COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE
BİREYLERİN TÜKETİM HARCAMALARI
Efecan SEKMEN , Özgür DİNÇER
Doç. Harun SULAK
Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari
Bilimler Fakültesi, Isparta, TÜRKİYE

Özet
Dünya tarihine bakıldığında
insanlar daha öncede birçok kez
virüslerle, salgınlarla ve hatta
pandemilerle mücadele etmiştir.
Bu mücadelelerde kişiler,
firmalar ve ülkeler ekonomik
sorunlarla baş etmek zorunda
kalmışlardır. Tüketiciler ise bu
hastalıklarla ortaya çıkan
ekonomik sorunlarla mücadele
etmek için çeşitli yollara
başvurmuşlardır.

Yöntem

Anket çalışmasında 5 adet
✓ Kişilerin eğitim düzeyleri
demografik, 10 adet 7’li likert
arasındaki farkın hiçbir
ölçeği olmak üzere 15 adet
öneminin olmadığına ve tüm
soruya yer verilmiştir. Bu
kişilerin pandemiye aynı
kapsamda 64 kişiye
bakış açısıyla baktıkları
ulaşılmııştır. Araştırma google
sonucuna ulaşılmıştır.
forms üzerinden yapılmış
✓ Ayrıca parasal olarak biraz
olmakla birlikte verilerin
daha rahat olan kişilerin
analizi IBM SPSS 23 paket eğitim konusunda daha hassas
programı ile
davrandıkları ortaya çıkmıştır.
gerçekleştirilmiştir.
✓ Her iki soru grubunun

Giriş
Krizler dünya üzerinde, meydana
geldiği her dönemde insanlarda ve
toplumlarda tüketim açısından
büyük etkiler meydana getirmiştir.
Bize yol gösteren makale
çalışması koronavirüs
pandemisinin Türkiye’de
görülmesinin üzerinden yaklaşık
3-4 ay geçmesinden sonra
yapılmıştır. Sonuçlar; çoğu
konudaki harcamaların arttığını
göstermektedir. Bu araştırmadaki
amaç ise; koronavirüs
pandemisinin üzerinden 1 yıl
geçtikten sonra bireylerin
harcamalarının pandeminin ilk
zamanlarına oranla nasıl bir
değişim gösterdiğini incelemektir.
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sonuçlarına bakıldığında ise
koronavirüs pandemisinin
üzerinden 1 yıl geçmesinin
ardından kişilerin yapmış
oldukları harcamalarda bir
denge durumu oluştuğuna
ulaşılmıştır.
♫ Eğitim harcamaları ve stok
bulundurma üzerinde aza1ma
görüldüğünden bu ölçekler
üzerine daha çok
yoğunlaşılması önerilebilir.
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