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Giriş Kaynaklar

Covid-19,virüsünün iş hayatına 

etkisini belirlemek için rastgele 

seçilen 59 kişi üzerinde yapılan anket 

sonucunda elde edilen veriler Spss 

paket programı ile analiz 

edilmiştir.Analiz sonucunda  virüsün 

iş hayatında büyük kesmi etkilendiği 

gözlemlenmiştir.Çalışanların ve 

işverenlerin gelir düzeylerinde ise 

%42,37 lik kesim gelirde değişim 

olmadığı %38,98 lik kesimin gelirin 

düştüğü %13,57 lik kesimin işsiz

kaldığı %5,08 lik kesimin gelirinin 

arttığı sonucuna varılmıştır.Eğitim 

düzeyinin ise  iş hayatına etkisinde 

anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

Özet

(Yürekli,2020)Covid-19,virüsünün 

solunum yoluyla bulaştığı tespit 

edilmiştir  ve pandemi dönemi 

başlamıştır.(Kılıç,2020)Pandemi 

döneminin başlamasıyla ekonomiye 

olumsuz etkileri olmuştur.Borsada 

kayıplar yaşanmaya başlamış ve 

bunun sonucunda kısıtlamalara 

gidilmiştir.(Kıvılcım,2020)Birçok 

işyeri hastalıktan dolayı esnek 

çalışma  işyeri kapatma gibi 

durumlarla

karşılaşmışlardır.ülkemizde de 

turizmde pandemi nedeniyle kazanç 

kayıpları yaşanmıştır.Bunun 

sonucunda işsizlik  esnek 

çalışmadan dolayı maaşta azalış vb. 

durumlar gözlenmiştir.Araştırmanın

amacı virüsün iş hayatına etkisi 

üzerine rastgele seçilen 59 kişi anket 

çalışması yapılıp sonuçları Spss

paket programında analiz edilip 

yorumlanmak istenmiştir.

SonuçYöntem ve Materyaller

Covid-19 Pandemi sürecinin iş 

hayatında yaşanan,olumlu yada 

olumsuz etkilerini araştırmak için 

Google formlar üzerinden, rastgele 

seçilen 59 kişi ile yapılan anket 

sonuçları excell de düzenlenip Spss 

paket programında güvenilirlik testi 

ve parametrik  tesler uygulanarak 

analiz edilip yorumlanmıştır.

Araştırmadda covid-19 

virüsünün iş hayatına etkisi 

anket ve analiz sonucunda 

Covid-19 virüsünden 

dolayı iş hayatı büyük 

çoğunluğun 

etkilenmiştir.Gelirde ise 

çalışan ve işverenin 

%42,37 sinin gelirinin 

etkilememiş %5,08 nin 

gelirinde artış diğer  

%52,55 kesimi olumsuz 

etkilemiştir.Eğitim 

düzeyinin iş hayatına 

etkisinde anlamlı bir 

farklılık görülmemiştir.
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