle vurdurmamız gerek. 
Çünkü hepimizin dikkat etmesi gereken bir 
durum. Benden ona ondan diğerine bulaşma-
ması için vurdurmalıyız (K83).

Normal hayata geçiş için yapılması şart 
(K101).

Katılımcıların alıntılarından anlaşıldığı gibi 
bireyin “aile ve çevresini”, “toplumu”, “her-
kesin sağlığı” için aşının olunması gerektiği 
belirtilmiştir. Ayrıca “salgının yayılmaması” 
ve “insan hayatının yitirilmemesi” gibi “sos-
yal sorumluluk” duygusuyla aşı olunması 
gerektiği ifade edilmiştir. Buna göre katılım-
cıların yarısının (% 50.98) Covid-19 aşısının 
olunması yönünde olumlu görüşlerinin oldu-
ğu söylenebilir.

Kategori 2. Olumsuz görüşler

Pandemi sürecinde üretilen aşılara yönelik 
katılımcıların olumsuz alıntıları aşağıdadır.

İşe yarabileceğini düşünmüyorum. Tam tersi 
ileride bazı hastalıklara, sorunlara yol aça-
bileceğini düşünüyorum. Okula gelebilmek 
için aşı oldum. Zorunlu olmasaydı aşı olmaz-
dım (K8).

İşe yaramadığı, yarasaydı şimdi koronanın 
bitmesi gerekirdi (K34).

Aşı boş bir şey yani bir aşının kullanılabilme-
si için o hastalığın üzerinden 4-5 yıl geçmesi 
gerekir. Fakat bu hastalığın 2. Yılında kulla-
nılmaya başlandı (K47).

Aşıya inanmıyorum, insan vücudu için zarar 
verici. İnsanlarda psikolojik mi bilmiyorum 
ama hastalıklar ortaya çıktı (K52).

Aşı hakkında düşüncem iki dozda oldum ama 
bir etkisi olduğunu düşünmüyorum (K73).

Aşı hakkında çeşitli söylentiler olduğu herkes 
tarafından biliniyor. Bende aşının Covid-19’a 
çare olacağına düşünmüyorum (K85).

Aşıya karşıyım aşı olan ve olmayan elbet vi-
rüse yakalanacak ve yakalandı (K100).

Alıntılara göre Covid-19 aşısı “etkisiz”, farklı 
“hastalıklara yol açmakta” ve “ilerde” insan 
vücudunda çeşitli “sorunlara” yol açacağı 
düşünülmektedir. Ayrıca “ölüm” oranları-
nın devam etmesi ve aşıya yönelik olumsuz 
“söylentilerden” dolayı katılımcı görüşlerinin 
olumsuz olduğu görülmektedir. Genel olarak 
katılımcıların % 34.31’nin Covid-19 aşısına 
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yönelik olumsuz düşüncelerinin olduğu söy-
lenebilir.

Kategori 3. Kararsız görüşler

Pandemi sürecinde üretilen aşılara yönelik 
olumlu ve olumsuz görüşlere ek olarak ka-
rarsız görüşlerde mevcuttur. Covid-19 aşıları 
hakkında kararsız olan katılımcıların görüşle-
ri aşağıda sunulmuştur.

Aşı hakkında insanların bilinçlendirilmesi 
gerekiyor. Ülkemizde 2 tür aşı var ve insan-
lar kesinlikle yeterli olarak bilgilendirilme-
di. İnsanların batıl inanç ve kulaktan duyma 
sözlerle aşı hakkında yorumlar yapılıyor. Bu 
yüzden insanlar aşı olup olmama hakkında 
çok korkuyor (K14).

Vücudumuza koydukları madde hakkında 
hiçbir bilgiye sahip değiliz. Bunu vücudumu-
za aşılıyorlar. İleride ne olacağı belli değil. 
Sadece baştakilerin dediklerini yapıyoruz 
(K45).

Aşı hakkında etrafımdakiler ilerde başka has-
talıklara yol açacağını söylüyorlar. Bazıları 
da aşının çok iyi olduğunu ve olmamız gerek-
tiğini söylüyorlar (K71).

Aşının pek bir işe yaradığını düşünmüyorum. 
Doz olarak yeterli kalmıyor. İleride ne gibi 
hasarlar bırakır bilemiyoruz (K75).

Aşı hakkında pek emin bir bilgiye sahip deği-
lim. Her zaman insanlarda farklı şeyler görü-
lüyor. O yüzden ölen insanlar oluyor (K102).

Katılımcılar aşı hakkında “yan etkileri”, 
ilerde sebep olacağı “sorunlar”, “içerdiği 
maddelerin etkisi” gibi unsurlar konusunda 
insanların “bilgilendirilmesi, bilinçlendiril-
mesi” gerektiğini belirtmişlerdir. Katılımcılar 
yöneticilerin-uzmanların söylemleri ile batıl 
inanç, söylentiler ve farklı alan uzmanlarının 
söylemleri arasında kararsız kaldıkları anla-
şılmaktadır. Genel olarak katılımcıların % 
14.71’nin Covid-19 aşısı konusunda kararsız 
oldukları söylenebilir.

TARTIŞMA 

Pandemi döneminde çocuk gelişimi programı 
okuyan katılımcıların covid-19 salgını ve aşı-
sına yönelik görüşlerinin incelenmesi sonu-
cunda elde edilen bulgular aşağıda ulusal ve 
uluslararası çalışmalar ile karşılaştırılmıştır.

Covid-19 salgınına yönelik bulgular; katı-
lımcılar covid-19 ile ilgili olumsuz duygular 
yaratan, kasten ortaya çıkarılan, diğer salgın-
lar gibi bir gün bitmesi ümit edilen ve tüm 
dünyayı etkileyen bir salgın olduğunu belirt-
mişlerdir. Genel olarak katılımcılar salgının 
insanda ölüm, korku ve kısıtlama gibi olum-
suz duyguları hatırlattığı, ekonomik kazanç 
sağlamak isteyen ülke ya da kuruluşların bi-
yolojik silah olarak kullanmak için veya nü-
fusu kontrol altına almak için geliştirdikleri 
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belirtmişlerdir. Ayrıca bazı katılımcılar bu 
salgının diğer gribal enfeksiyonlar gibi oldu-
ğunu ve gerekli tedbirler alarak üstesinden 
gelineceğini ümit etmektedirler. Sonuç olarak 
covid-19’un tüm dünyayı etkileyen bir salgın 
olduğu ifade edilmiştir. Genel olarak katılım-
cıların covid-19 salgını hakkında çeşitlenen 
görüşlerinin olduğu belirlenmiştir. Katılımcı 
görüşlerinde bu çeşitlilik ani ve hızlı yayılan 
bir salgın olması, toplumu hazırlıksız yaka-
laması ve yeteri düzeyde bilginin olmaması 
gibi etkenler sebep olduğu düşünülmektedir. 
Ayrıca bazı kurum ve kuruluşların ekonomik 
çıkarlarını korumak için geçmişte de benzer 
durumlarda rant sağlama faaliyetlerinde bu-
lunması gibi nedenlerin de bu durumu etkile-
diği düşünülmektedir. Benzer şekilde Görgü-
lü Arı ve Hayır Kanat  (2020) öğretmenler ile 
yaptığı çalışmalarında covid-19’un hızlı ve 
etkili yayılabilen ve tüm dünyayı etkisi altına 
alan salgın olarak nitelendirdiği belirlenmiş-
tir. Ayrıca salgının üstesinden gelinebilmek 
için toplumca gerekli tedbirler alınması ve 
bu tedbirlere mutlak şekilde uyulması gerek-
tiği vurgulanmıştır. Şahin Çakır ve Cömert 
(2021) çalışmalarında öğretmenlerin, salgı-
nın olumsuz duyguların oluşmasına neden 
olduğunu ve anca sıkı tedbirlerin alınması ile 
baş edilebileceğini belirttikleri anlaşılmıştır. 
Ayrıca Çiçek, Tanhan ve Tanrıverdi (2020) 
çalışmalarında pandemiden dolayı öğret-
menlerde duygusal (uykusuzluk, depresyon, 
iştahsızlık, aşırı stres, korku, endişe) sıkın-

tıların oluştuğu belirlenmiştir. Yine benzer 
şekilde Zhang ve diğ., (2022) ile Aloğlu ve 
Sönmez (2021) çalışmalarında katılımcıların 
pandemiden dolayı psikolojik ve sosyolojik 
travmalar yaşadıkları belirlenmiştir. Bunlara 
ek olarak Sangster, Stoner ve Flood, (2020) 
çalışmalarında pandeminin öğrenci ve öğre-
tim üyeleri üzerinde strese neden olduğunu 
belirlemişlerdir. Pandeminin bireyin duygu-
sal düzeni üzerindeki etkisi anlaşılmaktadır. 
Ayrıca salgın nedeniyle güvensiz davranış-
lardan dolayı insanların covid-19 yönelik gü-
vensiz duyguların oluştuğu anlaşılmaktadır 
(Jennings ve diğ., 2021). Bu yüzden yetkili 
kurum ve kuruluşlar tarafından halkın anlaya-
bileceği şekilde tarafsız ve bilimsel sunumlar 
ile sosyal ve psikolojik desteklerin yapılması 
gerekmektedir (Han ve diğ., 2021).

Covid-19 aşısına yönelik bulgular; çocuk 
gelişimi programı okuyan katılımcıların co-
vid-19 aşılarına yönelik olumlu, olumsuz ve 
kararsız görüşlerinin olduğu belirlenmiştir. 
Katılımcıların az bir bölümü aşıların içe-
rikleri ve olası yan etkilerini bilmedikleri 
yetkili kişilerin bu konuda yeterli açıklama 
yapmadıklarına inandıkları için aşılar veya 
aşı yapma konusunda kararsız kaldıkları be-
lirlenmiştir. Katılımcıların bazıları ise aşıla-
rın etkisiz olduğunu ya da insan vücudunda 
şimdi ya da ileriki zamanda başka hastalık-
lara yol açacağına inandıkları için covid-19 
için üretilen aşılara güvenmedikleri ve aşı 
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olmak istemedikleri belirlenmiştir. Covid-19 
salgınına yönelik dünya geneli birçok haberin 
ya da canlı takiplerinin yapılması, küresel et-
kenlerden dolayı farklı bölgelerde farklı aşı-
ların kullanılması ve farklı sonuçların olması 
gibi sebeplerden dolayı toplumda covid-19 
aşı çalışmalarına yönelik olumsuz duygula-
rın oluştuğu düşünülmektedir. Benzer şekil-
de literatürde aşı karşıtlığı olan bireylerin aşı 
yapılırken kullanılan kimyasal maddelerin 
vücuda zarar verme olasılığını düşünülmesi, 
üretici firmaların ekonomik kazançlarından 
dolayı yeterli ve detaylı bilginin verilmeme-
si, dini veya felsefik inançları dışında doğal 
yolla hastalığı geçirme isteği ve alternatif 
yöntemlerin tercih edilmesi gibi nedenler bu-
lunmaktadır (Bozkurt, 2018). Fakat bu araş-
tırmada, katılımcıların çoğunluğunun; ailele-
ri, toplum ve herkesin sağlığının korunması, 
covid-19 için üretilen aşılara güvendikleri ve 
salgının yayılmaması, yaşamların yitirilme-
mesi ve sosyal sorumluluklarından dolayı aşı 
olmak istedikleri belirlenmiştir. Bu araştırma 
bulgusu ile literatürdeki bulguların bazıları 
arasında benzerlik tespit edilmiştir. Katılım-
cıların aşıya yönelik olumlu görüşlerine ben-
zer şekilde Gök ve Güzel (2022) çalışmala-
rında katılımcıların yarısının aşıların yararlı 
olduklarını düşündükleri ve aşı olmaya engel 
durumlarının düşük olduğu belirlenmiştir. Bi-
asio, Bonaccorsi, Lorini ve Pecorelli, (2021) 
çalışmalarında katılımcıların covid-19 aşı-
sına tutumlarının olumlu olduğunu belirle-

mişlerdir. Ayrıca Elmaoğlu,  Sungur, Çelik 
ve Öztürk Çopur (2021) çalışmalarında co-
vid-19 aşısına yönelik tutumların yüksek ol-
duğunu belirlemişlerdir. Bu araştırmalara ek 
olarak araştırma bulgularına benzer şekilde 
Kilic, Ustundag Ocal ve Uslukiliç (2021) ile 
Yılmaz ve diğ., (2021) çalışmalarında katı-
lımcıların yarısına yakın bir bölümünün co-
vid-19 aşısına güvendiği geri kalanların ise 
kararsız veya olumsuz görüşlerde olduğu 
belirlenmiştir. Ayrıca bu kararsız ve olumsuz 
düşünen katılımcıların, aşı üreten firmalara 
güvenmedikleri, yeni aşı olmasından dolayı 
yan etkilerinin olabileceği ve covid-19 salgı-
nın laboratuvarda üretilen biyolojik bir silah 
olduğunu düşünmelerinden kaynaklandığı 
belirlenmiştir. Bu bulguların dışında Aloğlu 
ve Sönmez (2021) çalışmalarında katılımcı-
ların yarısına yakınının covid-19 sebebiyle 
yakınlarını kaybetmiş olmalarına rağmen aşı 
olmak istemediği, eğer bir zorunluluk olursa 
yerli aşının bekleneceği belirlenmiştir. İnsan-
ların ölümlere rağmen yaşadıkları tereddütle-
rin bunda etkili olduğu düşünülmektedir. Ni-
tekim Zhu ve diğ., (2021) tereddüt gibi duy-
guların covid-19 aşısı olma üzerinde olumsuz 
fakat anlamlı bir etkisi olduğunu belirlemiş-
tir. Ayrıca insanların covid-19 aşısına yöne-
lik düşüncelerinde medyanın da önemli bir 
etkisi olduğu söylenebilir (Zakharchenko ve 
diğ., 2022). Nitekim Bonnevie ve diğ., (2021) 
medyadan kaynaklı aşı karşıtlığının ve sağlık 
yetkililerine güvensizliğin oluştuğunu belir-
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lemişlerdir. Ayrıca Özbalıkçı ve diğ., (2021) 
çalışmalarında medyadan kaynaklanın bir aşı 
kararsızlığının olduğunu tespit etmişlerdir. 
Covid-19 aşı çalışmaları konusunda bilgi kir-
liliği ve taraflı yayınların önüne geçilmesi ve 
doğru bilimsel yayınların halka ulaşması sağ-
lanmalıdır (Han ve diğ., 2021). Genel olarak 
katılımcıların bilgi kirliliği veya güven prob-
lemlerinden dolayı aşı karşıtlığı yaşadıkları 
anlaşılmaktadır. Benzer şekilde Yeşiltepe, As-
lan ve Bulbuloglu (2021) çalışmalarında katı-
lımcılar covid-19 aşısının yan etkilerinin ola-
bileceğini ve aşının içeriğine güvenmedikleri 
için aşılanma karşıtı oldukları belirlenmiştir. 
Bunlara ek olarak bazı çalışmalarda pandemi 
korkusu, asılsız bilgi kirliliği gibi nedenlerden 
toplumda aşı karşıtlığının olduğu söylenebilir 
(Demir Uslu, Yılmaz ve Altun, 2021; Yılmaz, 
Karaman ve Yılmaz, 2021). Tüm bunlara ek 
olarak Covid-19 aşı karşıtlığı ya da kararsız-
lığı ebeveynlerde de kendisini göstermektedir. 
Goldman ve diğ., (2021) çalışmasında çok az 
sayıda bir ebeveyn grubu (çocukları büyük) 
aşı çalışmaları için çocuklarına izin verebi-
lecekleri belirlenmiştir. Yine Zhang ve diğ., 
(2021) çalışmalarında ebeveynlerin önemli 
bir bölümünün çocukların COVID - 19’a karşı 
aşılamasında tereddüt ettikleri belirlenmiştir. 
Genel olarak araştırma bulguları ile literatürde 
benzer bulgulara ulaşıldığı belirlenmiştir. 

SONUÇ 

Çocuk gelişimi okuyan öğrencilerin covid-19 
salgını hakkında bir görüş birliğinin olmadığı, 
görüşlerde farklılıkların olduğu tespit edilmiş-
tir. Katılımcılar covid-19’u kasten ortaya atı-
lan ve birey üzerinde olumsuz duygular oluş-
turduğu düşünülen küresel bir salgın olduğuna 
inanmaktadırlar. Ayrıca bazı öğrencilerin bu 
salgının diğer salgınlar gibi bir gün biteceğini 
umdukları belirlenmiştir. Salgının daha önce 
bilinmemesinin ve çok ani gelişmesinin bunda 
etkisi olduğu düşünülse de toplumda yeterli 
bilgi paylaşımının olmadığı söylenebilir. Bu 
ve buna benzer salgınlarda özellikle akade-
mik bir kurulun sürekli bir şekilde bilimsel 
söylemler yapması gerekmektedir. Salgın dö-
nemlerinde devlet kontrolünde bilimsel çalış-
maların yapılmasının ekonomik kazanç peşin-
deki kuruluşların art niyetlerini engelleyeceği 
düşünülmektedir. Salgınlarda otoritenin taki-
binin yapılması, bireyler arasında eşgüdümün 
sağlanması ve duygusal düzeninin sağlanması 
için erken çocukluk yaşlarından itibaren küre-
sel salgınlar konusunda eğitimlerin verilmesi 
gerekmektedir.  Salgın sürecinde ve sonrasın-
da da devam edecek şekilde özellikle, ölüm, 
korku, stres gibi duygusal ve psikolojik sorun-
lar yaşayan bireylere psikolojik danışmanlık 
ve sosyal uyum yardımlarının sağlanması ge-
rekmektedir.

Genel olarak çocuk gelişimi okuyan öğrenci-
lerin çoğunluğunun covid-19 aşısına güven-
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dikleri ve aşı olunması gerektiğine inandıkları 
belirlenmiştir. Covid-19 aşısının geliştirilmesi 
veya kullanılmasına yönelik kararsız ve olum-
suz fikirlerin olmasına rağmen katılımcıların 
çoğunluğunun aşının yapılması gerektiğini 
ifade ettikleri tespit edilmiştir. Küresel salgın-
larda devletlerin ortak hareket etmesi ve bi-
limsel doğruluğu kabul edilen verilerin sürekli 
halk dilinde insanlara sunulması gerekmekte-
dir. Toplumda aşı çalışmaları ve uygulamaları 
sonucu insanlardaki etkileri hakkında birçok 
bilginin olması, bu bilgilerden bazılarının bir-
birlerini çürütmesi gibi etkenlerin insanlarda 
olumsuz düşüncelere neden olduğu düşünül-
mektedir. Bu düşüncelerin ortadan kaldırılma-
sı için aşıların içerikleri, etkileri, hazırlanma 
ve uygulanma süreçlerinin halka açık yapıl-
masında fayda olacağı önerilmektedir. Ayrıca 
salgınlar sürecindeki tüm hareketlenmeler, 
dezenfektan kullanımından aşı çalışmaları-
na kadar tamamının devlet eliyle ve ücretsiz 
yapılmasının yerel veya küresel ekonomik 
güçlenme fırsatının önüne geçileceği düşünül-
mektedir.

Varsayımlar ve Sınırlılıklar

Araştırma Muş ili Malazgirt ilçesindeki bir 
devlet yüksekokulu çocuk gelişimi programı 
102 öğrenci ile sınırlıdır.  Araştırma verileri 
covid-19 salgını ve aşısına yönelik görüşlerin 
belirlenmesi ile sınırlıdır.

Araştırmaya katılan katılımcıların objektif ve 
tarafsız bir şekilde görüşlerini ifade ettikleri 
varsayılmaktadır. Verilerin analizinde oluştu-
rulan tema-kategori-kodların alan uzmanları-
nın, alandaki yeterlilikleri doktora derecele-
rinden dolayı varsayılmaktadır. Ayrıca görüş-
me formunun hazırlanmasında araştırmacıla-
rın beyanlarının doğruluğu varsayılmıştır.

Açıklayıcı Bilgi 

Bu araştırma Muş Alparslan Üniversitesi Rek-
törlüğü Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 
Kurulunun 28.10.2021 tarih ve E-10879717-
050.01.04-27877 sayılı kurul toplantısında 
etik onayı alınmıştır. 

“Bu araştırmanın planlanması, verilerin top-
lanması, analizi ve raporlanması sırasında 
“Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştır-
ma ve Yayın Etiği Yönergesi”nde yer alan etik 
ilke ve kurallara uyulmuştur. Bilimsel Araştır-
ma ve Yayın Etiği’ne aykırı herhangi bir uygu-
lama yapılmamış ve araştırmaya katılan tüm 
bireysel katılımcılardan bilgilendirilmiş onam 
alınmıştır.”

Araştırma yazarları arasında herhangi bir çı-
kar çatışmasının olmadığını beyan ederim.
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EXTENDED ABSTRACT

It is very important to examine the thoughts of the educator candidates, who are the educators 
of the future, about the Covid-19 pandemic, which affects the society in all its aspects, and the 
vaccines produced against this pandemic and vaccine studies. Because, in addition to the effect 
of this situation on themselves as a student as a student, the global events that affect the social 
life so deeply and the effects of these events in the period when they can be a parent, an edu-
cator, an administrator or any of the individuals that make up the society. They can only take 
good lessons from these days and prepare themselves and the society for difficult conditions 
and difficult situations. As stated above, it is thought that examining the thoughts of the students 
of the child development program, who will be counseling and educators to families, students, 
researchers and other members of the society after completing their education life, about the 
Covid-19 epidemic and vaccine will contribute to the literature in this sense. Purpose of the 
Research: The main purpose of this research is to determine the opinions of students studying 
child development about the Covid-19 epidemic and its vaccine. Accordingly, answers to the 
following research questions were sought.

1. What are the views of students studying child development on the Covid-19 epidemic?
2. What are the opinions of students studying child development about the Covid-19 vaccine?

Method: The phenomenology design, which is one of the qualitative research methods, was 
used in the study. In this context, the opinions of the educator candidates studying the child 
development program about the Covid-19 epidemic and vaccine studies were determined. Par-
ticipants: Homogeneous sampling method was preferred in the study. In this context, the par-
ticipants of the research are students studying in the associate degree program of a university 
in the Malazgirt district of Muş province. It was determined that the socio-economic levels of 
the majority of these participants were close to each other and they came from the southern and 
eastern Anatolian regions of the country. 102 people, including 10 men and 90 women, partici-
pated in the research. Data Collection Tool: A fully structured interview form was used to col-
lect data. This form was prepared by four field experts (one with a doctorate in education, two 
doctoral students and one graduate). The face-to-face form includes the following questions.

1. What do you think about the Covid-19 epidemic?
2. What do you think about the Covid-19 vaccine?
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Data Analysis: In the analysis of the data, trilogy (theme-category-code) was made. The data 
were analyzed by making content analysis. In addition, percentage (%) and frequency (f) tech-
niques were used to facilitate the description and interpretation of the data. In this study, alt-
hough the themes were determined according to the questions in the data collection tool, the 
categories were determined by using the codes for the purpose in the participants’ opinions. 
Consistent data of 93% were obtained as a result of the consensus of two doctoral field experts. 
In the presentation of the findings obtained from the participants, the participant citations are 
presented as they are (the citations were chosen randomly due to the large number of partici-
pants). This increases the objectivity of the research. In addition, by giving the general charac-
teristics of the research participant group, it was provided to be a guide for future studies and a 
source for the collection of consistent results. Conclusion: It has been determined that students 
studying child development do not have a consensus about the covid-19 epidemic, and there 
are differences in opinions. Participants believe that covid-19 is a global epidemic that is deli-
berately put forward and is thought to create negative emotions on the individual. In addition, 
it has been determined that some students hope that this epidemic will end one day like other 
epidemics. Although it is thought that the epidemic was not known before and its very sudden 
development is thought to have an effect on this, it can be said that there is not enough infor-
mation sharing in the society. In this and similar epidemics, especially an academic committee 
should make scientific discourses continuously. In general, it was determined that the majority 
of students studying child development trust the covid-19 vaccine and believe that they should 
be vaccinated. Although there are undecided and negative opinions about the development or 
use of the Covid-19 vaccine, it has been determined that the majority of the participants stated 
that the vaccine should be made. In global epidemics, it is necessary for states to act jointly and 
to present scientifically accepted data to people in the public language. It is thought that fac-
tors such as the fact that there is a lot of information in the society about the effects of vaccine 
studies and applications in humans, and that some of these information refute each other, cause 
negative thoughts in people.


