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Abstract:
Living in a global city during a pandemic is somewhat different from living in other cities.
Based on this hypothesis, this empirical paper reports on a wide-ranging survey to provide a
comprehensive analysis of the diversified impacts of the coronavirus on global city dwellers.
To this end, it examines the social, economic, and psychological changes that the residents of
Istanbul, the global city of Turkey, have experienced during the pandemic, and how these
experiences differ from the remainder of the country. On a national scale, the findings indicate
that the effects of coronavirus have been more deeply felt in Istanbul than in other cities. On a
local scale, strong evidence indicates that poorer, lower educated Istanbulites have been more
exposed to the negative impacts of the pandemic than other inhabitants of the city.
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Salgınla küresel kentte karşılaşmak: Artıları ve eksileri ile
İstanbul’un Covid-19 Deneyimi
Özet:
Yeni tip koronavirüs olarak da bilinen COVID-19 ortaya çıktıktan sonra birkaç ay gibi çok kısa
bir süre içinde küresel bir salgına dönüştü. Salgının yayılma rotası, vaka yoğunluğu,
sosyoekonomik ve psikolojik sonuçları incelendiğinde, bu küreselliğin merkezinde küresel
kentlerin yer aldığı görülmektedir. Bu gerçek, salgın sürecinde küresel bir kentte yaşıyor
olmanın diğer kentlerde yaşamaktan farklı bir şey olduğunu düşündürtmektedir. Bu hipotezden
hareketle, bu çalışma salgının küresel kent sakinleri üzerindeki çeşitli etkilerini araştırmaktadır.
Salgının erken dönemlerinde Türkiye ölçeğinde gerçekleştirilmiş geniş ölçekli bir anket
çalışmasının verileri üzerinden üretile çalışmada, dünyanın önemli küresel kentlerinden biri
olan İstanbul’da yaşayan insanların COVID-19 salgını sürecinde yaşadıkları ekonomik, sosyal
ve psikolojik deneyimleri ve bu deneyimlerin ülkenin geri kalanından hangi açılardan
farklılaştığını incelemektedir. Araştırmanın sonuçları, İstanbulluların salgının sosyal ve
ekonomik etkilerini Türkiye’nin diğer şehirlerine göre daha derinden yaşadığını göstermiştir.
Öte yandan, bulgular daha düşük gelir ve/veya eğitim seviyesine sahip kent sakinlerinin bu
sürecin olumsuz etkilerini daha fazla hissettiğini, buna karşın örneğin iyi eğitimli, beyaz yakalı
özel sektör çalışanları içinse, küresel bir kentte yaşıyor olmanın özellikle karantina
dönemlerinde ciddi avantajlar sağladığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, küresel kent, İstanbul
JEL Kodları: Z13 - İktisat Sosyolojisi, P16 - Politik İktisat, F6 - Küreselleşmenin Ekonomik
Etkileri

