
Salgın ve Programlama: COVID-19 sürecinde evden çalışmanın yazılım 
uzmanlarını nasıl etkilediğinin incelenmesi 

 
 
Dr. D. Paul Ralph (Doçent Doktor, Dalhousie Üniveristesi, Bilgisayar Bilimleri Fakültesi, Halifax, 
NS, Kanada), Dr. Sebastian Baltes (Yardımcı Doçent Doktor, Adelaide Üniversitesi, Bilgisayar 
Bilimleri Bölümü, Adelaide, SA, Avustralya) ve Dr. Burak Turhan (Doçent Doktor, Monash 
Üniversitesi, Yazılım Sistemleri ve Siber Güvenlik Bölümü, Melbourne, VIC, Avustralya) 
tarafından yürütülen bir araştırmaya katılım için davet ediliyorsunuz.  
 
Bu araştırmanın amacı COVID-19 sürecinde evden çalışmanın yazılım uzmanlarının genel 
durumunu, sağlığını ve iş verimliliğini nasıl etkilediğinin incelenmesidir. Bu araştırmanın 
sonuçlarının hakem denetimli akademik bir dergi ve konferansta yayımlanması 
hedeflenmektedir. 
 
Bu araştırmanın bir katılımcısı olarak sağlığınız, iş verimliliğiniz ve bunları etkileyebilecek çeşitli 
etkenler hakkındaki soruları Google Forms üzerinde yaratılan çevrimiçi bir anketi doldurarak 
cevaplamanız istenmektedir. Anketi tamamlamak yaklaşık 20 dakikanızı alacaktır. 
 
Veri toplama tamamlandığında, cevaplar Dalhousie Üniversitesi'nin güvenli bulut depolama 
alanına kaydedilip şifrelenecek ve Google sunucularından silinecektir. Veriler araştırmacıların 
şifre korumalı bilgisayarlarında Microsoft Excel, SPSS ve SmartPLS 
(https://www.smartpls.com/) programlarıyla analiz edilecektir.  
 
Bu araştırmaya katılımınız tamamen sizin tercihiniz dahilindedir. Cevaplamak istemediğiniz 
sorulara cevap vermeyebilirsiniz. Herhangi bir aşamada ankete katılmaktan vazgeçerseniz 
cevaplamayı bırakabilirsiniz. Bunun için tarayıcınızı kapatmanız yeterlidir. Ancak anketi 
tamamlar ve daha sonra fikrinizi değiştirirseniz, anket anonim olarak doldurulduğu ve hangi 
cevabın size ait olduğu bilinemeyeceği için girdiğiniz bilgilerin silinmesi mümkün olmayacaktır. 
 
Sağladığınız bilgiler anonim olarak toplanacaktır. Anket sırasında isminiz sorulmayacak veya 
kimliğinizi saptamak için kullanılabilecek herhangi bir bilgi istenmeyecektir. Tamamen anonim 
olan anket sonuçlarına sadece isimleri yukarıda belirtilen üç araştırmacı erişebilecektir.     
 
Genel bulgular sunumlarda ve bilimsel dergilerde açıklanıp paylaşılacaktır Açık uçlu sorulardan 
alıntılar paylaşılmayacaktır. Ancak ve ancak, toplanan veri setindeki herhangi bir kaydın kime ait 
olduğunun tespitinin esas itibarıyla imkânsız olduğu kanaatine varılırsa anonim veri seti bir 
bilimsel veri deposunda yayımlanacaktır. Veri setlerinin paylaşılması araştırma sonuçlarının 
tekrarlanabilirliği açısından bilim insanlarına yardımcı olarak dünya hakkındaki bilgilerimizin 
artmasını desteklemektedir. Ancak herhangi bir şekilde verileri bireylerle eşleştirmenin bir yolu 
olduğu kanaatine varılırsa veri seti yayımlanmayacak ve beş sene sonra 1 Mayıs 2025 tarihinde 
silinecektir. 
 
Bu çalışmaya katılımınızdan doğabilecek riskler günlük hayatınızda karşılaştıklarınızdan fazla 
değildir.  
 
Bu araştırmaya katılımınızın size doğrudan bir getirisi yoktur. Ancak en az 130 kişiden cevap 
alınması durumunda bir açık kaynaklı projeye 500 Amerikan doları bağışlanacaktır. Katılmayı 
seçerseniz anketin sonunda favori projeniz için oy verme şansına sahip olacaksınız. Ek olarak 
bu araştırma, şirketlerin bu kriz sırasında çalışanlarını nasıl daha iyi destekleyebileceklerine dair 
öneriler üretebilir ve bu önerilerin bir kısmı şirketiniz tarafından uygulamaya konulabilir.  



Sağladığınız bilgilerin nasıl kullanıldığını görmek isterseniz 1 Haziran 2020 tarihinden sonra 
araştırmacılardan Dr. Paul Ralph'ın web sayfasını https://paulralph.name adresinden ziyaret 
edebilir ve anket sonuçlarına ulaşabilirsiniz.  
 
Eğer bu proje veya anket hakkında herhangi bir sorunuz varsa araştırmacılarla 
paulralph@dal.ca (İngilizce), sebastian.baltes@adelaide.edu.au (İngilizce) veya 
burak.turhan@monash.edu (Türkçe, İngilizce) e-posta adreslerinden temasa geçebilirsiniz.  
   
Eğer araştırmaya katılımınız hakkında etik endişeleriniz varsa Dalhousie Üniversitesi Araştırma 
Etiği birimi ile +1 (902) 494-1462 numaralı telefondan veya ethics@dal.ca e-posta adresinden 
"REB file # 2020-5116" referansıyla (İngilizce) temasa geçebilirsiniz. 


