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Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına Covid-19 pandemisi, başta
sağlık sistemleri olmak üzere sosyal hayat ile ekonomileri olumsuz şekilde etkilemiş ve milyonlarca insanın ölümüne
neden olmuştur. Söz konusu pandemiden Türkiye de olumsuz şekilde etkilenmiş ve pandemi ile mücadele için çeşitli
stratejiler uygulamaya koyulmuştur. Bunların başlıcaları arasında "maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları"
gelmektedir. Hijyen kuralları çerçevesinde Türkiye’de Covid-19 ile mücadele için "alkol içeren kolonyalar,
dezenfektanlar, sabun ve deterjan" gibi çeşitli kimyasallar kullanılmaktadır. Pandeminin ilk zamanlarında bu ürünlere
olan talep, arzdan daha fazla arttığından ürünlerin stokları tükenmiş, ayrıca bu ürünlere olan ilgi internet üzerinden
yapılan aramalara da yansımıştır. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, Covid-19 pandemisinde kişilerin hijyene dair
tutumlarındaki değişimin internet aramaları verileri aracılığıyla incelenmesidir. Çalışma nitel bir çalışmadır. Kişilerin
hijyen alışkanlıkları önemli olmakla beraber, covid-19 pandemisiyle bu değişikliklerin neler olduğu konusu da halk
sağlığı açısından önemlidir. Çalışmanın alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Türkiye özelinde son beş yılda
söz konusu ürünlere ilişkin internet aramaları incelendiğinde "kolonya, dezenfektan, el dezenfektanı, sabun"
kelimelerinin 8-14 Mart 2020, "maske" kelimesinin de 5-11 Nisan 2020’de internet arama sıklığının diğer zamanlara
kıyasla daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
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ÖZET

Anahtar Kelimeler: Covid-19, hijyen, maske, pandemi.

ABSTRACT
The Covid-19 pandemic, which emerged in Wuhan city of Hubei province of China and affected the whole world,
negatively affected social life and economies, especially health systems, and caused the death of millions of people.
Turkey has also been negatively affected and several strategies have been put in place to struggle the pandemy. The
main ones are "mask, social distancing and hygiene rules". Within the framework of rules of hygiene in Turkey for
combating Covid-19 include various chemicals are used such as "cologne containing alcohol, disinfectants, soaps and
detergents". In the early days of the pandemy, these products became out of stock because the demand increased more
than the supply. Also the interest in these products reflected in the searches made on the internet. In this regard, the
purpose of this study is to examine the change in people's attitudes towards hygiene in the Covid-19 pandemic through
internet search data. The study is a qualitative study. Although the hygiene habits of people are important, the issue of
what these changes are with the COVID-19 pandemic is also important for public health. It is thought that the study will
contribute to the literature. For "Cologne, disinfectant, hand disinfectant, soap" words in 8-14 March 2020 and "Mask"
word in 5-11 April 2020 in Turkey when internet searches for the products in question are examined in last five years
found higher internet search frequency compared to other times.
Keywords: Covid-19, hygiene, mask, pandemy.

GİRİŞ
Geçmişten günümüze milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep olan çeşitli pandemiler ortaya
çıkmıştır ve bunların en sonuncusu da "Covid-19 Pandemisi"dir. Covid-19 pandemisi, 2019 yılının Aralık
ayında Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan şehrinde başlayıp kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına
almıştır ve 21. yüzyılda insanlığın gördüğü en büyük salgın haline gelmiştir. Covid -19, Dünya Sağlık
Örgütü (World Health Organization) tarafından 30 Ocak 2020’de "uluslararası kamu acil durumu"; 11
Mart 2020’de ise "pandemi" olarak ilan edilmiştir (WHO, 2005). Covid-19 pandemisinin yayılımı
incelendiğinde, 7 Ocak 2021’de dünya genelinde 88.171.040 kişinin enfekte olduğu ve 1.900.990 kişinin
hayatını kaybettiği belirlenmiştir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 2021). Türkiye’de ise
Covid-19 sebepli ilk vaka 10 Mart 2020’de, ilk ölüm ise 17 Mart 2020’de gerçekleşmiştir. İlk vakanın
tespit edildiği tarihten Şubat 2022’ye kadar Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de C ovid-19,
12.823.000 vakaya; 90.240 ölüme neden olmuştur (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020: T.C. Sağlık Bakanlığı,
2021). Bu dönemde bireyler bazı alışkanlıklarını değiştirmiştir. Bunların başında da hijyen alışkanlığı
gelmektedir. Hijyen, bireylerin hastalıklardan korunması için üstünde durmaları gereken önemli bir
konudur (Deveci, 2010). Özellikle pandemi döneminde hijyenin önemi oldukça büyüktür. Hijyenin
sağlanması durumunda virüsün insanlara bulaşması önlenebilecektir. Hijyen sağlama adına farklı
kimyasallardan yararlanılmaktadır. Bunlardan en bilinenleri, alkol içeren kolonyalar, dezenfektanlar,
sabunlar ve deterjanlardır. Bu tür ürünlere olan talep, ilk vakanın bildirildiği Mart 2020 tarihi itibariyle
oldukça fazla şekilde artmış ancak arz yetersiz kalmıştır ve hükümet çeşitli önlemler alarak talebin
karşılanmasına çalışmıştır. Hijyen için gerekli kimyasalların bulunamamasının en önemli etkenlerinden
biri de bu ürünleri üreten işletmelerin bu durum karşısında hazırlıksız olmalarıdır. Bireyler ürünlere
ulaşamadıkları durumlarda internet üzerinden sipariş vermek için çeşitli araştırmalar yapmıştır (İnce ve
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Tor Kadıoğlu, 2020). Bu araştırmalar neticesinde Google Trends uygulamasına çeşitli veriler yansımış ve
pandemi döneminde bu ürünlerin arama oranlarının oldukça yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bu
çalışmadaki amaç Covid-19 döneminde kişilerin hijyene dair davranışlarının değişimini internet
araştırmalarıyla incelemektir.
Pandemi Kavramı ve Geçmişten Günümüze Bazı Büyük Pandemiler
Pandemi, Eski Yunanca’da "tüm" anlamına gelen "pan" ve "insanlar" anlamına gelen "demos"
sözcüklerinden oluşan “tüm insanları etkileyen” anlamında bir kavramdır (Budak ve Korkmaz 2020).
Geçmişten günümüze bakıldığında onlarca pandemi ortaya çıkmış, milyonlarca insan hayatını kaybetmiş
ya da hastalığın yaşam boyu süren etkilerine maruz kalmıştır.
Tablo 1: Geçmişten Günümüze Bazı Büyük Pandemiler(Murray ve ark., 2010)
Salgın-Pandemi
Zaman Dilimi
Kara Veba
1347-1351
Çiçek Hastalığı
1700’lü yıllar
Kolera Pandemileri
1817-1923
İspanyol Gribi
1918-1920
Hong Kong Gribi
1968-1970
HIV/AIDS
1981-günümüz
SARS
2002-2003
Domuz Gribi
2009
Ebola
2014-2016
MERS
2015-2018
Covid-19
2019-günümüz

Tahmini Ölüm Sayısı
200 milyon
20 milyondan fazla
1 milyondan fazla
100 milyondan fazla
1 milyon
Yaklaşık 35 milyon
770
Yaklaşık 10 bin
11 bin
850
Yaklaşık 6 milyon

Tarihte ilk pandemi M.Ö. 412 yılında Hipokrat ve Livy tarafından grip pandemisi olarak bildirilmiştir
(Kuszewski ve Brydak, 2000). İnfluenza pandemisine ait kayıtlar 1580 yılına ait olup, bu pandemiden
sonra 31 pandemi tanımlanmıştır. 1918-1919 yıllarında saptananı en büyük pandemi olup, 100 milyondan
fazla kişinin ölümüne neden olduğu tahmin edilmektedir (Murray ve ark., 2010: Aslan, 2020). Aşağıdaki
tabloda 1347 yılından günümüze kadar olan süreçte yaşanan bazı büyük pandemiler tahmini ölüm sayıları
ile birlikte gösterilmektedir.
SARS CoV-2 (COVID-19) Pandemisi
Koronavirüsler (CoV), nezle gibi toplumda sık görülen, hafif klinik tablolara yol açabildiği gibi, Orta
Doğu Solunum Sendromu (Middle East Respiratory Syndrome, MERS) ve Ağır Akut Solunum Sendromu
(Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) gibi ciddi ve ölümcül enfeksiyonlara da yol açabilen geniş
bir virüs ailesidir. Koronavirüslerin insandan insana bulaşabilen alt tipleri bulunmakla birlikte;
hayvanlarda saptanan bazı alt tipleri de insanlara geçerek ciddi hastalık tablolarına neden olabilmektedir
(T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020: Park ve ark., 2020).
SARS-CoV, 21. yüzyılın ilk uluslararası acil sağlık durumu olarak 2003 yılında Çin’in Guandong
eyaletinde, daha önceden bilinmeyen bir virüs halinde ortaya çıkmıştır. Ülkeler arası seyahatler sonrası
kısa süre içerisinde Hong Kong, Vietnam gibi ülkelere yayılmış; Temmuz 2003'te salgın bittiğinde, 6
kıtada, 29 ülkede, 916'sı (% 10.8) ölümcül olmak üzere 8422 vaka kaydedilmiştir (Hasöksüz ve ark.,
2020). SARS’tan on yıl kadar sonra koronavirüs ailesinden, daha önce insan ya da hayvanlarda varlığı
gösterilmemiş olan MERS-CoV, Suudi Arabistan’da yaşayan 60 yaşındaki birinde izole edilmiş; Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 2020 yılı itibariyle 27 ülkede %34,4 ölüm oranıyla 858 kişinin
ölümüne neden olmuştur (WHO, 2020).
2019 yılının Aralık ayında Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan şehrinde başlayan ve kısa sürede tüm
dünyaya yayılarak 21.yüzyılda insanlığın gördüğü en büyük salgın haline gelen COVID-19, DSÖ
tarafından 30.01.2020’de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" (WHO 2005); 11.03.2020’de ise
"Pandemi" olarak ilan edilmiştir. Dünya genelinde 2022 Şubat sonu itibarıyla 435.287.322 vaka ve
5.948.764 ölüm bildirilmiştir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 2021: T.C.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 2022).
Ülkemizde ilk vaka 10 Mart 2020’de, ilk ölüm ise 17 Mart 2020’de bildirilmiş ve COVID -19 bu tarihten
itibaren 25 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 12.823.699 vakaya; 90.240 ölüme neden olmuştur (T.C. Sağlık
Bakanlığı, 2020: T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 2022).
Pandeminin Bireylerin Alışkanlıkları Üzerine Etkisi
Yüksek bulaş hızı ve ölüm oranları, aşısının henüz tam olarak etkinliğinin belli olmayışı, tedavi
yöntemlerinin ve bunun sonucunda yan etkilerinin net olmayışı; hastalığın tekrar etme riskinin ,
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prognoz’unun (hastalığın seyri hakkında tahmini ve iyileşme şansı olup olmadığı) ve uzun dönemdeki
sonuçlarında belirsizlik bulunması COVID-19 ile ilgili endişe ve korkuları arttırmaktadır. Ayrıca artan
toplumsal kaygı, sosyal ilişkileri kısıtlarken ekonomik faaliyetlerdeki azalmayla psikososyal problemleri
beraberinde getirmiştir(Demir ve ark., 2021).
Bu dönem, bireylerin bazı alışkanlıklarının değişmesine de neden olmuştur. Bu değişikliler neredeyse
hayatın her alanında gerçekleşmiştir. Çalışma şekilleri, tüketim alışkanlıkları, seyahatler, arkadaşlık komşuluk ilişkileri, yeme-içme çeşitleri, günlük ve sosyal aktiviteler (konser, sinema, spor yapma vb.),
alış-veriş ortamları (e-ticaret, telefonla sipariş vb.), ödeme şekilleri (kapıda ödeme, kredi kartı vb.)
değişen bu alışkanlıklardan bazılarıdır. Bu incelemede sayılan bu alışkanlıklar dışında bireylerin değişen
hijyen alışkanlıkları ayrı bir başlıkta değerlendirilmiştir. Ancak daha önce pandemi dönemlerinde
bulaştan korunmak için alınan bireysel ve toplumsal önlemlere değinilmiştir.
Pandemiden Korunmak İçin Alınan Toplumsal Tedbirler
Sosyal ilişkiler, özellikle COVID-19 pandemi döneminde olduğu gibi ciddi belirsizliğin ve sıkıntıların
yaşandığı, sosyal temasın stres faktörlerine karşı bir tampon görevi görebildiği dönemlerde daha çok
önem kazanmaktadır (Cengiz, 2022).
Sosyal ilişkilerinin kısıtlanması insanların fiziksel ve ruhsal sağlıklarında önemli sonuçlar
doğurabilir(Holt-Lunstad, 2018). COVID-19 pandemisi, içerdiği risklerin yanı sıra 21. Yüzyılda benzerine
rastlanmamış sosyal izolasyon önlemlerinin yaygın olarak uygulanmasına neden olmuş ve insanların
olağan sosyal yaşamlarında önemli değişikliklere yol açan küresel bir stres faktörü olarak görülmüştür.
Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla, çoğu ülkede sokağa çıkma yasağı ve çeşitli sosyal izolasyon
önlemlerini içeren uygulamalar yapılmıştır. Ülkemizde de kamu kurumlarında çalışanların izinli
sayılması, özel sektör çalışanlarının mümkün olduğunca evlerden çalışmaya yönlendirilmesi, gönüllü
izolasyon ve kısa süreli sokağa çıkma yasağı gibi çeşitli politikalar uygulanmıştır.
Basılı ve elektronik kaynaklarda, pandemi hakkında hükümetler, ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşları
tarafından yazılmış çok sayıda broşür ve bilgilendirme yazısı yer almaktadır. Ayrıca sosyal medyada da
resmi verilere dayanan paylaşımların yanı sıra doğruluğu şüpheli birçok paylaşım yer almaktadır. Tüm
bunlar, hastalığa karşı önlemleri artırmak ve yayılmasını engellemek gibi iyi amaçlarla yapılmıştır( Aşut,
2020).
Devletlerin uyguladığı toplumsal önlemler arasında, önce 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatand aşlar için daha
sonra tüm yaş grupları için sokağa çıkma kısıtlamaları, grup etkinliklerinin yasaklanması(düğün, nişan
vb.), toplu taşımada oturma düzeninin seyrekleştirilmesi, okullarda, sinema, lokanta gibi mekanlarda,
işyerlerinde kapanmaya gidilmesi spor etkinlikleri ertelenmesi, ardından etkinliklerin seyircisiz yapılması
sayılabilir. Okulların kapatılmasıyla birlikte kişiler, uzaktan eğitim, lokantaların kapanmasıyla gel-al
servisleri ya da evden, internetten sipariş, sinemaların kapanmasıyla dijital platformlar, işyerlerinin
kapanmasıyla uzaktan çalışma gibi alışkanlıklar kazanmıştır.
Salgının hızlı bir şekilde seyretmesi ve yeni bir virüs olması nedeniyle insanlar tam olarak
bilgilendirilememiştir. Pandeminin ilk zamanlarında bulaşma yollarının neler olduğu hakkında yapılan
çalışmaların henüz netlik kazanmaması nedeniyle birtakım yanlışlar yapılmıştır. Örneğin insanlar
çevreden edindikleri yanlış bilgiler doğrultusunda virüse karşı etkili olduğunu düşündükleri yiyecek ve
içecekleri tüketmişlerdir. Ancak zamanla bu bilgilerin yanlış olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca maske
kullanımının başlarda bulaşmayı engellemediği konusunda yanlış bilgilendirmeler yapılmış olsa da, daha
sonraki zamanlarda maske kullanımının bulaşmayı büyük oranda engellediği görülmüştür. Bulaşmayı
engelleyen en önemli üç tedbirin ise maske, mesafe ve hijyen olduğu görülmüştür.
Pandeminin Bireylerin Hijyen Alışkanlıkları Üzerine Etkisi
Hijyen sözcüğü, Yunan mitolojisinde “Şifa Tanrıçası” olan "Hygieia" adından gelmektedir. Mitolojiye
göre Hygieia sağlığı korumakla görevli bir tanrıçadır. Bundan yola çıkarak sağlığı korumak amacıyla
çalışmakta olan bilime ait bu dala Hygieia Tanrıçası’nın ismi verilmiştir. Günümüz kullanımında hijyen
genellikle temizlik, sağlığı korumak anlamlarında kullanılmaktadır(Şimşek, 2017: Jumaa, 2005).
Hijyen kelimesi kökenini, Antik Yunan’da tıp tanrısı olarak bilinen Asklepios’un kızının isminden
almaktadır. Asklepios’un kızı Hygiea(Hijyen) bir temizlik tanrıçasıdır. Yunanlılara ait mitolojide tanrıça
olarak bilinmekte olan Hygieia; insanların bedenî, zihnî ve ruhi temizliğini sürdürmek için ruhi şifa
enerjisi sağlayan tanrıça olarak bilinmektedir. Hygiea, hekimliğin simgesinde yer alan yılanı besleyen bir
kız olarak ifade edilmektedir. Kavram olarak hijyen; geçmiş zamanlarda sıhhat ve güzelliği temsil
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etmekteyken, günümüzde sağlığı sürdürmek için çalışmakta olan bilim kolu olarak bilinmektedir( Tözün
ve Sözmen, 2015: Cömert ve Özel, 2015).
Tıp tarihine bakıldığında, ellerin yıkanması ile bulaşıcı hastalıklarının önlenebileceğine dair bulgular, 19.
yy kadar açık bir şekilde ortaya konulamamış olsa da, 19. yy ortalarında L. Pasteur ve J. Lister’in
uygulamaları aracılığıyla modern tıbba girmiştir. Ayrıca aynı yıllarda Ignaz Semmelweis’in sağlık
personelinin elleri ile hastaya mikroorganizma bulaşabileceğini göstermesiyle adeta çığır
açılmıştır(Demirdal, 2007).
Sağlığın bir bilimi olan hijyen; sağlığı korumak ve sürdürebilmek amacıyla yapılan tüm uygulama ve
temizliğe ait tedbirleri içermektedir(Karahocagil ve ark., 2011). Türk Dil Kurumu’na göre hijyen; “sağlık
bilgisi, sağlığı sürdürme, hıfzı’s-sıhha, sağlığa zarar veren unsurlardan korunma amacıyla yapılan
uygulamalar ve alınan temizlik tedbirlerinin hepsi” anlamlarına gelmektedir(TDK, 2021).
“Klasik tıp metinlerinde önemli bir yer tutan hıfzı’s-sıhha, sağlıklı bir yaşam için yapılan uygulamaların
ve alınan önlemlerin tümü; sağlık bilgisi, hijyen anlamına gelmektedir. Günümüzde, Arapça kökenli olan
bu sözcüğün yerini Fransızcadan dilimize geçen hijyen sözcüğü almıştır. Osmanlı tıbbında hıfzı’s -sıhha
hava, iklimler, yeme içme, giyim, uyku, bedenin ve ruhun dinlendirilmesi, banyo, yaz ve kış sporları, kan
alma, gibi daha geniş kapsamlı anlamlarda kullanılıp koruyucu hekimlik bilgileri verirken günümüzde
hijyen sözcüğü daha özel anlamda kullanılmakta ve genellikle sağlıklı olmak için gereken önemli temizlik
kurallarından bahsetmektedir”(Özdoğan ve Kartalcık, 2016).
Bireyler yaşamları boyunca tüm dış çevrenin kirletici faktörlerinin sürekli etkisi altında kalmaktadırlar.
Bu yüzden hijyen, bireylerin hastalıklardan korunması açısından üstünde durulması gereken önemli bir
mevzudur(Deveci ve ark., 2010).
Özellikle pandemi döneminde hijyenin önemi son derece büyüktür. Hijyenin sağlanması virüsün bulaşma
ortamlarından insanlara bulaşmasını önleyebilecektir. Hijyen sağlanması için farklı kimyasallar
kullanılmaktadır. Bunlar arasında en bilinenleri, alkol içeren kolonyalar, dezenfektanlar, sabunlar,
deterjanlar gibi ürünlerdir. Bu dönemde bu tür ürünlerin satışları oldukça artmıştır. Öyle ki Türkiye’de
Mart 2020’den sonra bu ürünlerin satış hacimleri ve fiyatları artmış, hatta bu ürünler neredeyse
bulunamaz hale gelmiş, karaborsaya düşmüştür. Bunda en önemli etken ise bu ürünleri üreten işletmelerin
hesapta olmayan bu durum karşısında hazırlıklı olamamaları gelmektedir.
Aşağıdaki grafiklerde Google Trends uygulamasından alınan son beş yıllık kolonya, dezenfektan, el
dezenfektanı, maske ve sabun kelimelerinin aranma istatistikleri Türkiye özelinde verilmiştir.

Grafik 1: Google Trends Uygulaması ile Kolonya Kelimesinin Aranma İstatistikleri ( https://trends.google.com.tr/, 2021)

Grafik 1 incelendiğinde; Google’da kolonya kelimesinin son beş yıl içerisinde pik yaptığı tarihin 8 -14
Mart 2020 tarihinde olduğu görülmektedir. Bu tarihte kolonya kelimesinin fazla aranmasının nedeni,
dezenfektan olarak kullanılabilecek ve kolay ulaşılabilecek ucuz bir ürün olmasından kaynaklanmaktadır.
Ancak ilk zamanlarda fiyatlarında artış yaşanması ve piyasada bulunamaması nedeniyle o tarihte fazla
arandığı da söylenebilir.
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Grafik 2: Google Trends Uygulaması ile Dezenfektan Kelimesinin Aranma İstatistikleri ( https://trends.google.com.tr/, 2021).

Grafik 2’de ise dezenfektan kelimesinin Google Trends uygulamasında aranma istatistikleri son beş yıl
için verilmiştir. Grafik incelendiğinde yine 8-14 Mart 2020 tarihinde maksimum aranma oranına ulaştığı
görülmektedir.

Grafik 3: Google Trends Uygulaması ile El Dezenfektanı Kelimesinin Aranma İstatistikleri (https://trends.google.com.tr/, 2021)

Grafik 3’te Google Trends uygulamasında son beş yılda aranan el dezenfektanı kelimesinin seyri
verilmiştir. Buna göre kolonya ve dezenfektan kelimesinin aranmasında olduğu gibi pik yapan tarihin,
Covid-19 vakasının Türkiye’de görülmeye başladığı 8-14 Mart 2020 arasında olduğu görülmektedir.

Grafik 4: Google Trends Uygulaması ile Maske Kelimesinin Aranma İstatistikleri (https://trends.google.com.tr/, 2021).

Yukarıda verilmiş olan grafik 4’te ise yine Google Trends uygulamasında son beş yıl içerisinde maske
kelimesinin aranma istatistiği görülmektedir. Ancak burada maske kelimesinin aranmasının maksimum
olduğu tarih kolonya, dezenfektan ve el dezenfektanı kelimelerinden farklı olarak 5 -11 Nisan 2020 olduğu
görülmektedir. Bu tarihin 8-14 Mart 2020’den yaklaşık bir ay sonra olmasının nedeni kanaatimizce ilk
başlarda ülkemizde yaşanan "Maske gerekli mi, değil mi?" tartışmalarının son bularak maskenin şart
olduğunun anlaşılması olduğu gibi, aynı zamanda hijyenik maske imalatçılarının bu denli yoğun bir
talebin bir anda ortaya çıkması neticesinde üretime ve dağıtıma yetişememiş olmalarıdır .
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Grafik 5: Google Trends Uygulaması ile Sabun Kelimesinin Aranma İstatistikleri (https://trends.google.com.tr/, 2021)

Grafik 5’te ise sabun kelimesinin son 5 yıllık aranma istatistikleri verilmiştir. Buna g öre sabun
kelimesinin aranmasının maksimum olduğu tarih 8-14 Mart 2020 olduğu görülmektedir.
Yukarıda verilmiş olan grafiklerden anlaşılabileceği üzere ülkemizde tüm dünyada olduğu gibi
pandeminin başlamasıyla hijyen ürünlerine olan talep artmıştır. Bu talebin artış göstermesinin ana nedeni
Covid-19 virüsüne karşı hijyen sağlamanın en kolay yollarından olan dezenfektanların, kolonyaların,
sabunların ve maskelerin etkili olmasıdır. Bireylerde pandeminin başlamasının ardından bu ürünler
sürekli olarak kullanılır hale gelmiştir. Pandemiden önce bireylerin hijyenlerine bu derece yüksek oranda
önem vermedikleri düşünülebilir. Zira günlük hayat içerisinde insanlar ellerinde kolonya, dezenfektan vb.
hijyen ürünleri ile dolaşmakta, bir yere dokunduklarında ya da evlerine, arabalarına geldiklerinde kapı
kolları, asansör düğmeleri gibi yerlere bu hijyen ürünlerini sürmeden dokunmamaktadırlar. Bu tür hijyen
alışkanlıklarının pandemi döneminin sona ermesinden sonra da epeyce bir süre daha devam edeceği
öngörülebilir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Küresel çapta yaşanan bazı olayların, toplumların ve özelinde insanların yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını,
dünyaya bakış açılarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ve iletişimlerini değiştirebilmek gibi bir gücü vardır.
Sanayi devrimi ile beraber kırsal alanda yaşayan insanlar kentlere göç etmeye başlamışlardır. Önceleri tek
katlı, bahçeli, doğa ile iç içe yaşam süren insanlar kentlere göçle beraber, çok katlı binalarla, yeşilin daha
az olduğu alanlarla, trafikle, hava kirliliği ile vb. karşılaşmışlardır. Benzer şekilde önceden günde iki
öğün yemek yiyen insanlar, işçi sınıfının çalışmalarında haklarını aramaları sonucunda öğle yemeği
alışkanlığı edinmiştir. Dünya savaşlarının yaşanması ve bu savaşlarda pek çok erkeğin de hayatını
kaybetmesi sonucunda kadınlar çalışma hayatında daha fazla yer almaya başlamışlardır. Böylece
kadınların eş ve anne olma rollerinin yanına ev geçimine destek olma rolü de eklenmiştir. Benzer
örnekleri çoğaltabilmek mümkündür.
Dünyada 2019 yılı sonlarında ortaya çıkan Covid-19 virüsü de pandemiye neden olmuş ve insanların pek
çok alışkanlığının değişmesine sebep olmuştur. En basitinden çalışma alışkanlıkları değişmiş, uzaktan
çalışmaya geçilmiştir. Bu dönemde alışveriş alışkanlıkları da değişmiştir. Artık mağazalardan yapılan
alışverişler telefonla ya da internetle sipariş şeklinde dönüşmüş, fiziksel para dijital paraya dönmüştür.
İnsanların pandemi nedeniyle değişen alışkanlıklarından biri de hijyen alışkanlıklarında olmuştur. Bu
kapsamda hijyen ürünlerine olan talep rekor oranda artmış, artık herkes elinde bir dezenfektanla dolaşır
hale gelmiştir. Daha önceleri yüzünde cerrahi maske görülen insanların hasta oldukları düşünülürken,
şimdi ise bu maskeleri takmayan neredeyse kalmamıştır. Hijyen sağlayabilmek için insanlar tokalaşma
alışkanlıklarından vazgeçmişler, aldıkları tüm ürünlere potansiyel hastalık kaynağı muamelesi yaparak
onları dezenfekte etmeden kullanmaz olmuşlardır. El yüz yıkama sıklıkları artmıştır. Değişen bu hijyen
alışkanlıklarının uzun süre de devam edeceği düşünülebilir. Çizilen bu tabloya göre sonuç olarak tüm
dünyada insanların pandemiyle beraber hijyen alışkanlıklarında hiç olmadığı kadar büyük bir değişikliğin
yaşandığı söylenebilir. Çalışma kapsamındaysa aşağıdaki önerilerde bulunulabilir;
✓ Pandeminin neden olduğu değişen hijyen alışkanlıklarının ölçümlenmesi için nicel araştırmalar
yapılabilecek ölçekler geliştirilebilir.
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✓ Doğru hijyenin nasıl sağlanabileceği ile ilgili bilgilendirme çalışmalarının daha fazla yapılması
gerekebilir.
✓ Pandemiye değişen diğer alışkanlıklar üzerinde de çalışmalar yapılabilir.
✓ Hijyen sağlayabilmek için kullanılan kimyasalların anlık ve gelecekte neden olabileceği sorunlar
araştırılabilir.
Alana Katkı
Google Trends Üzerinden, Covıd-19 ile birlikte toplumun değişen hijyen alışkanlıklarında hangi konuya
ne zaman ve ne ölçüde yöneldiği görülebileceği ve toplumu ilgilendiren bazı durumlarda da veri elde
edilebileceği düşünülmektedir.
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