
COVİD-19 DÖNEMİNDEN SONRA ARTAN TÜKETİM HARCAMASI ve 

İŞSİZLİĞİN AİLE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Covid-19 virüsü Çin’in Wuhan kentinde 

başlayarak tüm dünyayı hızla etkilemiş ve 

önüne geçilemeyecek boyutlara varmıştır. 

Ülkeler de sosyal ve ekonomik açıdan 

fazlasıyla zorlanmaya başlamış. Virüsün 

daha fazla insanları etkilememesi için 

devletler tarafından oluşturulan tedbirler 

ekonomiyi durma aşamasına getirmiştir. 

Dünyada oluşan bu sıkıntı üretimi doğrudan 

etkilemesi sonucuyla ekonomide küçülmeler 

işsizlik problemlerinin ortaya çıkmasına 

sebebiyet vermiştir. Ülkemiz ekonomisinde 

Covid-19 pandemisinde negatif ekonomik 

gelişme ve eksik istihdam sorunları ortaya 

çıkmıştır.                                                            
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ÖZET

GİRİŞ

İlk defa 2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan 

kentinde görülen korona virüs (Covid-19) 

hastalığı kısa bir zaman içerisinde tüm 

Dünyayı etkisi altına almıştır. Hızla yayılmaya 

başlayan Covid-19 milyonlarca kişiye 

bulaşmış ve binlerce kişinin ölümüne neden 

olmuştur. Geçmişte yaşan SARS, Veba ve 

Kolera salgınları gibi büyük coğrafyalara 

yayılmış ve DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) 

tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. 

Tüm dünya Covid-19 ile mücadele edebilmek 

için seyahat kısıtlamaları, sokağa çıkma 

yasakları gibi birçok önlemler aldılar. Alınan 

önlemler sonucunda azalan üretimler, artan 

işsizlikler, yapılan harcamalar birçok krize 

sebep olmuştur

Bu çalışmamızda SPSS üzerinden ankette bulduğumuz 

verileri bağımlı, bağımsız değişkenler üzerinden 

yorumlayarak hipotez testlerini yorumladık ve istatistiki 

olarak anlamlılıklarını sınadık.

MATERYAL ve YÖNTEM

Covid-19 Haziran'da 14,2 milyon 

işsiz ve iş kaybı yarattı"

COVİD-19 la beraber 

en çok artış yapan 

gıdalar

Eğitim durumlarına göre bakıldığında çok

yüksek oranla harcama alışkanlıklarının

değiştiklerini düşünüyor.

Cinsiyetlere göre kadınların büyük çoğunluğu

çalışmıyor, erkeklerin büyük çoğunluğu ise

özel sektör de çalışıyorlar.

Eğitim durumlarına göre bakıldığı zaman

büyük çoğunluğun iş bulamama sebebini

covid-19 Pandemisi olarak düşünüyor.

Devlet tarafından verilen maddi desteğin 

hane kişi sayısına oranla verilebilir.

Ev sahiplerinin pandemi dönemi boyunca 

kiracılarından yarım kira alabilir.
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BULGULAR ve TARTIŞMA

Frekans Yüzde

Kadın 49 47.1

Erkek 55 52,9

Toplam 104 100

Bireylerin cinsiyetlere göre dağılımı incelendiğinde bireylerin

çoğunluğunu %52,9 ile erkek bireylerden oluştuğu görülmektedir.

Kadın bireylerin örneklem içerisindeki yeri %47,1’dir.

GRAFİKLER

Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde

Kira 30 28.8 28.8

Gıda 49 47.1 76,0

Giyim 5 4.8 80,8

Fatura 12 11.5 92,3

Sağlık 5 4.8 97,1

Diğer 3 2.9 100

Total 104 100

Banket çalışmasında bireylerin Covid19 döneminde hane içerisinde en 

fazla yaptığı harcama alanı;

. Kira 30 kişi ile %28,8

. Gıda 49 kişi ile %47,1

. Giyim 5 kişi ile %4,8

. Fatura 12 kişi ile %11,5

. Sağlık 5 kişi ile %4,8

. Diğer 3 kişi ile %2,9 ‘ın oluşturmaktadır
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