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ÖNSÖZ 

Bu çalışma Covid-19 sürecinin muhasebe eğitimi, televizyon reklamı, 

muhasebe çalışanları, çay tarımı, finans ve bankacılık, genel endüstri, 

küresel ekonomi, iş kazaları ve tüketici davranışları gibi konulara 

etkileri ele alınmaktadır. Pandemi sürecinin olumsuz etkilerinin en aza 

indirilmesi ve mevcut şartlarda verim artışına olanak sağlayacak 

öneriler sunulmaktadır.  

Covid 19 Pandemisi tüm dünyayı genel olarak olumsuz etkilemiş, 

sürecin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlara yeni oluşumlar 

getirmiştir. Pandemi süreci bütün sektörleri olumsuz etkilememiştir, 

bazı sektörler pandemi süreci ile birlikte değer kazanmış ve ciddi 

büyüme kaydetmişlerdir. Bu duruma en iyi örnek e-ticaret alanındaki 

büyüme olarak gösterilebilir. Ancak bu “olumlu” etki sadece e-ticaret 

alanında söz konusudur. Genel dünya ekonomisinin oluşan 

güvensizlik ortamından dolayı giderek daraldığı gözlemlenmektedir.  

Yaşanan sürecin küresel boyutta olması nedeniyle hem sektörel hem 

de ekonomik etkiler gün geçtikçe daha kritik bir hal almaktadır. 

Pandemi sürecinin tüm etkilerini göz önüne alarak, özverili 

çalışmalarda bulunan, hazırlanan bu kitabın oluşumuna katkı sağlayan 

tüm öğretim elemanlarına teşekkür ederim. 

 

                                                                  Editör 

Öğr.Gör. Kürşat KARIŞMAZ 
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GİRİŞ 

Covid 19 Pandemisi tüm dünyayı olumsuz olarak etkilemiştir. 

İşletmelerin üretimleri sekteye uğramış, sağlık altyapıları sorgulanır 

hale gelmiştir. Eğitim modelleri, salgının bulaş özelliği 

değerlendirilerek farklı metotların gözden geçirilmesini de 

beraberinde getirmiştir. Bilim insanları çalıştıkları alanlarla ilgili 

pandeminin etkileriyle ilgili çalışmalar yapmaktadır. Eğitimin doğası 

gereği, etkileşim tabanlı olması arzu edilen yapısının ne ölçüde 

etkilendiği hususu araştırılmayı bekleyen önemli konuların başında 

gelmektedir. Muhasebe, işletmelerin mali nitelikteki eylemlerinin 

kaydedilerek, sınıflandırılarak, özetlenerek, sınıflandırıldığı ve 

özetlendiği bir bilim dalıdır. Muhasebe eğitiminde esasen, muhasebe-

nin tanımında geçen hususları üretme becerisiyle donatılmış bireylerin 

yetiştirilmesi beklenmektedir. Muhasebe eğitimi, uygulama ağırlıklı 

eğitimlerle aktarılabilen yapısı gereği, sınıf ortamında yüz yüze 

eğitimle sürdürülebilen bir eğitimdir. Ancak tüm dünyayı kasıp 

kavuran ve milyonlarca insanın yaşamına mal olan Covid 19 

pandemisi eğitim şeklini ve formatını da değiştirmeye zorlamıştır. 

Ülkemizde YÖK, Sağlık Bakanlığı’nın tavsiye kararlarına uymak 

suretiyle üniversitelerin uzaktan eğitim modeli ile eğitime devam 

etmeleri yönünde karar almıştır. Çalışmada özellikle muhasebe 

eğitiminin uzaktan eğitim modellemesi ile sürdürülebilirliği, nitelikli 

insan gücü yetiştirilmesi gayesi üzerindeki etkileri genel hatları ile 

değerlendirilecektir. 
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1. Muhasebe Eğitimi 

Verilerin işlenmesiyle başlayan, analiziyle geçen süreci yöneten 

muhasebe meslek mensupları elde ettikleri bu sonuçları bilgi 

kullanıcılarına gerçeğe uygun olarak iletmektedir. Bilgi dağıtım 

rolünde olan muhasebe departmanı ve bilgi alıcıları arasındaki 

etkileşimin merkezi iletişimdir. Sektöre yeni başlayan muhasebe 

meslek mensupları tecrübe eksikliğinden dolayı iletişim sorunu 

yaşamaktadır. Bu sorunu aşmak muhasebe mesleği açısından çok 

önemlidir. Muhasebe eğitimlerinde iletişim konusu da bu yüzden yer 

almaktadır (Zaid, Abraham, & Abraham, 1994: 205).Muhasebe eğitim 

planları ve müfredatları yaşanılan gelişmelerle gereksinimleri 

karşılayacak şekilde tasarlanmalı ve bireylere, iletişimsel etkinlikler, 

bilgi üretme, bunları uygulama mahareti ve liderlik vizyonu 

edindirilmelidir(Figen & Ayanoğlu, 2007: 118).  Muhasebe eğitimi, 

sahip olduğu çok yönlülükten dolayı derinlemesine ele alınması 

gereken bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Alan yazında sadece 

muhasebe eğitimi konulu ulusal ve uluslararası pek çok dergilerin, 

kitapların olduğu görülebilir. Muhasebe eğitimi, Covid 19 dönemi ve 

sonrasında kritik yapılması gereken konuların başında gelmektedir. 

Zira etkileşimin sınıf ortamında daha yüksek düzeyde olduğu genel 

kabul görmüş bir kanıdır. Söz gelimi, muhasebenin 12 temel 

kavramından biri olan Sosyal Sorumluluk kavramıyla; muhasebenin 

belli kişi ya da gruplar için değil, tüm toplumun çıkarlarını gözetmesi 

gerekliliği hususu nasıl aktarılabilir?  
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2. Muhasebe Eğitiminin Önemi 

Muhasebe, işletme fonksiyonlarından biridir. Bir işletme kurulurken 

sermaye ile kurulur ki sermaye muhasebede özkaynakların temelini 

oluşturmaktadır. Muhasebede üretilen bilginin, işletmenin kendi 

performansını görmesi açısından anlam ve önemi büyüktür. 

Yatırımcılar, muhasebenin ürettiği bilgiler dâhilinde yatırım 

kararlarını şekillendirmektedirler.  Devlet ise muhasebede üretilen 

veriler ışığında ortaya çıkan vergileri toplamakla görevlidir. 

Bakıldığında muhasebe esasen ürettiği bilgilerle ülkede yaşayan 

herkese dokunmaktadır. Dolayısıyla muhasebe eğitiminin etkin ve 

yetkin surette sürdürülebilmesi oldukça mühimdir. Covid 19 Süreci ile 

eğitimlerin uzaktan online olarak sürdürülmesinde, bahsedilen 

hassasiyetler ajandaların ilk sıralarında olmalıdır. 

3. Muhasebe Eğitiminde Yaklaşımların Evrimi  

Muhasebe, mali olayların yoğunluğu ve otoritelerin zamanla günün 

koşulları ve ihtiyaçları gözetilerek yaptığı değişikliklere karşı sürekli 

güncellenmesi gereken bir bilim dalıdır. Literatürde geleneksel 

yaklaşım ve modern yaklaşım olarak ta bilinen yaklaşımlar bahsedilen 

hususun özeti niteliğinde olduğu ifade edilebilir. 
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Tablo 1. Muhasebe Eğitiminde Geleneksel Yaklaşım –Yeni Yaklaşım  

GELENEKSEL YAKLAŞIM YENİ YAKLAŞIM 

Muhasebeye giriş, dış mali tablolar, 
yevmiye kayıtları 

Sosyal Sorumluluk anlayışı 

Bilgisayar bilmeyen derslerde az 

miktarda kullanılan teknoloji 
Muhasebe müfredatı boyunca entegre 
teknoloji kullanımı 

Bilginin pasif alıcısı olarak 
öğrenciler 

Öğrenmeye aktif olarak katılan 
öğrenciler 

İletişim ve kişilerarası becerilere az 
dikkat 

Muhasebe müfredatı boyunca yazma, 

sunum ve kişilerarası beceriler üzerine 
artan vurgu 

Tek tip muhasebe sınavına uygun 
öğretmeye yoğun vurgu 

Daha geniş bir hedefin tanınması 

Öğretim kurallarına yoğun vurgu Öğrenme sürecine artan vurgu - 
öğrenmeyi öğrenme 

Tek bir doğru cevabı hesaplamaya 

yoğun vurgu 

Vakaların kullanımı gibi 
yapılandırılmamış sorunların 
çözülmesine verilen önem artmıştır. 

Konunun çok az entegrasyonu - tecrit 

edilen dersler 

Vergi, yönetim muhasebesi, finansal 
muhasebe, sistemler ve denetimin 

yoğun entegrasyonu 

Muhasebe teknik derslerinde yoğun 
vurgu 

Genel eğitim ve işletme ve örgütsel 
bilgiye daha geniş vurgu 

Kaynak: (Williams, 1993: 81) 

Covid 19 Pandemisinin eğitimde oluşturduğu etki düşünüldüğünde, 

modern yaklaşımda ortaya konan hususların daha da perçinlenmesi 

gerekliliğini de ifade ettiği söylenebilir. 

Eğitim ve öğretimin temel taşları rolünde olan öğrenci, öğretim 

elemanı, eğitimimin icra edildiği ortam ve müfredat gibi faktörlerin 



 

 9 

niteliğinde yapılacak iyileştirmeler eğitimin de kalitesini 

yükseltecektir. Okulları, eğitim hizmetinin neşet bulduğu yerler olarak 

değerlendirildiğinde, mevcut kaynakların kullanımı sonucunda ortaya 

çıkan bir ürün ve bu ürün ile ilgili beklentileri olan müşteriler 

olacaktır. Bu noktada muhasebe eğitiminde ürün olan iyi yetişmiş 

nitelikli muhasebe çalışanlarının işletmeler tarafından talep edilmesi 

önemlidir. Bu nedenle zamanın şartlarına uygun, vizyon sahibi, 

yenilikleri takip eden, gelişmelerden anında haberi olan ve onu 

uygulamaya dökebilen bir öğrenci eriştirmek için toplam kalite 

anlayışını benimsemiş ve çağdaş muhasebe eğitimin esaslarını 

uygulayabilen muhasebe eğitimine ihtiyaç vardır(DeMong, Lindgren 

Jr, & Perry, 1994: 11). Covid 19 Pandemisinin eğitimde oluşturduğu 

etki düşünüldüğünde, modern yaklaşımda ortaya konan hususların 

daha da perçinlenmesi gerekliliğini de ifade ettiği söylenebilir. 

3. Dünyada Uygulanan Muhasebe Eğitimi Standartları 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (International Federation Of 

Accountants - IFAC), muhasebe mesleği ile hedeflenen çerçeveyi 

dünya sathında uyumlu bir biçimde sürdürülebilmesini ve yayılmasını 

temin etmek gayesiyle muhasebe örgütlerinin etkileşimi ile ortaya 

çıkan bir organizasyondur. Uluslararası Muhasebeciler Federasyo-

nu’nun gerçekleştirdiği iyileştirme çabalarında hedeflenen muhasebe 

eğitimi, bir takım standartlarla donatılmıştır (Figen & Ayanoğlu, 

2007: 115-120). Federasyon öncülüğünde kademe kademe geliştirilen 

Uluslararası Muhasebe Eğitimi Standartlarının altı uygulaması 

aşağıdaki gibi sıralanabilir: (Öncü & Aktaş, 2004: 5) 
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‘‘-Muhasebe Mesleği Eğitimine Giriş Gerekleri Standardı, 

- Muhasebe Meslek Eğitimi Programlarının İçeriği, 

- Mesleki Beceriler Standardı, 

- Mesleki Değerler, Etik ve Tutum Standardı, 

- Uygulama Deneyimi Gerekleri Standardı,  

-Mesleki Yeterlilik ve Yetkinliğinin Değerlendirilmesi 

Standardı’’ 

Esasen bu standartlara salgın dönemlerinde eğitim akışının 

standartlarının belirleneceği, muhasebe meslek mensuplarının tam 

katılımıyla etkin geri dönüş mekanizmasıyla yeni bir standardın 

eklenmesi yerinde olacaktır. Zira salgın dönemlerinde bahsi geçen 

mesleki standartlar normal şartlar göz önünde bulundurularak 

hazırlanan standartlardır. Muhasebe meslek mensupları ve muhasebe 

eğitimi alan öğrenciler temelinde yapılacak çalışmalarla bu standardın 

çerçevesi çok yönlü olarak belirlenebilir. Sınıf ortamında verilen 

eğitimlerle, uzaktan eğitim metodu ile verilen derslerin etkinlik 

analizleri karşılaştırmalı olarak, eksik kalan yönlerin izale edilmesi 

için yeni fırsatlar doğurabileceği öngörülebilir. 

4. Türkiye Yüksek Öğretiminde Muhasebe Eğitimi 

Türkiye’de muhasebe eğitiminin yükseköğretim vasıtasıyla ön lisans, 

lisans ve lisansüstü olmak üzere üç ayakta yürütüldüğü 

gözlenmektedir. YÖK’ün lisans ve önlisans tercihleri hususunda 

öğrencilerin tercih süreçlerine yardımcı olmak noktasında hazırladığı 

Yüksek Öğretim Atlas veri tabanına bakıldığında; Muhasebe 
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eğitiminin kendi içinde de spesifik alanlara ayrılmak suretiyle yeni 

lisans bölümleri ve yeni ön lisans programlarının açıldığı 

görülmektedir. Atlas veri tabanına göre;1 

Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe, Muhasebe ve Denetim lisans 

programların yanında İİBF’de Muhasebe ve Finansman Anabilim dalı 

olarak muhasebe eğitimi lisans eğitimi safhasında yoğun bir şekilde 

icra edilmektedir. Önlisans düzeyinde Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları boyutunda muhasebe eğitiminin sürdürüldüğü 

gözlenmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora aşamasında, Muhasebe ve 

Finansman, Finansal Muhasebe, Muhasebe Denetimi şeklinde 

muhasebe eğitiminde ihtisaslaşmanın hedeflendiği ifade edilebilir. 

Esasen muhasebe eğitiminin eğitimin önlisans, lisans ve yüksek 

lisans-doktora aşamalarında bu denli tercih ediliyor olması nitelikli 

meslek mensuplarına duyulan ihtiyaç hakkında fikir verebilir. 

Pandemi gibi normal hayatta olduğu gibi, eğitim hayatında da yaşanan 

kapanmalar muhasebe mesleğinin derinliği düşünülerek, eğitimin 

meslek mensuplarının yetiştirilmesinde daha hassas ele alınması 

davranılması zorunluluğunu da beraberinde getirdiği söylenebilir. 

5. Pandemi Süreci ve Sonrasında Muhasebe Eğitiminin Temel 

Taşı: Uzaktan Eğitim 

Web tabanlı eğitim modelinde öğrenciler e-posta, çeşitli iletişim 

araçları, konferans araçları gibi online ve çevrimdışı iletişim yolları ile 

düşünce ve bilgilerini paylaşabilmektedir. Sunumların çok yönlü 
 

1https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=20058 Erişim Tarihi: 15.11.2020 
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sunulabilmesi, video, web destekli eğitimin yaygınlaşmasıyla öğretim 

elemanları ve öğrenciler ileri sürülen yeni teknolojinin sunduklarından 

etkilenmektedirler. Teknolojinin hızlı dönüşümü,  düşüncenin evrim 

geçirmesini, öğrenme motivasyonunun oluşmasını, çalışmaya merakı 

ve bilgiye erişimlerini arttırmakta oldukları söylenebilir (Daugherty & 

Funke, 1998). Teknolojik gelişmeler uzaktan eğitimde video 

kullanımını kolaylaştırmış, bunun neticesinde de günümüzde uzaktan 

eğitimde en çok kullanılan ders materyali türü videolu içerikler 

olmuştur(Hansch et al., 2015: 2-7). 

Covid 19 salgını ile yaşanan gelişmelerle birçok ekonominin 

hedeflerini revize etmek zorunda kaldığı görülmektedir. Salgının 

acımasız gerçeği eğitim hayatını da olumsuz etkilemektedir. Küresel 

kodlu bir pandeminin ortaya koyduğu bu tablo eğitim hayatını da 

farklı modellemelerle ele alınması gerekliliğini gündeme getirmiştir.  

Uzaktan eğitimin esasları Yüksek Öğretim Kurumu’nun yayımladığı, 

‘‘Yüksek Öğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve 

Esaslar’’ yönetmeliği ile uzaktan eğitimin çerçevesini çizmiştir.   

Yönetmelik incelendiğinde, pandemi süreci ve sonrasında YÖK Genel 

Kurulu’nun yönetmelikte bir hayli revizyona gittiği görülmektedir. 

Bunlardan bazıları şu şekildedir: 

İlgili yönetmeliğin tanımlar başlığının ifade edildiği Madde 4’ e göre, 

Uzaktan öğretim; ‘‘Yükseköğretim kurumlarında öğretim 

faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak 

planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve 
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öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak 

derslerin öğretim elemanı tarafından aynı mekânda bulunma 

zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı ve/veya eşzamansız biçimde 

verildiği öğretimdir’’ (Yök, 2014).  

Madde 5-1’e göre; ‘‘Yükseköğretim kurumlarının; ön lisans, lisans ve 

yüksek lisans düzeyinde diploma programları ile senatoları tarafından 

uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki 

bazı dersler uzaktan öğretim yoluyla verilebilir’’(Yök, 2014).  

Uzaktan eğitim sistemi ile öğretim elemanı ve öğrenci etkileşiminin 

her bölümde farklı etkilerinin olacağı tahmin edilebilir. Pandemi 

sürecinde uygulama eğitimlerinin, özellikle monografi temelli soru 

çözümlerinin yapıldığı muhasebe eğitimlerinin verimlilik ölçümleri 

öğretim elemanları ve öğrenciler ayrı ayrı olmak üzere araştırılması 

yerinde olabilir. Alan yazında yapılan uzaktan öğretim metodu ile 

muhasebe eğitiminin pandemi sürecindeki durumu (Serçemeli & 

Kurnaz, 2020) çalışmalarında değerlendirmişlerdir. Yazarlar 

çalışmalarında uzaktan eğitim ile muhasebe eğitimi alan öğrencilerin 

algılarını bir ölçek vasıtasıyla değerlendirmişlerdir. Çalışmada 

edinilen bulgulara bakıldığında, Muhasebe dersinin tabiatında olan 

hesaplar arasındaki ilişkinin idrak edilmesinde sorun yaşansa da 

videoları tekrar izleme özelliği sayesinde anlaşılamayan yerlerin 

anlaşılabilir hale geldiği bulgusuna ulaşmışlardır (Serçemeli & 

Kurnaz, 2020: 50).  
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6. Pandemi Süreci ve Sonrasında Muhasebe Eğitimine Yönelik Bir 

Öneri 

Muhasebe, işletmelerin en temel fonksiyonlarından biridir. Sahip 

olunan varlık ve kaynak dağılımının belli politikalar çerçevesinde 

değerlendirildiği bir bilim dalıdır. Çalışmada değinildiği üzere 

muhasebe ülkede yaşayan her bir vatandaşı doğrudan veya dolaylı 

olarak etkilemektedir. Covid 19 Pandemisi ile muhasebe eğitiminin 

uzaktan eğitim ile yapılması kolay olmamaktadır. Zira muhasebe 

monografi temelli mali olaylar vasıtasıyla örneklendirilmektedir. 

Muhasebe eğitimlerinin uzaktan eğitimlerinin uzaktan öğretim yoluyla 

verilmesinde, hesaplar arasındaki işleyişi, elde edilen her bilginin, bir 

sonraki adımda kullanıyor olması gibi hususlar derslerin 

anlaşılabilirliği hususunda soru işaretleri oluşturmaktadır. Bu 

bağlamda temel kavramlar verildikten sonra, muhasebenin temel 

denkliği ilkesi uyarınca tasarlanan paket programları ile eğitimler 

sürdürülebilir. ETA, LUCA, LOGO gibi bilgisayarlı muhasebe 

hususunda şirketlerin yoğun kullandığı bilgisayar tabanlı muhasebe 

programları öğrencilere aktarılabilir. Dersin öğretim elemanları, ilgili 

programları aktararak, muhasebede yoğunlukla yaşanan teori-

uygulama ikilemindeki sorun da öğrenci lehine gerçekleşmiş olur. 

7. Sonuç 

Covid 19 pandemisiyle eğitimde yaşanan dönüşümün içinde 

barındırdığı avantaj ve dezavantajlar vardır. Kriz dönemlerini fırsata 

dönüştürmek olarak ta görülebilecek bu durumlar çok yönlü ele 
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alınmalıdır. Özellikle muhasebede ihtiyaç duyulan nitelikli meslek 

mensubu gözetilerek muhasebe eğitiminin doğru temeller üzerine 

inşası oldukça mühimdir. Muhasebe alanında yetkin kişi ve 

kuruluşlarca düzenlenecek çalıştay ve sempozyumlarda, pandemi 

sürecinde muhasebe eğitiminin standartları tartışılarak belirlenmelidir. 

Zira uzaktan eğitimle, zaman zaman sınıf ortamında oldukça uzun 

sürelerde çözülen monografileri çözmek zaman ve anlaşılırlık 

noktasında sorunlara da yol açmaktadır. Bu süreçle, teori ile pratiği 

harmanlama fırsatı doğduğu söylenebilir. Öneri başlığında da verilen 

paket yazılımlarla, öğrencilerin alanda karşılaşacakları programlar 

öğretilebilir. Uluslararası ölçekte IFAC’de salgın döneminde 

muhasebe eğitimin standartlarına dönük çalışmalar yaparak, meslek 

mensuplarına yol gösterici olabilir. 
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GİRİŞ 

31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wohan kentinde ortaya çıkan ve 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından (WHO) pandemik hastalık olarak ilan 

edilen Corona 19 Yeni Tip (Covid-19) adlı virus 2020 yılı Mayıs ayı 

itibariyle dünyanın 229 ülkesinde görülmüştür. 27 Mayıs 2020 

itibariyle, 229 ülkede 350.000 ölümle sonuçlanan pandemide toplam 

vaka sayısı 5.590.000 olarak bildirilmiştir (Worldometers, 

27.05.2020).  

Türkiye’de ise ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde tespit edilmiştir. Mart 

ayına kadar salgından etkilenmeyen 100 ülkeden biri olan Türkiye’de 

Mart ayında ilk vaka ile karşılaşılmıştır. Türkiye, 27 Mayıs 2020 tarihi 

itibariyle toplam vaka sayısı 159.000, iyileşen vaka sayısı 122.000, 

toplam ölüm sayısı ise 4.397 kişi olarak istatistiklerde yerini almıştır 

(Sağlık Bakanlığı, 2020). 

Kriz dönemlerinde değişen reklam harcamaları ve reklam stratejileri 

genellikle finansal krizler temalı olarak ele alınmıştır (Simon,2009; 

Radb,2010; Lee ve diğ.,2011). Pandemi kaynaklı bir kriz ortamında 

televizyon reklamlarının harcamalarında, reklam stratejilerinde ne gibi 

değişiklikler yapıldığı daha önceki çalışmalarda ele alınmamıştır. 

Türkiye’de de internet sitelerinin ve takibinde sosyal medyanın 

geleneksel medya kanallarının payını çalarak haber takibi için sıklıkla 

tercih edilen mecralar olduğu bilinmektedir. Benzer şekilde film ve 

dizi izlemek için televizyonun payı gün geçtikçe azalmış, reklamsız 

film sağlayıcıları popülarite kazanmıştır. Ancak, pandemi döneminde 

insanların evde vakit geçirmek zorunda olması ve basın açıklamalarını 
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canlı takip etmeye çalışması televizyonu her zamankinden daha çekici 

kılmıştır.  

Bu çalışmanın temel amacı Covid-19 adlı virüsün tüm dünyada hızlıca 

yayılmasıyla ortaya çıkan pandemik krizin Türk televizyonlarında 

reklam uygulamalarını nasıl değiştirdiğini, en fazla yayınlanan 

ürün/hizmet kategorilerini, reklam stratejilerini ve reklam 

çekiciliklerini ele alarak detaylı şekilde irdelemektir.  

1. PANDEMİK KRİZLERDE TÜKETİCİ SATIN ALMA 
EĞİLİMİ VE REKLAMVEREN YAKLAŞIMI 

Salgın hastalıklar kaynaklı kriz durumlarında değişen tüketici 

davranışları son zamanlarda araştırmacılar tarafından ele alınmaya 

başlanmıştır. (Baruönü, 2020; Çeti ve Önen, 2019). Sağlık davranışı 

teorilerinden koruma motivasyonu teorisine göre, risk algısı sağlık 

kökenli krizlerde davranışı belirleyen temel değişkendir (Rogers, 

1975). Risk algısı, hastalığa yakalanma ihtimalini ve olası 

sonuçlarının ciddiyetinin ne şekilde algılandığını ifade eder. 

Toplumun risk algısının oluşmasında kitlesel iletişim araçları, ağızdan 

ağıza ve sosyal medya aracılığıyla yayılan bilgiler etkili olmaktadır. 

Sağlık riskleri konusunda gerçekçi olmayan iyimserlik, büyük ölçüde 

risklerin gözden kaçırılmasına ve noksan tedbir alımına, dolayısıyla 

populasyonun enfekte olma ihtimalinin artmasına yol açacaktır. Öte 

yandan abartılı karamsarlık durumu gereksiz kitle korkularına, 

toplumsal davranış bozukluklarına, ekonominin beklenenin ötesinde 

olumsuz etkilenmesine yol açabilmektedir (Wagner-Egger ve diğ., 

2011). 
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İnsanoğlunun en temel duygularından korku, bireylerin karar alma 

süreçlerini doğrudan etkilemektedir (Şen, 2020). Gelecek korkusu kriz 

dönemlerinin en belirgin tüketici hissiyatlarından biridir (Xiang ve 

diğ., 2020). Söz konusu korkular, ölüm korkusu, sevdiklerini 

kaybetme korkusu, maddi zarara uğrama korkusu, aç kalma korkusu 

ve yalnız kalma korkusu olarak kendini gösterebilir. Kriz 

dönemlerinde duygusal dürtülerle harekete geçen tüketici davranış 

modeli bilişsel süreçlerden daha az etkilenir ve kimi durumlarda 

duygusal dürtüler bilişsel süreçleri gözardı ederek doğrudan davranışı 

yönlendirir (Baruönü, 2020). Toplumda görülen bir epidemik hastalık 

durumunda kitlesel karantinanın sözkonusu olacağı, üretimin ve 

ticaretin duracağına yönelik duyulan endişe, belirsizliğin yarattığı 

korku hissi, tüketiciyi üzerinde detaylı düşünmeden, marka/fiyat 

/kalite/ perakendeci özellikleri hakkında rasyonel karşılaştırmaları 

yapmadan doğrudan marketlere hücum ederek tüketim malları için 

stoklama davranışı içerisine girmesine neden olabilir. Tüketici 

psikoloğu Marsden (2020), “Panik satın almanın üç temel psikoloji 

ihtiyacı karşıladığından sözetmektedir. Bu ihtiyaçlar özerklik (veya 

eylemlerinizin kontrolünü hissetme ihtiyacı), ilişki (ailelerimize fayda 

sağlamak için bir şeyler yaptığımızı hissetme ihtiyacı) ve yetkinliktir 

(akıllı alışveriş yapanların doğru seçimi yapma gibi hissetme ihtiyacı) 

(Meyer, 2020).  

Nielsen’in (2020) Covid-19 ve perakendecilik konulu saha araştırması 

hem çoklu kanal üyelerinin hem de sanal mağazaların online satış 

gelirlerinde son iki ayda düşüş olduğunu ortaya koymaktadır. Hijyen 

ve sağlık ürünleri ile genel mutfak/temizlik ürünlerinin onlinedaki 
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payı artmasına rağmen diğer kategorilerde online alışveriş miktar ve 

tutarlarında düşüş yaşanmıştır. Ürün kategorilerinin tüketici 

bütçesindeki yeri değişikliğe uğramış, koruyucu sağlık ürünlerinin 

(kolonya, maske, eldiven vs) ve uzun raf ömrü olan paketli ürünlerin 

(makarna, bakliyat, un, cips, süt vs) satışı % 300’den fazla artmıştır 

(Nielsen, 2020). InMobi’nin Amerika Birleşik Devletleri’nde 

gerçekleştirdiği bir tüketici araştırmasının sonuçları ise, tüketicilerin 

%50’den fazlasının kriz döneminde harcamalarının arttığını 

göstermektedir. Bu eğilim özellikle 18-35 yaş grubunda % 60’ın da 

üstüne çıkmaktadır. Tüketicilerin bu dönemde en çok bakkaliye (%37) 

ve ev bakımı ürünleri (%18), ardından da evcil hayvan ürünleri (%8) 

için harcama yaptığı görülmektedir. Çocuklu hanelerin, çocuksuz 

hanelerle kıyaslandığında neredeyse tüm kategorilerde önemli ölçüde 

daha fazla alışveriş yaptığı görülmektedir. Çocuk sahibi olanlar için, 

özellikle bakkaliye (%44), evde bakım ürünleri (%19), güzellik ve 

kişisel bakım ürünleri (% ) ve evcil hayvan ürünleri (%8) olmak üzere 

toplam harcamalar %63 oranında artmıştır. Genel olarak, tüm 

tüketiciler eğlence için %36, seyahat için %37, kıyafet için %30 ve 

ulaşım için %27 oranında daha az para harcamışlardır. Erkeklere 

kıyasla, kadınların güzellik ve kişisel bakım, giyim, ayakkabı ve 

mücevher alımlarında harcamalarını önemli ölçüde azalttığı da elde 

edilen diğer bir sonuçtur (Inmobi, 2020).  

TV reklamı ölçüm sağlayıcısı Samba TV'nin raporuna göre, pandemik 

kriz süresince, evde geçirilen vaktin artması gündüz kuşağında TV 

izleme oranlarına pozitif yansımıştır. Inscape'in akıllı TV izleme 

verileri, sporseverlerin daha fazla akış için daha fazla zaman 
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harcadığını ve haber ağlarının en büyük görüntüleme sayılarını 

aldığını göstermektedir (Emarketer,2020). Pandemi başladığından bu 

yana Amerika Birleşik Devletleri’nde, hane halkının TV izleme 

oranlarının arttığı ancak, reklam harcamalarının %20 düştüğü, bu 

durumda özellikle Tokyo Olimpik Müsabakaları ve UEFA’nın 

ertelenmesinin büyük payı olduğu belirtilmektedir (Emarketer, 2020). 

Sırasıyla TV de en çok izlenen içerikler, salgın ile ilgili haberler, 

eğitici yayınlar, borsa, spor programları, sanat performansları ve 

filmler olmuştur (IAB, 2020).  

Reklam, bir serbest piyasa sisteminde ekonomik ve kültürel 

faaliyetleri kucaklayan bir kurum olarak kabul edilmektedir (Rotzoll, 

1976; Schudson, 1984). Reklamcılığı “bolluk kurumu” olarak 

nitelendiren Potter (1954), toplumun, reklamcılığın sosyal ve 

ekonomik işlevleri yerine getirmesini istediğini savunmuştur. Carey 

(1960) ise, reklamın mevcut ekonomik koşullara uygun sosyal 

davranış normları sağlayan bir ajans olarak hareket ettiğini ve reklam 

karakterinin pazar yapısının karakterine ve yapıyı destekleyen değer 

ve inançlara bağlı olduğunu ifade etmiştir.  

1980'lerden bu yana reklam harcama pazarını izleyen Jack Myers, 

Covid-19 pandemisi nedeniyle ABD’de reklam ve pazarlama 

bütçelerinden 3 milyar dolara kadar düşebileceğini öngörmektedir. 

Bunun altındaki varsayımları spor müsabakalarını ertelenmesi, yeni 

dizilerin yayına alınamaması sebebiyle tekrarlarının gösterilmesi 

olarak belirtmektedir (NYPost, 2020). Öte yandan mobil uygulamalar-

da geçirilen toplam sürenin ortalama %20 arttığı, sosyal medya 
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sitelerine baktığımızda Facebook kullanımının %70, grup sohbetinin 

%1000, Instagram live kullanımının %100, mesajlaşmanın %50, oyun 

oynamanın %56 arttığı, ancak mobilde de reklamverenlerin paylarını 

azalttıklarını görülmektedir (Emarketer,2020). IAB Proprietary 

Research’ün reklamverenler ile gerçekleştirdiği araştırmasına göre, 

ankete katılanların yaklaşık dörtte biri (%24) ilk çeyrek ve ikinci 

çeyrek için tüm reklam harcamalarını duraklatırken, %46'sı birinci 

çeyrek ve ikinci çeyrek için reklam harcamalarında yeniden 

düzenlemeye gitmiştir. Dijital reklam harcamaları %33 azalırken, 

geleneksel medya reklamcılığı %39 azalmıştır. Reklam mecralarında 

ki düşüşe karşılaştırmalı olarak göz atacak olursak, sosyal medya 

reklamları ve ödemeli arama motoru reklamlarının bu kayıptan en az 

etkilenen reklam kanalları olduğu, dış mekân ve radyo reklamlarının 

ise en fazla kayba uğrayan kanallar olduğu görülmektedir (IAB,2020).  

Kategori bazında reklam harcamalarının değerlendirildiği bir başka 

öngörü de salgın yayılımı önemli ölçüde devam ederse, bunun mobil 

oyun veya akış hizmetleri gibi alanlarda reklam harcamalarının 

artmasına neden olabileceği yönündedir. Tedarik zincirinde yaşanacak 

kısıtlamalar nedeniyle yaşanabilecek stok sorunlarının, paketli ürünler 

satan üretici firmaların reklam harcamalarını azaltabileceğine işaret 

etmektedir (CNBC, 2020).  

Reklam bütçelerinin yanısıra reklam stratejilerinde yapılan 

değişiklikler krizin bir başka etkisidir. Reklamverenlerin %63’ü 

reklam mesajı stratejilerinde değişikliğe giderken, %20’si aynı mesaj 

stratejisi ile devam etmiştir, %17’si ise henüz karar aşamasındadır. 
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Söz konusu %63’lük dilimin mesaj stratejileri karşılaştırıldığında; 

misyon temelli pazarlama ve amaca yönelik pazarlama stratejisine 

sahip reklamlarda yaklaşık %40 artış olurken, performans pazarlaması 

stratejisine sahip reklamlarda %45 azalma yaşanmıştır. Marka değeri 

vurgulu reklamlarda ise önemli bir farklılık gözlenmemiştir 

(IAB,2020). 

Literatürde reklam mesaj stratejileri, bilgilendirici ve dönüşümsel 

stratejiler olarak iki başlık altında incelenmektedir. Puto ve Wells'e 

(1984) göre, bilgilendirici (informative) reklamcılık, kitlelere, ürün ve 

ilgili marka verileri hakkında gerçek bilgileri, net ve mantıklı bir 

şekilde sağlar. Kotler ve Armstrong'a (1994) göre, bu tür yaklaşımlar 

mesaj alıcısının reklamı yapılan marka hakkındaki inançlarını 

değiştirmek ve marka özelliklerine ilişkin argüman veya gerekçelerin 

ikna edici gücüne güvenmek için tasarlanmıştır. Bu tür mesaj 

stratejileri, ürün faydaları göstererek hedef kitlenin kişisel çıkarları ile 

ilgilidir. 

Puto ve Wells'e (1984) göre, dönüşümsel (transformative) reklamcılık, 

reklamı yapılan markayı kullanma / kullanma deneyiminin benzersiz 

bir psikolojik özellik kümesiyle ilişkilendirilmesini içerir. Bu nedenle, 

dönüşümsel bir reklam, reklamın deneyimini, markanın "tüketiciler 

reklamın yarattığı deneyimi hatırlamadan markayı hatırlayamayacak 

kadar samimi" bir şekilde kullanma deneyimiyle ilişkilendirerek 

markayı daha zengin ve daha keyifli kullanma deneyimini yaşatacaktır 

(Puto ve Wells, 1984, s: 638). Genel olarak, dönüşümsel stratejiler 

tüketimin duygusal, hedonik ve deneyimsel yanına dayanmaktadır. 
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Dönüşümsel stratejiler, sevimli veya dost bir marka yaratarak 

tüketicilerin ürün hakkında iyi hissetmelerini sağlamaya çalışır. 

Taylor (1999), mesaj stratejisi oluşturmak, rekabetçi stratejileri 

planlamak ve kültürler arasında mesaj stratejilerini karşılaştırmak için 

kapsamlı bir yol olarak altı bölümlü bir mesaj stratejisi tekerleği 

geliştirmiştir. Model, reklamcılığın en az altı farklı şekilde çalıştığını 

ve herhangi bir ürün veya hizmet için uygun reklamcılık yaklaşımının, 

öğenin kitleye göre önemine ve kitlenin öncelikle ürün veya hizmetle 

rasyonel veya duygusal bir ilişkiye sahip olup olmadığına bağlı 

olduğunu göstermektedir (Taylor, 1999; Lee ve diğ.,2011). Altı 

bölümlü strateji modeli olan enformasyonel ve dönüşümsel (Taylor, 

1999) reklamcılığın her birinde en az üç bölüm vardır. Bilgilendirici 

yaklaşım içindeki bölümler rasyon, akut ihtiyaç ve rutindir. 

Dönüşümcü yaklaşım içindeki bölümler ego, sosyal ve duyusaldır 

(Taylor, 1999). 

Bir rasyon segmenti reklamı, ürüne ve avantajlarına odaklanır (Taylor, 

1999). Akut ihtiyaç reklamı, karşılanması gereken özel ihtiyaçları ve 

tüketicinin bu imkânlardan uzak olduğu durumlara odaklanır. Rutin 

bir stratejiyi izleyen bir reklam, var olan rutinlerden yararlanır veya 

yeni bir tane oluşturmaya çalışır (Taylor, 1999). Ego tabanlı bir 

reklam, tüketiciyi hizmetin kendisi için tasarlandığına ikna etmeye 

çalışır (Taylor, 1999). Sosyal segmente dayanan bir reklam genellikle 

sevdiklerinize dikkat etmeye odaklanır (Taylor, 1999). Duyusal 

segment reklamı ise beş duyudan birine odaklanır ve genellikle 

ikramiye ve ödül fikirlerini içerir (Taylor, 1999).  
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2. ARAŞTIRMA 

Araştırmanın amacı, Covid-19’ salgınının Türkiye’de dönemsel olarak 

reklamcılık sektöründe ne gibi değişikliklere yol açtığını irdelemektir. 

Araştırmanın teorik önemi Covid-19 pandemisi nedeniyle reklam 

stratejilerini içerik analizi yöntemiyle ilk kez inceleyen bilimsel bir 

çalışma olmasıdır. Araştırmanın pratik önemi ise Covid döneminde 

sektör bazlı hangi markaların hangi ürün ve hizmet kategorileriyle 

ilgili ne tür reklam amacı ve stratejileri güderek marka reklam 

yatırımları yaptıkları ile ilgili, rekabet stratejisi geliştirmelerine 

yardımcı olacak şekilde pazarlama ve marka yöneticilerine bilimsel 

veriler sunmaktır. 

Araştırmanın örneklemini, televizyonda en çok takip edilen üç ulusal 

kanaldan ikisi olan ATV ve FOX prime time da (20:00-23:00) 

yayınlanan spot reklamlar ve tam sayfa reklamlar oluşturmuştur 

(Medyatava, 2020). 10 Nisan-17 Nisan tarihleri arasında söz konusu 

kanallarda haber bülteni dâhilinde prime-time da yer alan reklam 

filmleri iki kodlamacı tarafından kodlanarak göstergebilimsel 

(semiotic) analizle incelenmiştir. Göstergebilimsel yöntem, anlamla ve 

anlamın nasıl oluşturulduğuyla ilgilenir. İncelediği nesneyi metin 

olarak alır ve onun üzerinden gönderilen göstergeleri anlamlandır-

maya çalışır (Zoonen, 1994, s.76). İçerik analizi, metinden elde edilen 

yorumların sergilendiği bir araştırma tekniğidir. Bu çalışmada 

göstergebilim ile irdelenen reklam metinleri önceden belirlenen 

kriterler doğrultusunda nesnel, ölçülebilir ve doğrulanabilir hale 

getirilmiş ve 441 adet reklam içerik analizi yöntemiyle kantitatif bir 
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analize tabi tutulmuştur.  Böylece, elde edilen veriler üzerinden 

istatistiki veriler kullanılarak yorum imkânı sağlanmıştır.  Toplamda 

441 adet reklamın farklı kanallarda aynı şekilde yayımlanan ya da 

aynı reklam kuşağında tekrarlı yayınlanan versiyonları nedeniyle 

mükerrer olanların listeden çıkartılmasıyla toplamda 180 reklam 

analize tabi tutulmuştur. İnceleme kriterleri daha önceki reklam 

konulu içerik analizlerinde (An ve Kim, 2018; Baruönü Latif ve İngün 

Karkış, 2018) kullanılan kriterlerden esinlenerek ve ilave edilen 

ölçütler ekseninde oluşturulmuştur. Ölçümlenen kriterlerin bazıları, 

reklama konu olan ürün/hizmet, marka, reklam temasında korona 

odağı olup olmaması, reklam stratejisi ve reklam çekiciliği olarak 

hangi öğelerin kullanıldığıdır.  Kodlamalar araştırmanın amacını ve 

araştırma sorusunu bilmeyen iki araştırma görevlisi tarafından eşanlı 

ve birbirinden bağımsız olarak yapılmıştır. Kriterler ve seçenekler 

konusunda öncesinde kodlayıcılara bilgilendirme yapılmış, 20 adet 

örneklem dışında yer alan reklam birlikte yorumlanmıştır. Daha sonra 

yine örneklem dışı 10 reklam daha yorumlanarak %100 aynı 

kodlamayı yaptıkları görüldükten sonra örneklem için kodlama 

başlatılmıştır. Kodlamalar bir haftalık sürede tamamlanmış olup, 

kodlayanlar arası güvenilirliği test etmek için örneklemin %20 si olan 

36 reklam tesadüfi olarak seçilmiş bu reklamlara iki kodlayıcının 

girdiği kodlar kriterler bazında karşılaştırılmıştır. Tüm kategoriler için 

Cohen’s Kappa değeri 1 bulunmuş ve sınır değer olan %75’in  

(Cohen, 1960) üzerinde çıkmıştır. Reklamlara ilişkin frekans bilgileri 

raporlandıktan sonra, SPSS 21.0 paket programında literatürde ilişkili 
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bulunan değişkenler arasındaki ilişki çapraz tablolar eşliğinde 

sunulmuştur. 

2.1. Araştırma Bulguları 

İncelenen 181 adet tekil reklam, Covid-19 teması, iş modeli, sektör 

bilgisi, ürün-hizmet bilgisi ve hedef kitle durumuna göre 

değerlendirilmiştir. Covid-19 temasına göre değerlendirilen 181 

reklamın 103 tanesi (%57) Covid-19 temasından bağımsız olarak 

oluşturulan rutin reklamlar olup, 33 tanesi (%18) Covid-19 temalı, 28 

tanesi (%15) Covid-19’a göre adapte edilmiş, 17 tanesi ise (%10) 

Covid-19 istifadeli reklam olarak sınıflandırılmıştır. Covid-19 temalı 

reklamlar; firmaların pandemi döneminde özel olarak geliştirdikleri 

asıl vurgusu Covid-19 olan reklamlarken, Covid-19’a adapte edilmiş 

reklamlar şirketlerin tutundurmak istedikleri ürün hizmet veya 

kurumsal markalarının yanına Covid-19 temasını da mesajlarına 

ekledikleri reklamlardır. Covid-19 istifadeli olarak sınıflanan 

reklamlar ise bu döneme özel, gerek ürün ve hizmet içeriği ile birebir 

tüketicinin ihtiyacını karşılamaya aday gerekse de daha önceden 

reklam kuşaklarında görmeye alışık olunmayan dönemsel olarak 

spesifik ihtiyaçları tatmin etmek için vurgulanan ürün ve hizmetleri 

sınıflamak için kullanılmıştır.  

Reklam sınıflandırmalarına ayrı ayrı örnek verilecek olursa, Covid-19 

temalı reklama örnek olarak ön plana çıkan bazı markalar 

incelenebilir. Ariel çamaşır deterjanı markasının bu döneme özel 

geliştirdiği evdekalgüvendekal tabelalı çamaşır deterjanı ile hijyen 

sağlama manifestosu, Arçelik’in iyileşeceğiz tabelalı nefes al, nefes 
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ver mesajlı reklamı, e-bebek markasının tamamen 65 yaş üstü yaşlı 

nüfusu korumaya yönelik alınan tedbirler çerçevesinde ilgili hedef 

kitleyi korumaya aldığı ve genç nüfusa torununiçinevdekal 

tabelasıyla seslendiği reklamı, Kızılay markasının evdekalsağlıklakal 

tabelalı reklamı, Maret Sucuk’un Ayhan Sicimoğlu ünlü kullanımıyla 

gerçekleştirdiği tabikievimdeyim tabelalı reklamı, Evkur markasının 

evdekal tabelalı reklamı, Peros deterjan markasının budageçer 

tabelalı reklamları bu sınıflandırmaya örnek olarak verilebilmektedir. 

Covid-19 temalı reklamlar incelendiğinde reklamların geniş bir 

çeşitliliğe sahip olduğu da görülmektedir. Covid-19 temalı reklamalar 

ağırlıklı olarak tüketici pazarlarını (B2C) hedeflese de, içlerinde B2B 

pazarlarını hedefleyen reklamlar da söz konusudur. Bu dönemde 

Trendyol ve Denizbank markaları üretici hedef kitleli bir reklam 

anlayışı sergilemişlerdir. Trendyol ürün ve hizmetlerini hayata geçiren 

kobileri için destek paketini açıklamış, Deniz Bank ise 

çiftçivarsahayatvar tabelasıyla pandemi dönemine özel kredi 

kampanyalarını duyurmuştur. Covid-19 uyarlamalı reklamlara ağırlıklı 

olarak yer veren markalar, Bellona, İstikbal, Şahin Sucukları ve 

Möller markaları olmuştur. Bu markalar mevcut reklamlarında küçük 

uyarlamalar, tabelalar kullanarak Covid-19’u gündemlerine 

taşımışlardır. Covid 19 istifadeli reklamlara örnek verecek olursak, 

Zinco C, Probest, Arzum Ducatti markaları görülmektedir. Bu 

markalar, pandemi döneminde hijyen, sağlık gibi nedenlerle, talebinin 

artmasının beklediği ürünlerin reklamlarını yaparak ön plana çıkan 

markalardır. 
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Tablo 1: Genel Frekans Bilgileri 

Covid-19 teması Frekans % Sektör bilgisi Frekans % 

Covid-19 temasız 103 %57 Gıda/İçecek 50 %28 

Covid-19 temalı 33 %18 E-Ticaret 35 %19 

Covid-19 
uyarlamalı 28 %15 Dayanıklı Tüketim 15 %8 

Covid-19 istifadeli 17 %10 Banka/Finans 11 %6 

Toplam 181  Sağlık 11 %6 

İş modeli Frekans % Temizlik/Hijyen 11 %6 

B2C 175 %96 Elektronik/Teknoloji 9 %5 

B2B 5 %3 Perakendeci 7 %4 

G2C 1 %1 Bebek/Anne 4 %2 

Toplam 181  Enerji 4 %2 

Ürün/ Hizmet Frekans % Ev/Bahçe 4 %2 

Ürün 118 %66 Tekstil 4 %2 

Hizmet 55 %30 Telekom 4 %2 

Aracı 8 %4 Market 3 %2 

Toplam 181 
 

Otomobil 3 %2 

Hedef Kitle Frekans % Mobilya 2 %1 

Kadın ve Erkek 118 %65 
Kozmetik/Kişisel 
Bakım 2 %1 

Kadın, Erkek ve 
Çocuk 33 %18 Konut 1 %1 

Çocuk 13 %7 Turizm 1 %1 

Kadın 9 %5 Toplam 181 %100 

Erkek 4 %2    

B2B 2 %1    
Genç 1 %1    

Yaşlı 1 %1    

Toplam 181  %100    

 

Covid-19 temalı reklamlarda bazı markaların sağlık çalışanlarına 

teşekkür ederek seslendiği de görülmektedir. Türkiye Finans ve 

Akbank’ın yanında, Oba makarna iyihisset tabelasıyla, Hepsiburada 

evdekal tabelasıyla, Lassa ise birlikteyeneceğiz ve tabikievimde-
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yim tabelalarıyla sağlık çalışanlarına destek olan ve teşekkür eden 

reklamlar yayınlamışlardır. 

Pandemi döneminde maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi 

nedeniyle, rutin üretim bandını durdurup, maske üretimine geçen LC 

Waikiki’nin evdekal ve evdekalgüvendekal tabelalarıyla ve 

Defacto’nun  cansuyu tabelasıyla oluşturdukları reklamlar, Covid-19 

temalı reklamlar başlığı altında sınıflandırılmaktadır. Burada ilginç 

olan tekstil sektöründe rakip olan iki firmanın hedef kitle bazında 

farklı reklam stratejisi uygulamış olmalarıdır. LC Waikiki bu reklam 

kampanyasında, maske üretim sürecini anlatıp, tüketici pazarlarını 

(B2C) hedeflerken, Defacto gerçekleştirdiği maske bağışı ile 

tedarikçilerinin üretim yapmasını teşvik ettiğini ve ekonomik olarak 

zor durumdaki ülke koşullarına istihdam yarattığını öne çıkartacak 

şekilde ilgili reklamında hem üretici hem tüketici pazarlarını 

hedeflemiştir.  

İş modeli bağlamında reklamlar incelendiğinde B2C, B2B ve G2C 

reklamları görülmektedir. İş modeli bağlamında değerlendirilen 181 

tekil reklamın 175’i (%96) tüketici pazarı reklamı iken, 5’inin (%3) 

üretici/aracı pazarı reklamı ve 1’inin (%1) ise hükümet pazarı reklamı 

olduğu görülmektedir. Hükümet pazarı reklamına ise bir devlet 

kuruluşu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi dönemine 

özel Halksüt markası için geliştirdiği reklamı örnek olarak verilebilir. 

birliktebaşaracağız, evdekal tabelalarıyla gerçekleştiren reklam 

kampanyasında, Halksüt ürününün hijyen koşulları gözetilerek, evlere 
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dağıtımının yapıldığı sosyal belediyecilik çerçevesinde anlatılmak-

tadır.  

Ürün ve hizmet ayrımı bağlamında reklamlar sınıflandırıldığında 180 

reklamın 118’inin (%65) ürün reklamı olduğu, 55’inin (%30) hizmet 

reklamı olduğu, 8’inin ise (%4) aracı (toptan-perakendeci) reklamı 

olduğu görülmektedir. Ürün reklamı sınıflandırması altında örnek 

olarak verilebilecek markalar, Oses Çiğköfte, Duru Granülmatik, 

Bellona mobilya, Nutzz çerez, Fairy bulaşık deterjanı, Zinco C destek 

vitamin, Uludağ limonata, Nescafe toz kahve, Enterogermina 

Probiotik, Dominos Pizza, Arzum Ducatti tıraş makinesi, Ülker 

bisküvi, Karaca Çaycı, Maret Sucuk, Hankook araç lastikleri, Canbebe 

bebek bezi, Oral-B diş fırçası, Möller Omega-3 balık yağı 

vitamini…vb’dir. 181 reklamın 55’i (%30) hizmet reklamı olup, 

ağırlıklı olarak bankacılık, telekominikasyon ve e-ticaret firmaları 

etrafından yoğunlaşmaktadır. Türkiye Finans, Vakıfbank, Akbank, 

Turkcell, Türktelekom, Hepsiburada, Trendyol, Digitürk bu 

sınıflandırmaya verilebilecek örnekler arasında yer almaktadır. Bu 

sınıflandırmanın altında 8 adet aracı olarak nitelendirilen salt ürün 

ve/veya hizmet üretmeyen ve perakendeci niteliği ön planda olan Ev-

kur, Migros, A101 gibi markalar da bulunmaktadır. 

Reklamlar, sektör bilgisine göre sınıflandırıldığında, 181 reklamın 

50’sinin (%28) ağırlıklı olarak gıda sektörüyle alakalı reklamlar 

olduğu ve sırasıyla ilk üçü 35 reklamla (%19) e-ticaret ve 15 reklamla 

(%8) dayanıklı tüketim malları sektörlerinin izlediği görülmektedir. 

Geniş bir sektörel dağılım gösteren reklamlarda tutundurulan ürün ve 
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hizmetler, bankacılık ve finans, elektronik-teknoloji, otomotiv, tekstil 

gibi sektörleri içermektedir. Çalışmada sağlık, temizlik ve hijyen 

ürünlerinin toplamda 22 reklamla %12’lik bir paya sahip olduğu 

görülmektedir.  

Reklamlar, tüketici hedef kitlesi açısından değerlendirildiğinde, 181 

reklamın 118’nin (%65) hem kadın hem erkek yetişkin hedef kitleyi 

kapsayan reklamlar olduğu, 33 reklamın ise (%18) kadın, erkek ve 

çocuk hedef kitlesinin tümünü aile kurumu bağlamında hedeflediği 

görülmektedir. Hızlı tüketim ürünleri (yiyecek, içecek, çerezler, 

atıştırmalıklar vb.) ve elektronik ürünler kadın-erkek çocuk hedef 

kitlesine erişmeye çalışırken, 181 reklamın 13’ü (%7) sadece çocuk, 

9’u sadece kadın, 4’ü ise sadece erkek hedef kitleyi öncelemiştir. 

Çocuk hedef kitleli reklamlarda Sütaş süt, Nesquick, Osmo çikolata 

gibi süpermarket ürünleri yer alırken, kadın hedef kitleli reklamlarda, 

bağışıklık sistemi güçlendirici Efaliquid, Enterogermina Probiotik gibi 

takviye besinler, Fairy, Ariel gibi deterjan ürünleri, Prima, Can bebe, 

Önlem gibi bebek bezleri ve haz-cinsellik temasını ön plana çıkartan 

Biscolata mood gibi çikolata ürünleri gözlemlenmektedir.  
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Tablo 2: Covid-19 Temasına Göre Reklamların Sektörel Dağılımları 

Kategori 
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T
o

p
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Gıda/İçecek 37 %36 4 %12 6 %21 3 %18 50 %28 

E-Ticaret 26 %25 5 %15 3 %11 1 %6 35 %19 

Dayanıklı Tüketim 9 %9 1 %3 5 %18 
  

15 %8 

Banka/Finans 1 %1 6 %18 2 %7 2 %12 11 %6 

Sağlık 1 %1 
  

4 %14 6 %35 11 %6 

Temizlik/Hijyen 7 %7 3 %9 
  

1 %6 11 %6 

Perakendeci 6 %6 1 %3 
    

7 %4 

Elektronik/Teknoloji 5 %5 3 %9 1 %4 
  

8 %6 

Enerji 
  

3 %9 1 %4 
  

4 %2 

Tekstil 1 %1 2 %6 
  

1 %6 4 %2 

Telekom 
  

1 %3 2 %7 1 %6 4 %2 

Ev/Bahçe 1 %1 1 %3 2 %7 
  

4 %2 

Bebek/Anne 3 %3 
    

1 %6 4 %2 

Otomobil 2 %2 1 %3 
    

3 %2 

Market 2 %2 1 %3 
    

3 %2 

Mobilya 
    

1 %4 1 %6 2 %1 

Kozmetik/Kişisel Bakım 2 %2 
      

2 %1 

Turizm 
    

1 %4 
  

1 %1 

Konut 
  

1 %3 
    

1 %1 

Genel Toplam 103 %57 33 %18 28 %15 17 %9 181 %100 

 

Covid-19 temasına göre reklamların sektörel dağılımlarına 

bakıldığında Covid-19’a özel olarak reklam kampanyası 

gerçekleştirmiş olan sektörlerin başında 6 reklamla (%18) bankacılık 

ve finans sektörü, sırasıyla 5 reklamla (%15) e-ticaret sektörü ve 4 
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reklamla (%12) gıda ve içecek sektörleri bulunmaktadır. Covid-19 

temalı reklamlarda enerji sektörünün ve temizlik ve hijyen ürünleri 

sektörlerinin 3’er reklamla (%9) dördüncü sektör olarak sıralamada 

yerini aldığı görülmektedir. Covid-19 temalı reklamlara örnek 

verilecek olursa, Akbank’ın “evdekalın sağlıkla kalın” temasıyla 

çalışanlarının ev ortamından müşterileriyle çevrimiçi ve telefon 

yardımıyla iş yaptıklarının görüntülendiği “Güzel günler çok yakında 

geri gelecek” başlıklı reklamı verilebilir (https://www. 

youtube.com/watch?v=tyvQ0jxvUYo). Diğer Covid-19 temalı 

reklama örnek ise, e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren e-bebek 

markasının torunun için evdekal kampanyasıdır. Reklamda bir torun 

seslendirmesiyle anneanne, babaanne ve dedelere seslenilmiş ve “siz 

de beni seviyorsanız lütfen evdekalın” çağrısı ve torununiçinevdekal 

tabelasıyla ilgili bireylerin evde kalmaları istenmiştir (https://www. 

youtube.com/watch?v=3ZBkdQKlACk). Gıda ve içecek sektöründe 

Covid-19 temalı reklam kampanyasına ise Maret Sucuk’un Ayhan 

Sicimoğlu ile tabikievimdeyim tabelasıyla gerçekleştirdiği hem ürün 

tanıtımının yapıldığı hem de evdekal çağrısının yinelendiği reklam 

kampanyası örnek olarak verilebilir (https://www.youtube.com/ 

watch?v=jwfw-oxt-0E). 

Covid-19 uyarlamalı reklamların sektörel dağılımları incelendiğinde 

gıda ve içecek sektörünün 6 reklamla (%21) sıralamanın başında 

olduğu ve takiben 5 reklamla (%18) dayanıklı tüketim sektörünün onu 

takip ettiği görülmektedir. Sağlık sektörü ise 4 reklamla (%14) üçüncü 

sırada yer almaktadır. Covid-19 uyarlamalı reklam kampanyalarına 
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örnek verilecek olursa, gıda sektöründeki Şahin Sucuk’un Şahin ürün 

alanlara hediye hijyen seti gönderdiğinin duyurusunu yaptığı reklam 

kampanyası örnek olarak verilebilir. Bu reklam eki tamamlayıcı 

reklam olarak Yasemin Sakallıoğlu ile yapılan reklam serilerinin 

ardından hedef kitleye kısa bir formatta ek bir gösterim olarak 

sunulmuştur (https://www.youtube.com/watch?v=8uUKk7G5tH8).  

Dayanıklı tüketim sektöründe Covid-19 temalı reklam kampanyasına 

örnek olarak, İstikbal yataklarının iyiuyudirencinikoru tabelasıyla, 

bağışıklık sisteminin önemine vurgu yapan reklam kampanyası örnek 

olarak verilebilir. Sağlık sektöründe ise genellikle bağışıklık sistemi 

kuvvetlendirici ya da ek besin olarak kullanılan balık yağı vb. 

ürünlerin reklamları görülmektedir. Pharmaton ve Möller’s Omega 3 

ürünleri de Covid-19 uyarlanmış reklam kampanyaları gerçekleştir-

miştir. Özellikle Möller’s Omega 3 markasının yüksek frekansta ve 

farklı hedef kitleler için (yetişkinler, çocuklar ve yaşlılar) çoklu hedef 

kitle stratejisiyle ayrı ayrı reklamlar verdiği görülmektedir 

(https://www.youtube.com/watch?v=ukSzm6rMOPk). 
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Tablo 3: Covid-19 Temasına Göre Reklam Çekiciliği Dağılımları 
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Rasyonalite 63 %61 12 %36 24 %86 15 %88 114 %63 

Müzik 17 %17   2 %7 1 %6 20 %11 

Mizah 13 %13       13 %7 

Duygu 7 %7 21 %64 2 %7 1 %6 31 %17 

Cinsellik 2 %2       2 %1 

Kıtlık 1 %1       1 %1 

Genel Toplam 103 %57 33 %18 28 %15 17 %9 181 %100 

 

Reklam kampanyalarının çekiciliklerine göre sınıflandırılması 

incelendiğinde Covid-19 temasız reklamların 63’ünün (%61) ilk 

sırada rasyonalite amacı güttüğü görülmektedir. İkinci sırada 17 

reklamda (%17) reklam mesajının müzik ile verildiği üçüncü sırada 

ise 13 reklamda (%13) mizah duygusunun ön planda olduğu 

gözlenmektedir. Bununla birlikte Covid-19 temalı reklamlarda reklam 

mesaj içeriğinin birinci sırada 21 reklamla (%64) duygusal temaya 

dönüştüğü, 12 reklamda ise (%36) rasyonalitenin söz konusu olduğu 

görülmektedir. Covid-19 temalı duygusal reklam içeriklerine 

kurumsal markasıyla Koç grubu reklamı örnek olarak verilebilir. 

iyileşeceğiz tabelasıyla oluşturulan reklam hep birlikte iyileşeceğiz 

temasıyla Nejat İşler’in seslendirmesiyle gerçekleştirilmiştir 

https://www.youtube.com/watch?v=T8kMfd8Z76A. Duygusal temalı 

Covid-19 reklamlarına verilebilecek diğer bir örnek ise Peros 
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deterjanlarının budagecer tabelasıyla oluşturduğu reklam 

kampanyasıdır. Birsu Sayın’ın müziğini seslendirdiği “buda geçer” 

şarkısı ile ön plana çıkan reklam, tüketicisine “Bu da geçer 

Türkiye’m” mesajıyla duygusal destek vermeyi amaçlamıştır 

(https://www.youtube.com/watch?v=PaFQrrmnvF8).  

Covid-19 uyarlamalı 28 reklamdan, 24 reklamın (%86) ve Covid-19 

istifadeli 17 reklamdan 15’nin (%88) temel reklam amacının 

rasyonalite olduğu görülmektedir. Buradan hareketle Covid 19 

pandemisi dönemindeki Covid ile ilintili gerçekleştirilen (Covid 

temalı, Covid uyarlamalı ve Covid istifadeli) reklam kampanyalarının 

majör bir kısmı birinci sırada rasyonalite ikinci sırada ise duygusal 

amaçlar taşımaktadır. 

İçerik analizine tabi tutulan bazı reklamların reklam amaçlarının 

cinsellik ve kıtlık temasında oluşturulduğu görülmektedir. Covid-19 

temasız 103 reklam içinde 2’si (%2) cinselliğin ön planda olduğu 

reklamlar iken, 1 reklamın da (%1) kıtlık prensibiyle oluşturulduğu 

analiz edilmektedir. Cinsellik temelli reklamlara Magnum Mini senin 

haz anın reklamı (https://www.youtube.com/watch?v=EXReAEeH 

EyI) ve Biscolata mood reklamları örnek olarak verilebilir 

(https://www.youtube.com/watch?v=bliknt2qlQs). Kıtlık temalı 

reklam ise Finish’in Taner Ölmez ile gerçekleştirdiği ve sanatçının 

sesinden “Suyun sonu görünüyor” türküsünü söylediği reklam, su 

kaynaklarının hızla tükendiği vurgusuyla, bulaşıkları bulaşık 

makinesinde yıkamanın önemine atıfta bulunan bir reklam olup, kıtlık 

prensibini ön plana çıkartmaktadır. 
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Tablo 4: Covid-19 Temasına Göre Reklam Mesaj Stratejilerinin Dağılımları 
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Rasyon 59 %57 5 %15 13 %47 8 %47 85 %47 

Rutin 15 %15 4 %12 4 %14 2 %12 25 %14 

Sosyal 5 %5 14 %43 4 %14 2 %12 25 %14 

Duyusal 22 %21 1 %3 1 %4 
  

24 %13 

Akut İhtiyaç 
  

9 %27 6 %21 5 %29 20 %11 

Ego 2 %2 
      

2 %1 

Genel Toplam 103 %57 33 %18 28 %15 17 %9 181 %100 

 

İçerik analizi gerçekleştirilen 181 tekil reklam, reklam mesaj 

stratejileri bağlamında değerlendirildiğinde, reklam stratejilerinin hem 

bilgilendirici (rasyon, akut ihtiyaç ve rutin) hem de dönüşümsel (ego, 

sosyal ve duyusal) bağlamda sınıflandığı görülmektedir.  Covid-19 

temasız 103 reklamın 59’u (%57) rasyon yani ürün ve hizmet 

avantajlarına odaklanan reklamlarken, 22’si (%21) dönüşümsel 

reklam mesaj stratejisi ile tüketicilerin duyusal ihtiyaçlarına 

seslenecek şekilde geliştirilmiştir. Covid-19 temalı 33 reklamın 14’ü 

(%42) sosyal reklam stratejisi üzerine kurgulanmıştır. Burada 

markalar tüketicilerin kendilerinden çok, sevdiklerine odaklanmış ve 

onların korunması yönünde telkinde bulunmuştur. E-bebek’in 

gerçekleştirdiği torunun için evdekal reklam kampanyası, Akbank’ın 

sağlık çalışanlarına teşekkür ettiği reklam kampanyası, Arçelik’in 
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iyileşeceğiz reklam kampanyası, sosyal mesajlı reklam kampanyasına 

örnek olarak verilebilmektedir. 

Covid-19 temalı reklamlarda ikinci sırada 9 reklamla (%27) ön plana 

çıkan reklam stratejisi bilgilendirici reklam stratejisi başlığı altındaki 

akut ihtiyaç stratejisidir. Bu reklamlar tüketicilerin zorunlu nedenler 

dolayısıyla ulaşamadığı ancak tatmin edilmesi gereken acil 

ihtiyaçların ön planda olduğu reklamlardır. Akut ihtiyaç reklam 

stratejisine LC Waikiki’nin maske üretiminin neden ve koşullarını 

anlattığı reklam ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi 

vatandaşlara Halksüt dağıtımı yapıldığını duyurduğu reklam örnek 

olarak verilebilmektedir. 

Covid-19 uyarlamalı ve istifadeli reklamlarda da reklam stratejileri 

toplamda 21 reklamla öncelikli olarak rasyon stratejisi üzerine 

otururken, ikinci sırada toplamda 11 reklamla akut ihtiyaç stratejisinin 

reklamlarda ön planda olduğu görülmektedir. Ürün ve hizmet 

avantajlarına odaklanan rasyon stratejisine örnek olarak, Bellona 

markasının Burcu Esmersoy ile gerçekleştirdiği hayat eve sığar 

reklamını, İstikbal markasının mutluyumevde tabelalı “iyi uyu 

direncini koru” reklamını, yine aynı sektörden rakip firmalar olan 

Kelebek ve Doğtaş Mobilya’nın mağazaya gelmeden sanal mağazadan 

alışveriş yapmanın ve evde kalmanın avantajlarını önplana çıkartan 

reklamları yer almaktadır.  Möller’s Omega 3, EfaLiquid, Zinco, 

Probest gibi bağışıklık sistemi destekleyici ek besin takviyesi 

ürünlerinin reklamları da ürün tanıtımıyla ön planda olan rasyon 

reklam stratejileri ile bu sınıflandırma altında listelenmektedir. 
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Covid-19 uyarlamalı ve temalı reklamlarda akut ihtiyaç reklam 

stratejisi için World kredi kartının Worldmobil uygulamasının 

tanımını yaptığı ve uygulamayı indirip, evden alışveriş yapma fırsatını 

anlattığı evdekal uygulamayı indir tabelasıyla gerçekleştirdiği 

reklam kampanyası örnek olarak verilebilir. Diğer bir örnek ise 

Vodafone’un pandemi süresince evden çevrimiçi olarak derslerini 

takip etmek sorumluluğunda olan öğrencileri hedeflediği ve “birlikte 

öğrenelim” vurgusunu yaptığı 4,5G reklam kampanyasıdır. 

Özetle, içerik analizine tabi tutulan toplam 181 tekil reklamın, Covid-

19 temasına göre reklam mesaj stratejileri değerlendirildiğinde tüm 

kategorilerdeki reklamların 85’inin (%47) rasyon, 25’inin (%14) rutin, 

diğer 25’inin (%14) sosyal, 24’ünün duyusal (%13), 20’sinin akut 

ihtiyaç (%11), 2’sinin ise ego (%1) amacıyla gerçekleştirildiği 

görülmektedir. 

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Yapılan çalışma Türkiye’de Covid 19 pandemisi nedeniyle 60 yaş 

üstü ve 20 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağının uygulandığı ve risk 

grubu dışındaki bireylerin de sosyal izolasyonu tercih edip, evlerinde 

zaman geçirdikleri bir dönemde gerçekleştirilmiştir. İki adet ulusal 

kanalda prime-time süresince en çok izlenen program olan ana haber 

bülteni içinde yer alan reklamlar izlenmiş, reklamlar ürün/hizmet 

kategorileri, reklam stratejileri ve reklam çekicilikleri doğrultusunda 

değerlendirilmiştir. 
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10-17 Nisan 2020 tarihleri arasında ATV ve Fox Ana Haber 

bültenlerinde prime time’da yayınlanan 181 tekil reklamın içerik 

analizi sonuçlarına göre, reklamların %57’si Covid-19 temasız reklam 

iken, %18’i Covid-19 temalı, %15’sı Covid-19 uyarlamalı ve %10’u 

Covid-19 istifadeli reklam olarak tüketicilerin karşısına çıkmıştır. 

Buradan hareketle 181 tekil reklamın 103’ünün (%57) Covid-

19temasına sahip olmadığı, ancak neredeyse diğer yarısının 78’inin ( 

%43) bir şekilde Covid-19 ile ilintili olduğu görülmektedir. Bu 

nedenle gerek global gerekse de yerel de tüketicilerin fiziksel ve 

ruhsal sağlıklarına zarar vermiş olan Covid-19 pandemisi döneminde, 

markaların tüketicisiyle tematik iletişimini koparmadığı görülmek-

tedir. 

İncelenen reklamların %97’si tüketici pazarları için geliştirilmiş 

reklamlarken, iş pazarlarına yönelik reklamların %3’te kaldığı 

görülmektedir. Ağırlıklı olarak (%65) ürün reklamlarının ön planda 

olduğu hizmet reklamlarının ise %30 seviyelerinde kaldığı 

raporlanmıştır. Hizmet sektörünün durmaya yakın bir noktaya ulaştığı 

pandemi günlerinde reklam vermeye devam eden başlıca sektörler, 

bankacılık ve finans ve e-ticaret sektörleri olmuştur. Reklamların 

genel olarak gıda içecek sektörlerine ait olduğu ve sırasıyla e-ticaret, 

dayanıklı tüketim, banka ve finans gibi sektörlerini de içerdiği 

görülmektedir. Tüketicilerin sağlık ve hijyen hassasiyetinin öne çıktığı 

bu dönemde sağlık- temizlik ve hijyen ürünleri reklamlarının toplam 

pay içindeki yerinin %12’lerde olduğu gözlemlenmektedir. 

Reklamların %65’inde hem kadın hem erkek hedef kitleye seslenilmiş 

olup, %18’inde ise hedef kitle salt çocuklar olarak belirlenmiştir.  
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Çalışmada reklamların sektörel dağılımları ve Covid-19 ilişkisi 

incelenen bir diğer başlık olmuştur. 181 tekil reklamın 50’si gıda 

sektöründen verilmiş olup, 50 reklamın 37 tanesi (%74) Covid-19 

temasız, %26’sı ise Covid-19 ilintili yani Covid-19 temalı- uyarlamalı 

ve istifadeli reklamlardan oluştuğu görülmektedir. Buradan hareketle 

gıda sektörünün ağırlıklı olarak Covid-19 teması olmayan reklamlarla 

ön planda olduğu söylenebilir. Özellikle evde tüketimin ve hijyen 

hassasiyetinin de artması sebebiyle paketli gıda ürünleri üreten 

firmalar halihazırdaki reklamlarını yoğun şekilde yayınlamaya devam 

etmiştir. Reklam mesajlarında değişikliğe gitmeyerek Covid-19 

temasını işlemeyen diğer ağırlıklı baskın sektörler ise anne/bebek 

ürünleri, e-ticaret şirketleri ve perakendecilerdir. Gıda sektörünün 

tersine bankacılık ve finans sektöründe ise Covid-19 ilintili 

reklamların, Covid-19 temasız reklamlara kıyasla sayıca çok daha 

fazla olduğu görülmektedir. İlgili sektörde verilen 11 reklamın sadece 

1’i Covid-19 temasız olup (%9), 10’u (%91) Covid-19 temalı- 

uyarlamalı ve istifadeli reklamlardır. Ağırlıklı olarak Covid ilintili 

reklamlara yer veren bazı sektörler, ev bahçe, sağlık ve tekstil 

sektörleridir. 

İçerik analizi gerçekleştirilen 181 tekil reklam, reklam mesaj 

stratejileri bağlamında değerlendirildiğinde, reklam stratejilerinin hem 

bilgilendirici (rasyon, akut ihtiyaç ve rutin) hem de dönüşümsel (ego, 

sosyal ve duyusal) bağlamda sınıflandığı görülmektedir. Covid-19 

temasız 103 reklamın 59’u (%57) rasyon yani ürün ve hizmet 

avantajlarına odaklanan reklamlarken, 22’si (%21) dönüşümsel 

reklam mesaj stratejisi ile tüketicilerin duyusal ihtiyaçlarına 
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seslenecek şekilde geliştirilmiştir. Covid-19 temalı 33 reklamın 14’ü 

(%42) sosyal reklam stratejisi üzerine kurgulanmıştır. Burada 

markalar tüketicilerin kendilerinden çok sevdiklerine odaklanmış ve 

onların korunması yönünde telkinde bulunmuştur.  

181 tekil reklam içindeki 78 Covid-19ilintili (Covid-19 temalı- 

uyarlamalı ve istifadeli) reklam, reklam amacı açısından değerlendiril-

diğinde ilgili reklamların 51’inin birinci sırada rasyonalite, 31 

reklamın da ikinci sırada da duygusal mesaj amacı taşıdığı 

görülmektedir. Buradan hareketle Covid-19 temalı reklamların da 

aynen Covid-19 temasız reklamlarda olduğu gibi temel reklam 

amacının öncelikli olarak ürün ve hizmet bilgilendirmesine dayalı olan 

rasyon amacı güttüğü ortaya çıkmaktadır. Tüketicilerin fiziksel olduğu 

kadar ruhsal anlamda da zarar gördüğü pandemi sürecinde firmaların 

reklam çekiciliğini arttırmak amacıyla duygusal öğeleri reklam amacı 

olarak belirleyip kullandıkları aşikardır.181 reklam içindeki 78 Covid-

19 ilintili (Covid-19 temalı- uyarlamalı ve istifadeli) reklamın, reklam 

mesaj stratejileri incelendiğinde 78 reklamın 36’sının (%46) rasyon 

mesaj stratejisiyle oluşturulduğu görülmektedir. Bu sonuç, reklam 

amacı olarak rasyonalitenin birinci sırada çıkması sonucuyla mantıken 

örtüşmektedir. Covid-19ilintili 78 reklamın 21’i (%26) akut ihtiyaç, 

20’si (%25) ise sosyal reklam mesaj stratejisiyle geliştirilmiştir. 

Buradan hareketle markaların, Covid-19 ilintili reklamlarla 

tüketicisinin eve kapanmak durumunda kaldığı ve özel ihtiyaçlarını 

karşılayamadığı bir dönemde onlara sunduğu çözüm öneri ve 

tekliflerinin rasyon stratejisinden sonra ikinci sırada akut ihtiyaç 

reklam mesaj stratejileri olarak yer aldığı önemli bir bulgudur. Üçüncü 
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sırada ise 78 reklam içinde 20 reklam ile sosyal mesaj stratejisinin ön 

planda olduğu reklamlar sıralanmaktadır.  

Covid-19 teması içermeyen reklamlarda ağırlıklı olarak reklam 

çekiciliği olarak öncelikle rasyonalite, sonra sırasıyla müzik ve 

mizahtan faydalanılırken, Covid temalı reklamlarda ana çekicilik 

unsuru duygusallık olmuştur. Covid 19’u reklam senaryosunun özü 

haline getiren Covid-19 temalı reklamlar, tüketiciyi duygusal olarak 

etkilemek, moral vermek, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek 

amacı gütmektedir. Covid 19 uyarlamalı ve Covid-19 istifadeli 

reklamlarda ise yine rasyonalite temel çekicilik unsurudur. Bu tarz 

reklamlar reklam senaryolarını değiştirmek yerine tabelalar ekleyerek 

Covid-19 ile bağ kurmaları sebebiyle Covid-19 temassız reklamlara 

benzer bir tutum sergilemişlerdir. 

Reklamcılık sektöründe, televizyonun payını artırdığı pandemi 

günlerinde, işletmeler reklamlarında strateji ve mesaj oluşturma 

bağlamında farklılıklara gitmiştir. Bu durum sektörden sektöre ciddi 

değişiklik göstermiştir. Bu çalışma Türkiye’de pandemi döneminde 

farklılaşan reklam verme davranışını ve stratejilerini inceleyen ilk 

çalışma olma özelliğine sahiptir. Gelecek günlerde yaşanabilecek olası 

diğer pandemi kaynaklı krizlerde de işletmelerin tutumlarının ne 

şekilde geliştiği izlenmeye değer bir gösterge olacaktır. Ek olarak, bu 

reklam mesajlarına karşı tüketici tutumunun ne olduğu da 

incelenmeye değer bir başka konu olup, bu sayede karşılaştırmalı bir 

analiz olarak reklamverenlere yol gösterici olma özelliği taşıyacaktır. 
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GİRİŞ 

2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm 

dünyaya yayılan COVID-19, küresel bir salgın haline gelmiş; ülkeler, 

işletmeler ve insanlar üzerinde önemli ekonomik ve sosyal 

değişikliklere neden olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü’nün 11 Mart 

itibarı ile pandemi olarak ilan ettiği bu salgınla birlikte, yalnızca insan 

sağlığı tehdit edilmemiş aynı zamanda üretim, ulaşım, turizm gibi 

birçok sektörde ekonomik olumsuzluklar yaşanmıştır. Salgının 

önlenmesi için tüm ülkeler mikro ve makro seviyede çeşitli önlemler 

alma yoluna gitmiş ve çeşitli destek paketleri açıklanmıştır. 

Ülkemizde, Sermaye Piyasası Kurumu, 19.03.2020 tarihli toplantısın-

da; finansal ve yıllık raporların bildirim ve ilan sürelerini uzatarak, 

bildirimlerin ilgili mevzuatta belirlenen sürelere 30 gün eklenmek 

suretiyle yapılabilmesine imkân tanımıştır (SPK,2020). Kamu 

Gözetim Kurumu da, Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye'de çeşitli 

bildirimlerden (sözleşme bildirimi, sözleşme feshi bildirimi vb.) son 

bildirim tarihi 31 Mayıs’tan önceye denk gelenler ile zamanı kesin 

şekilde düzenlenen (gelir bildirimi, şeffaflık raporu bildirimi gibi) 

bildirimlerin 31 Mayıs tarihine kadar uzatılmasına karar vermiştir 

(KGK,2020). Yine staja başlama süresinin uzatılması, kısa çalışma 

ödeneği, işsizlik fonu ödemeleri, pandemi kredileri, MUH-SGK beyan 

ve bildirim sürelerinin uzatılması gibi uygulamalarda işletmelere 

destek olma adına yapılan teşviklerdendir.  
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Salgının olumsuz etkilerini gidermek adına alınan önlemlere rağmen, 

salgının genel anlamda ekonomi ve işletme düzeyinde muhasebe, 

finansal raporlama ve denetim süreçleri üzerinde meydana getirdiği 

değişikliklerin ilerleyen zamanlarda daha görünür şekilde ortaya 

çıkacağı tahmin edilmektedir. Sözkonusu değişiklikler, bünyesinde 

hem risk hem de kolaylıklar barındırabilmektedir. Yine bazı sektörler 

salgının oluşturduğu yeni şartlarda avantajlı iken bazı sektörlerdeki 

işletmeler ise yapıları gereği dezavantajlı konumdadırlar. 

Çalışmada, ulusal ve uluslararası literatürde, Covid-19 salgını sonrası 

yapılmış muhasebe araştırmaları incelenerek genel bir bakış açışı 

sunulması amaçlanmıştır. Salgın sonrası muhasebe araştırmalarının 

hangi muhasebe alanlarıyla ilgili olduğu, hangi muhasebe süreçleri 

üzerindeki etkilerine yönelik çalışmalar yapıldığı tespit edilerek, 

akademisyenlere geleceğe yönelik araştırma konuları için katkı 

sağlanması amaçlanmıştır.  

1. PANDEMİ VE MUHASEBESEL ETKİLERİ 

Dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen bir kriz olarak 

nitelendirilen Koronavirüs (COVID-19) salgını, pek çok işletmenin 

operasyonlarının kısıtlanmasına/önemli ölçüde değişimine ve tedarik 

zincirinde kesintilere neden olmaktadır (Charles, 2020). İngiltere ve 

Galler Yeminli Mali Müşavirlik Enstitüsü (The Institute of Chartered 

Accountant of England and Wales-ICAEW, 2020), COVID-19'un 

sadece dünya sağlığı için değil aynı zamanda ekonomik anlamda da 

acil durum olarak kabul edilmesi gerektiğini söylemektedir. Dört 
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büyük denetim firmasından biri olan Ernst & Young (2020) da, bu 

duruma dikkat çekerek, işletmelerin gelir kaybı ve tedarik zinciri 

kesintileri ile karşılaştığını ve finansal piyasalarda önemli 

dalgalanmalar yaşandığını ifade etmektedir. Özellikle, finansal 

piyasalar ve imalat, turizm, konaklama ve seyahat gibi endüstrilerde 

Aralık 2019'dan itibaren önemli ekonomik yansımalar meydana 

gelmiştir (Alao ve Lukman,2020:108).  
 

Covid-19 sebebiyle oluşan belirsizlik ortamında, işletmelerin finansal 

raporları ve denetim faaliyetleri de doğal olarak etkilenmiştir. Bu 

süreçte pek çok düzenleyici ve denetleyici kurum, muhasebe ve finans 

alanında çalışan akademisyenler ve çeşitli denetim ve danışmanlık 

şirketleri tarafından işletmelere yol gösterebilecek rapor ve çalışmalar 

yayınlanmıştır.  
 

Salgının, işletme üzerindeki muhasebe etkilerine ilişkin uygulamalar, 

nakit akışlarını tahmin etme yeteneği, işletmenin sürekliliğinin 

değerlendirilmesi; borç sözleşmeleri, riskten korunma ve finansman; 

varlıklarda değer düşüklüğü gibi konuları içermektedir (Alao ve 

Lukman,2020:109). Salgın işletmedeki muhasebe, raporlama, 

denetim, iç kontrol süreçlerini etkilemektedir. Finansal raporlama bu 

çalkantılı dönemde şirket ve paydaşları arasındaki iletişimde önemli 

rol oynayabilir (Alao ve Lukman,2020:114). Pandemi dönemlerinde 

muhasebe bir kontrol ve gözetim mekanizması olarak işleyerek, 

salgının etkileri ve kriz zamanlarında küresel, yerel, mikro düzeyde 

hesap verebilirlik ihtiyacının nasıl giderileceği konularında yol 

gösterici olabilir (Rinaldi vd.,2020). 
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Zamanlama olarak finansal raporların onay ve sunum tarihine denk 

gelen Covid-19, finansal raporlama süreçlerinde de aksaklıklara ve 

karmaşıklığa yol açmıştır. İlk defa böyle bir belirsizlik ortamı ile 

karşılaşan işletmeler ve finansal raporların denetimini gerçekleştirecek 

olan denetçiler raporlama ve denetim sürecinde birçok bilinmeyenle 

uğraşmışlardır. Tüm bu duruma karşılık ise işletme paydaşları 

işletmelerden kaliteli, farklı senaryoları ele alan ve şeffaf bilgi talep 

etmektedirler (Cavlak,2020:145).Covid-19’un meydana getirdiği 

belirsizlik ortamında işletmelerin finansal raporlamalarında öne çıkan 

noktalar; işletme sürekliliği ve likidite, değer düşüklüğü testleri, 

karşılıklar ve beklenen kredi zararları, kiralamalar, sözleşme 

değişiklikleri, hasılat ile bunlara bağlı nakit akışları, gerçeğe uygun 

değer ölçümü,  Devlet yardımları ve gelir vergisi, vd.dir (Alao ve 

Lukman, 2020;Tas, 2020; Ozili,2020). Benzer şekilde, ülkemizde 

TÜRMOB (2020) Korona Virüs Krizi: Finansal Raporlama ve 

Denetim Üzerindeki Sonuçları raporunda “muhasebe tahminleri, 

gerçeğe uygun değer ölçümü, şirket varlıklarının değer kaybetmesi, 

beklenen kredi kaybı değerlendirmeleri, finansal riskten korunma 

muhasebesi” gibi yargı ve tahmin belirsizliğine bağlı olan tüm hesap 

alanlarının incelemesi gerektiği ifade edilmiştir. 
 

Pandeminin en önemli etkilerinden birinin, “işletmenin sürekliliği” 

temel varsayımını tehdit etmesi olduğu ifade edilmektedir. Olağan iş 

süreçlerini devam ettiremeyen işletmeler kapanma tehlikesi ile karşı 

karşıya kalmıştır. Bu anlamda işletmelerin süreklilik mücadelesi 

verdiği bu zamanlarda denetim ve bağımsız denetim olguları daha da 
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önemli hale gelmiştir (Karakaya,2020b). Birçok çalışmada, 

pandeminin yeni denetim sözleşmesinin kabulü, denetim planlaması 

ve risk değerlendirme, önemlilik, işletme sürekliliği, denetim kanıtları 

ve kilit denetim konuları başta olmak üzere çeşitli denetim aşamalarını 

etkilediği tespit edilmiştir. Bu nedenle bağımsız denetçilerin denetim 

riskini düşürmek için denetim sürecini bu duruma uygun bir 

yaklaşımla planlaması ve denetçi raporunu hazırlarken bu etkileri 

raporuna yansıtması gerekmektedir (Adana ve Özbirecikli, 2020). 
 

Pandemi döneminde, işletme yöneticileri, muhasebeciler, iç kontrol 

uzmanları ve bağımsız denetçiler güncel gelişmeleri de gözönüne 

alarak pandeminin etkileri ve süreçlere yansımasını dikkatle 

değerlendirmelidir. TÜRMOB (2020) Korona Virüs Krizi: Finansal 

Raporlama ve Denetim Üzerindeki Sonuçları raporunda, salgın 

döneminde bağımsız denetçilerin finansal tabloların denetimi için 

uygulama önerileri (şirketin faaliyette bulunduğu diğer şirketler ile 

denetçinin proaktif görüşmeler yapması; hesapların hazırlanması ve 

denetimin yürütülmesi hususunda olası lojistik sorunlar için alternatif 

prosedürlerin geliştirilmesi gibi) getirilmiştir.  
 

COVID-19 salgının etkilerinin geniş olması ve be nedenle insanlar, 

işletmeler ve hükümetler için geniş kapsamlı sonuçları olduğu 

bilinmekle birlikte, muhasebenin pandemi gibi kriz ve sonrası 

dönemlerde yaşamın yeniden düzenlenmesinde farklı düzeylerde nasıl 

yer aldığı hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu noktada, acil durum 

niteliğindeki pandemi dönemi muhasebe ve yönetim uygulamaları, 
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tedarik zinciri muhasebesi ve yönetimi ile ilgili konular, üzerinde 

durulması gereken noktalardır (Bapuji vd., 2020). 

 

Pandemi konusunda muhasebenin katkı sağlayabileceği araştırma 

konularından biri, tedarik zincirinde yaşanan kıtlık ve kesinti 

zamanlarında kuruluşlara nasıl yardımcı olabileceğidir. Muhasebe 

verileri ve yönetim sistemleri, çeşitli türlerdeki kıtlıkların karşılanma-

sında toplumun ihtiyaçlarına daha iyi hizmet edecek şekilde nasıl 

uyarlanabilir? Diğer bir konu ise “modern korsanlık” la ilgilidir. 

COVID 19 salgını, bazı kritik önemdeki tıbbi malzemelere (örn. 

ventilatörler, testler, aşılar) beklenmedik, eş zamanlı ve küresel bir 

talep oluşmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda bazı ülkelerdeki 

kuruluşlar, “modern korsanlık” olarak kabul edilen eylemler 

gerçekleştirmiştir. Korsanlık çağdaş örgütsel uygulamada çeşitli 

biçimlerde var olsa da muhasebe literatüründe modern korsanlık 

olgusuna çok az ilgi gösterilmiştir. Modern korsanlığın nasıl 

teorileştirileceği ve muhasebenin çatışma çözümüne nasıl dahil 

edilebileceği gibi sorular gelecekte bu alanda yapılabilecek 

araştırmalar arasında olabilir. Yine muhasebe, görünürlük ve yönetim-

kontrol arasındaki ilişkiler, risk yönetimi ve diğer alanlarda covid 

salgınının görünürlüğünün şekillenmesinde hesaplamanın nasıl 

yapılacağı, pandemi dinamiklerinin nasıl görünür ve ölçülebilir hale 

getirileceği konularında katkı yapabilecektir. (Rinaldi vd.,2020). 
 

COVID-19 krizi, sosyoekonomik durumdaki eşitsizlikler nedeniyle 

dünyadaki farklı toplulukları orantısız bir şekilde etkilemiştir. Ancak, 

muhasebenin topluluk demografisi ve sağlık sorunlarına karşı 
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savunmasızlığı arasındaki ilişkilerdeki rolüne ilişkin yeterli bilgi 

yoktur. Bu nedenle, sağlıkta eşitsizliği önlemede muhasebenin rolüne 

ilişkin disiplinlerarası çalışmalar yapılabilecektir. Ayrıca, pandeminin 

muhasebe eğitimi üzerindeki etkisi ve muhasebe mesleğindeki 

yansımalarına yönelik çalışmalar potansiyel araştırma konularıdır 

(Rinaldi vd..2020). 

 

1.1. Covid 19’un Finansal Raporlama ve Denetim Üzerindeki 

Etkileri 

Dört büyük denetim şirketinden Price Waterhouse Cooper (PWC) ve 

Ernst & Young (EY) denetim şirketleri Covid-19’un muhasebe ve 

raporlama üzerindeki etkisiyle mücadelede aşağıdaki önerileri 

getirmişlerdir (EY, 2020; PWC,2020’den aktaran: Alao ve Lukman, 

2020:112-114; Tas:2020): 

*Süreklilik ve Likidite: İşletme yönetimi, 2020 mali tabloları 

hazırlarken, şirketin sürekliliğini devam ettirme kabiliyeti ve 

işletmenin sürekliliği varsayımının uygun olup olmadığı konusunda 

bir değerlendirme yapmalıdır. Bu dönemde, şirketin süreklilik esasına 

göre faaliyet gösterme kabiliyeti konusunda şüphe uyandıran önemli 

belirsizlikler olabilir. Şirket yine de mali tablolarını bu varsayım 

altında hazırlarsa, bu belirsizlikleri açıklamalıdır. Üzerinde durulması 

gereken faktörler; gelirde önemli bir düşüş, daha yüksek maliyetler 

veya öngörülemeyen giderlerin meydana gelmesi nedeniyle oluşacak 

kâr erozyonu, borç sözleşmelerinin ihlali ve nakit akışı sorunları gibi 

durumlardır. İşletmeler, finansal risklerinde (kredi riski, likidite riski, 
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döviz riski ve diğer fiyat riski gibi) veya bu riskleri yönetme 

politikalarında ve süreçlerinde meydana gelen değişiklikleri de 

belirtmelidirler. Özellikle, virüsün bir işletmenin faaliyetlerinden 

kaynaklanan normal nakit girişlerini veya faktoring 

alacakları/tedarikçi finansmanı gibi başka yollarla nakde erişim 

kabiliyetini etkilediği durumlarda likidite riski hakkında ek 

açıklamalar gerekebilir. 
 

*Varlık Değer Düşüklüğü Değerlendirmeleri: Bu konuda, UMS 36, 

UMS 16, UMS 2 ve UFRS 9 standartlarında ilgili kısımlarda pandemi 

dönemi için varlık değer düşüklüğüne ilişkin hükümler dikkate 

alınmalıdır. Faaliyetlerin geçici olarak durdurulması, ithalat/ihra-

cat/seyahat kısıtlamaları, talep / fiyatlarda ve karlılıkta ani bir düşüş, 

azalan ekonomik faaliyet ve düşük gelir, açıkça değer düşüklüğüne 

işaret edebilecek olaylardır. Değer düşüklüğü değerlendirilirken, 

şirketlerin varlıkların geri kazanılabilir tutarlarını belirlemeleri 

gerekir. Bu hesaplama, nakit akışlarındaki değişimlerle ilgili beklenen 

gelecekteki nakit akışlarının ve beklentilerin tahminini gerektirir. 

COVID-19'un doğrudan veya dolaylı etkilerinin şerefiye değer 

kaybına yol açıp açmadığının, gelecekteki nakit akışı beklenti ve 

tahminlerinin değerlendirilmesi gerekir. Pandemi, maddi duran 

varlıklar, tesis ve teçhizatın yetersiz kullanıldığı veya bir süre 

kullanılmadığı veya sermaye projelerinin askıya alındığı anlamına 

gelebilir. Yine, stokların net gerçekleşebilir değere indirilmesi 

gerekebilir. Şirket, gelirde azalma ya da tedarik zinciri kesintisi 

yaşadıysa, envanterin defter değerini düşük olarak değerlemelidir. 



 

 61 

Bunlara ek olarak, alacaklarda, kredilerde ve yatırımlarda olası bir 

değer düşüklüğünün gözden geçirilmesi gerekmektedir (Charles, 

2020). 

 

*Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü: Gerçeğe uygun değerler, Covid 19 

salgını sonucu büyük ölçüde etkilenebilecektir. UFRS 13, şirketin bazı 

varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değer ile ölçümünü 

zorunlu kılmıştır. Gerçeğe uygun değer ölçüm etkisi, katılımcıların 

raporlama tarihinde salgının o zamandaki değerleme varsayımlarını 

etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin değerlendirilmesine bağlı olacaktır. 

Şirketlerin ayrıca, genel amaçlı finansal tablo kullanıcılarının bu 

finansal tablolara dayanarak vereceği kararları etkilemesi makul 

olarak beklenebilecek ilgili açıklamalar yapması gerekmektedir. 

 

Pandemi sırasında, büyük yükümlülükleri olan veya önemli miktarda 

menkul kıymetleştirilmiş yükümlülüğü olan firmalar, ödenecek tutarı 

ve toplam yükümlülüğü azaltabilecek cari piyasa fiyatı veya yakın bir 

ikame kullanarak yükümlülüklerini gerçeğe uygun değer üzerinden 

yeniden değerleyebilirler. Bu, yükümlülük sözleşmelerinin bir gerçeğe 

uygun değer ölçüm seçeneği içermesi durumunda geçerlidir 

(Ozili,2020). 

 

Gerçeğe uygun değeri kullanan firmalar, ekonomik zorluklar sırasında 

piyasa değerleme yöntemlerini kullanan firmalardan genellikle daha 

kötü performans gösterirler. Piyasa değeriyle değerleme yöntemi, 

firmaların yükümlülüklerini daha düşük bir tutarla yeniden 

değerlemelerine izin verecektir. Bu nedenle, büyük borç yükümlülük-
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leri olan şirketler piyasa fiyatı yöntemine geçer ve daha düşük bir 

meblağ öderler. Ancak bu, firmayı varlıklarını yeniden değerlemeye 

zorlayarak daha küçük bir varlık tabanı oluşturabilir. Bununla birlikte, 

geçmiş araştırmalarda piyasa değerini kullanan firmaların ciddi 

likidite eksikliği ile karşı karşıya kaldığı ve hatta bazılarının iflas ettiği 

görülmüştür. Bunun nedeni, kurumlar bir kriz sırasında varlıklarını 

piyasa değerinden kaydettiklerinde, varlıkların değerinin pratikte sıfıra 

inmesidir. Bu nedenle, bir finansal kriz sırasında bir firma için piyasa 

değerinin faydası tartışmaya açıktır.  
 

*Sözleşme ve Borç Değişiklikleri: COVID-19 salgınından etkilenen 

şirketler, kesintiye uğramış operasyonlar, yüksek işletme maliyetleri 

veya gelir kayıpları nedeniyle nakit akışı zorlukları yaşayabilir. Bu 

gibi durumlarda, mevcut sözleşme düzenlemelerindeki herhangi bir 

değişikliğin önemli bir değişikliği mi yoksa potansiyel olarak bir 

sözleşme sonlandırmasını mı temsil ettiğini göz önünde 

bulundurmalıdırlar. Bir işletmenin, UFRS 9'un beklenen kredi zararı 

modeli kapsamında olan herhangi bir finansal araca sahip olduğu 

durumlarda, yönetim COVID-19'un bu model üzerindeki etkisini 

dikkate almalıdır. Değerlendirilecek araçlar arasında krediler, ticari ve 

diğer alacaklar, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak 

ölçülmeyen borçlanma araçları, sözleşme varlıkları, kira alacakları, 

finansal garantiler ve kredi taahhütleri bulunmaktadır. 
 

*Hasılat Tespiti: Virüsü kontrol altına almak için atılan adımların 

ardından ekonomik faaliyetin azalmasının bir sonucu olarak 

işletmenin satışları ve geliri düşebilir. Yönetim tarafından hâlihazırda 
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teslim edilen mal veya hizmetlerden elde edilen hasılatın ölçülmesinde 

ve özellikle de değişken bedelin ölçülmesinde dikkatli olunmalıdır.  
 

* Devlet Yardımı: Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, COVID-

19’a karşı, vergi iadeleri ve tatiller gibi çeşitli önlemlerle işletmelere 

özel destekler sağlamıştır.  Yönetim, devletten alınan bu tür yardımın, 

UMS 20 “Devlet Teşvikleri” standardındaki devlet hibesi tanımına 

uyup uymadığını değerlendirmelidir.  

 

* İç Kontrolün Yeniden Değerlendirilmesi: Yönetim pandemi 

döneminde uzaktan çalışma, tesisin kapatılması ve hastalık nedeniyle 

kontrol prosedürlerini ve kontrollerin işleyiş etkinliğini yeniden 

değerlendirmelidir.  Bunlar, uzaktan çalışma düzenlemeleri gibi iç 

kontrol ortamı değişikliklerini ve kontrollerin tasarlandığı şekilde 

yürütülmemesine ilişkin potansiyel içsel riskleri içermektedir. 
 

Yukarıda sayılanlardan başka Ozili (2020) ve Barman (2020) 

firmaların, bir pandeminin firma performansı üzerindeki olumsuz 

etkisini azaltmak için finansal raporlamada aşağıdaki muhasebe 

tekniklerini kullanabileceğini ifade etmişlerdir: 
 

* Büyük Temizlik Muhasebesi, Kurtarma Fonları ve Teşvik 

Paketleri: Türkçe’ye “Büyük temizlik muhasebesi” olarak çevrilen 

“big bath accounting” bir çeşit finansal bilgi manipülasyonu olup, 

finansal tablolarda yapılan geniş kapsamlı bir temizliği içermektedir 

(Nikolai, vd, 2009: 513). Büyük temizlik genel bir ifadeyle 

“işletmelerde gerçekleşen yönetici değişikliklerinden ya da işletme 

bölünmesi, birleşmesi gibi önemli olaylardan sonra veya art arta zarar 
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açıklanan yıllarda yönetimin, hesaplar ve sonuçlarla oynayarak, 

sonuçları daha kötü göstermek suretiyle bir sonraki finansal tabloyu 

daha iyi gösterme çabası” olarak ifade edilebilir. Hangi hesapların ya 

da sonuçların düzeltildiğinden bağımsız olarak amaç, yeni yönetimin 

“temiz bir başlangıç” yapmasını sağlamaktır (Riyadi vd. 2018: 

203’den aktaran: Kiracı ve Çelikay,2020) . 
 

Pandemi sırasında teşvik veya kurtarma paketlerinin verildiği 

ülkelerdeki firmalar, bu destekleri aldıktan sonra, büyük temizlik 

muhasebesi, özellikle büyük temizlik kazanç yönetimi 

uygulayabilirler. Pandemik yılda gelire karşı tek seferlik yapılan 

büyük gider, gelecek yıllarda daha yüksek net gelir beklentisiyle o yıl 

için daha düşük net gelirle sonuçlanacaktır. Denetçilerin bu konuda 

dikkatli olması gerekir. Kısaca, Şirketlerin mali raporlarının zaten 

zayıf olduğu küresel bir salgının ortasında, temizlik muhasebesi 

tekniklerini kullanmak, şirketin performansının sonuçlarını 

olduğundan daha kötü gösterebilir. Bu, gelirin sonraki mali yıllara 

ertelenmesi için alan yaratacak ve şirketin maliyetlerini azaltmasına ve 

gelecekte karını artırmasına izin verecektir. 
 

* Daha Fazla Gelir Düzeltme ve Zarar Önleme Muhasebesi: 

Pandemi sırasında teşvik paketleri veya kurtarma fonlarının 

yokluğunda, bir firma, pandemi sırasında rakiplerine kıyasla firmanın 

kötü performans göstermediğini belirtmek için firmanın makul kar 

rapor etmesini sağlayan muhasebe tekniklerini kullanabilir. Bu tür 

muhasebe teknikleri, gelir düzeltme ve zarardan kaçınma muhasebe 

teknikleridir. Gelir yumuşatma, zaman içinde kârdaki dalgalanmayı 
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azaltmayı içerir, böylece rapor edilen kazançlar asla çok yüksek veya 

çok düşük olmaz. Firmalar, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) 

harcamalarını geciktirerek veya salgın yılda işgücü maliyetlerini 

azaltarak gelirlerini düzeltebilirler. Öte yandan firmalar, Pandemi 

yılında büyük harcamaları gelecek yıla erteleyerek ve muhtemelen 

makine, ekipman, yazılım veya teknoloji donanım alımını geciktirerek 

zarar bildirmekten kaçınabilirler. Bu tür yöntemler, firmanın kötü 

geçen yıla rağmen normalden yüksek kar kaydetmesini sağlar. 
 

* Geliri Artıran Kazanç Yönetiminden Kaçınmak: Genel olarak, 

bulaşıcı hastalıklarla bağlantılı bir pandemi sırasında tedarikçi 

kesintisi ve azalan tüketici talebi nedeniyle firmalar düşük performans 

gösterecektir. Bu durumda, kazanç tahminleri düşecek ve pandemi 

yılında hissedarlar düşük kar ve temettü beklentisinde olacaklardır. Bu 

sonuç, salgın yılda yüksek kar beklentisinin olmayacağını ve gelir 

artırıcı kazanç yönetimine girişilmeyeceğini ifade etmektedir. Yani, 

bu gibi durumlarda, elde edilen kâr firmanın büyük temettü ödemesine 

izin vermeyebileceğinden, hissedarlar daha düşük temettü alacaktır. 

Dahası, destek paketleri veya kurtarma fonları alan firmalar, yüksek 

kâr denetiminden kaçınmak için gelir artırıcı kazanç yönetimine 

girmeyecekler, olağandışı büyük mali kar veya zarar bildirmekten 

kaçınabileceklerdir.  Teşvik fonlarını aldıktan sonra bile salgın yıl 

boyunca büyük karlar bildiren firmalar, bu tür firmaların ilk etapta 

teşvik paketlerinden veya kurtarma fonlarından faydalanmaları 

gerekip gerekmediği konusunda daha fazla inceleme ve eleştiriyle 

karşılaşabilirler. Bu nedenle, firmaların finansal tazminat alıp 
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almadıklarına bakılmaksızın, firmalar finansal zorluk dönemlerinde 

kazançlarını eksik bildirmeyi seçerler. 
 

* Pandemi Sırasında Rahatlatıcı Muhasebe Kuralları: Bir pandemi 

sırasında iflas ve kötü performans sorunlarını önlemek için muhasebe 

kurallarını esnetmek veya yönetime finansal raporlamada daha fazla 

esneklik vermek gerekli olabilir. Ancak, pandemi sırasında esnek 

muhasebe kuralları, aynı zamanda, muhasebe bilgilerinin 

güvenilirliğini azaltabilen muhasebe manipülasyonu sorunlarına da 

yol açabilir. Bu nedenle, hükümetler, firmaların esnek olmalarına izin 

verirken, onlara yanlış bildirimde bulunma özgürlüğü vermeyen 

yasalar kullanmalıdırlar Finansal bir krizde, firmaların 

performanslarını gizlemeye çalışmaları ve beyanlarının daha iyi bir 

versiyonunu ortaya koymaları yaygındır. Bu nedenle, salgın sırasında 

muhasebe yasaları ve uygulamaları esnetilmemelidir. 
 

2. PANDEMİ İLE İLGİLİ MUHASEBE ÇALIŞMALARI 

COVID-19 ve farklı yönlerden muhasebeye etkisi üzerinde yapılmış 

çeşitli çalışmalar mevcuttur. Aşağıda pandemi sonrası ulusal ve 

yabancı yazında muhasebe araştırmalarına ilişkin ulaşılabilen 

çalışmalar hakkında bilgi verilecektir: 
 

2.1. Yabancı Literatür Taraması 

Hidayat (2020), çalışmasında, Pamulang Üniversitesi muhasebe 

bölümünde covid-19 karantina sırasında öğrencilerin e-öğrenme 

kullanımına ilişkin algılarını ve motivasyonlarını anket tekniği ile 
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incelemiştir. Anket sonuçlarına göre, öğrencilerin e-öğrenme 

kullanımına ilişkin algıları ve ilgileri orta düzeydedir. Ayrıca öğretim 

görevlilerinin, öğrencilerin derse ilgi ve algılarını geliştirmek için e-

öğrenme web sitesinde sağlanan tüm özellikleri en üst düzeyde 

kullandıkları tespit edilmiştir. 
 

Joshi (2020), çalışmasında, muhasebe ve denetim profesyonelleri için 

COVID19 la birlikte ortaya çıkan finansal raporlama zorluklarını ve 

sonuçlarını ele almıştır. Yazar, koronavirüs etkilerinin 2019 yılı için 

düzeltme gerektirmeyen bir olay olduğunu ve olayların etkilerinin 

2020'nin ilk çeyreğinde yalnızca ara raporlama kapsamında 

raporlanacağını ifade etmiştir. Sözkonusu etkiler gelir tespiti, finansal 

olmayan varlık ve şerefiye değer düşüklüğü, envanter değerlemesi, 

gerçeğe uygun değer ölçümü, finansal riskten korunma muhasebesi, 

şüpheli borçlar için hükümler vb.dir. Ayrıca, süreklilik ve denetim 

kanıtları da denetçi yargısı içermesi nedeniyle ele alınmalıdır. 

COVID19'un finansal durum ve işletme performansı ile şirketin 

likiditesi üzerindeki olası etkilerine ilişkin anlamlı ve zamanında 

açıklamalar yapılmalıdır. Yine, finansal bilgilerin kalitesini korumak 

için denetçiler finansal tablo rakamlarını denetlerken mesleki 

şüphecilik ile hareket etmelidirler. COVID-19'un mali durum ve 

işletme performansı üzerindeki olası etkilerinin anlamlı ve zamanında 

ifşa edilmesi paydaşların güvenini yeniden kazanmak için şirketin 

likiditesi ve iletişimi çok önemlidir. 

 



 

68 COVID-19 SÜRECİNİN EKONOMİK VE SEKTÖREL ETKİLERİ 

Rashwan ve Alhelou (2020a), çalışmalarında, uluslararası muhasebe 

standartlarına uygun finansal tablolar hazırlarken Covid-19 salgınının 

şirketin devamlılığı üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamışlardır. 

Filistin Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenen sanayi şirketlerinin 

mali departmanlarında çalışan muhasebecilere anket uygulanan 

çalışma sonuçları, Covid-19 salgınını önlemek için alınan ihtiyati 

tedbirlerin sanayinin sürekliliği üzerinde bir etkisi olduğunu 

kanıtlamıştır. Ayrıca, şirketlerin, çalışmalarının sürekliliğini sağlamak 

için gelecekteki tahmin planlarının bir parçası olarak Covid-19 salgını 

için önleyici bir program oluşturmaları ve süreklilikle ilgili temel 

şüpheler hakkında daha fazla açıklama yapmaları önerilmiştir. 
 

Rashwan ve Alhelou (2020b), Gazze şehrinde yaptıkları araştırmada, 

Corona salgını çerçevesinde yapay zeka kullanımının muhasebe ve 

denetim mesleği üzerindeki etkisini tespit etmeye çalışmışlardır. 

Araştırmada muhasebeci ve denetçilere 325 adet anket uygulanmış, 

çalışma sonucunda, yapay zeka kullanımının muhasebecilerin mesleki 

performans kalitesini iyileştirmede önemli bir etkisi olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu kapsamda, korona salgını süreci şartlarına uygun 

olarak muhasebe ve denetim sistemleri geliştirilmesi ve muhasebe ve 

denetim kadrolarının etkinliğini artırılması önerilmiştir. Çalışmada, 

muhasebe ve denetim bürolarının, muhasebe ve denetim sürecinin 

verimliliğini artırmak ve özellikler gerekli verileri zamanında 

sağlayabilmek için yapay zekayı kullanabilecekleri belirtilmiştir. 
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Mihai vd. (2020), çalışmalarında, covıd-19 pandemisinin profesyonel 

muhasebeci ve finansal muhasebe departmanı faaliyetlerinde 

oluşturduğu sosyo-ekonomik etkileri belirlemeyi amaçlamışlardır. Bu 

amaçla, Romanya'daki muhasebe uzmanlarına anket uygulamış ve 

koronavirüs salgını sırasında işkoliklikle ilgili farklı yönleri nasıl 

algıladıklarını araştırmışlardır. Araştırma sonuçları, profesyonel 

muhasebecilerin uzaktan çalışmaya oldukça hızlı bir şekilde adapte 

olduklarını göstermektedir. Pandemi sırasında çalışmanın ek stres ve 

yorgunluk yaratsa da iş-aile ilişkisi ve üretkenlik üzerinde olumlu bir 

etkiye sahip olduğu görülmüştür. Veriler, katılımcıların çalışma 

algısının yaş, çalışılan şehir, mesleği yürütme şekli (bağımlı veya 

serbest) ve çalışılan şirket büyüklüğü değişkenlerinden etkilendiğini 

göstermiştir.  

He vd., (2020), COVID-19'un çeşitli Çin endüstrileri üzerindeki 

etkisini ölçtükleri çalışmada,1 OCAK 2019-31 mart 2020 dönemi 

Şangay borsasına kayıtlı şirketlerin finansal verilerini kullanmışlar ve 

büyük veri portre analizi esaslı bir endeks geliştirmişlerdir. Çalışma 

sonucunda, birçok endüstrinin salgından önemli ölçüde etkilendiği ve 

maliyetlerin değişen oranlarda arttığı bulunmuştur. En çok etkilenen 

sektörler, havacılık, turizm, ve diğer hizmet endüstrileri olarak tespit 

edilmiştir. Pandemi sonrası dönemde, Çin patentli ilaç ve internet 

endüstrileri büyük gelişme kaydetmiştir. 

Ozili (2020), çalışmasında, pandeminin finansal raporlamayı nasıl 

etkilediğini ele almıştır. Çalışmada, gerçeğe uygun değer muhasebesi, 

büyük temizlik muhasebesi, zarardan kaçınma ve gelir düzeltme 



 

70 COVID-19 SÜRECİNİN EKONOMİK VE SEKTÖREL ETKİLERİ 

teknikleri gibi muhasebe uygulamalarının, pandeminin firma 

performansı ve mali raporlar üzerindeki etkisini azaltmaya yardımcı 

olabileceği vurgulanmıştır. 
 

Alao ve Lukman (2020), COVID-19 salgını gibi kriz dönemlerinde 

faaliyetlerin canlanması için çerçeveler oluşturmayı amaçlamışlardır. 

Teorik metodolojiye dayanan çalışmada, bulgular, güçlü bir iş 

sürekliliği ve verimli likidite yönetiminin, insan güvenliğine öncelik 

vermenin ve kriz zamanlarında ilgili paydaş katılımının, yeni normal 

ve sürdürülebilirliğe hazırlıkta iş esnekliği oluşturmanın anahtarı 

olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle yönetim, koronavirüsün 

muhasebe, raporlama ve işletme operasyonları ile ilgili iç kontroller 

üzerindeki etkisini dikkatlice değerlendirmelidir. 
 

Ebaid (2020), çalışmasında, Covid-19 salgını sırasında Suudi 

Arabistan’daki üniversitelerde geleneksel eğitim sistemine alternatif 

olarak uygulanan online eğitim hakkında öğrenci görüşlerini 

araştırmıştır. Öğrenciler, e-öğrenmeden yararlanmadıklarını, e-

öğrenmenin en önemli dezavantajlarının öğretmenle iletişim eksikliği, 

teknik sorunlar ve bilgisayara aşırı bağımlılık olduğunu ifade 

etmişlerdir. 
 

Barman (2020), pandeminin kurumların muhasebe uygulamalarını 

nasıl etkilediğini tespit etmeyi amaçladıkları çalışmada, finansal 

raporlamada “Zarardan Kaçınma, Büyük Temizlik Muhasebesi veya 

Gelir Düzeltme” gibi muhasebe ilkelerinin kullanılmasının sonuçlarını 

değerlendirmiştir. Çalışmada, pandeminin kısa vadeli etkilerinin telafi 
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edilebileceği ancak uzun dönemde likidite eksikliğinin, işletme 

itibarına ve güvenilirliğine kalıcı zarar verebileceği ifade edilmiştir. 

İşletmenin bu tür zararları finansal tabolarda gizlemek için potansiyel 

yatırımcı ve hissedarları yanıltıcı muhasebe tekniklerini 

kullanabileceği, o yüzden, pandemi gibi olağanüstü durumlarda bu 

teknik kullanımlarının ve etkilerinin incelenmesi gerekliliği üzerinde 

durulmuştur.  
 

Bunget vd. (2020), COVID-19 salgınının mevcut ve gelecekte 

muhasebe uygulamalarında ortaya çıkacak etkilerini, Romanya 

özelinde değerlendirmiştir. 2020 yılında elde edilecek sonuçların, 

şirketlerin faaliyetleri üzerinde pandemi etkisinin ne kadar önemli 

olacağına ne kadar süreceğine, ekonominin, ekonomik varlık, yeni 

yaşam ve çalışma biçiminin pandemiye uyum sağlama yeteneğine 

bağlı olacağı ifade edilmiştir. 
 

Masoodi (2020), finansal ve parasal piyasalarda istikrarsızlığa ve 

ardışık olumsuz ekonomik etkilere yol açan pandeminin muhasebe 

üzerindeki etkisini incelemiştir. Yazar, işletmelerin, salgının 2020 yılı 

ve gelecek yıllara ait ara mali raporlarındaki etkilerini ölçmek için, 

finansal raporlardaki olası muhasebe etkilerinin incelemesi, olası 

uluslararası muhasebe değişikliklerini takip etmesi gerektiğini ifade 

etmiştir. 
 

Faradiba vd. (2020). Çalışmalarında, Covid-19 pandemisi için ideal 

finansal denetim modelinin ne olduğunu belirlemeyi hedeflemiştir. 

Literatür taramasına dayanan çalışmada, yazarlar, ideal bir kalite 
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denetim modeli üretmek için denetçinin, çalışmalarını belirlenmiş 

denetim standartlarına uygun olarak yürütmesi gerektiğini 

söylemişlerdir. 
 

Duan ve Hu (2020), salgın sürecinde muhasebe, denetim ve makine 

öğrenimini dâhil ederek tahmine dayalı bir sistem oluşturmaya 

çalışmışlardır. Gerçekçi parametreleri değerlendirebilen ve dışsal 

değişkenleri kullanarak COVID-19'un gelişimini sürekli olarak 

izleyebilen bir sistem olan “Sürekli Akıllı Pandemik İzleme”, zaman 

serilerinden, makine öğrenim modellerinden ve kesitsel analitiklerden 

risk değerlendirmelerini takiben uyarılar oluşturabilmektedir. 

Sistemin, salgın simülasyonlarına dayalı politika rehberliği 

sağlayabileceği ifade edilmiştir. Amaç, hastalığın yayılmasını kontrol 

etmek ve etkisini azaltmak için yüksek riskli alanlara yeterli kaynak 

tahsis edilebilmesi için rehberlik sağlamaktır. Bu çalışma ile, COVID-

19 analizine farklı bakış açıları ve farklı bir pandemik ölçüm ve veri 

doğrulama yaklaşımı sağlanmaya çalışılmıştır. 
 

Heald ve Hodges (2020), pandeminin etkilerini devlet muhasebesi 

açısından ele aldıkları çalışmada, Birleşik Krallık kamu sektörü mali 

yönetiminin güçlü ve zayıf yönleri bağlamında pandemiye karşı bütçe 

tepkilerinin doğasını ve etkisini analiz etmişlerdir. Çalışmaya göre, 

devlet muhasebesi modları arasındaki gerilimler açısından, bütçeleme 

ve istatistiksel muhasebenin önceliği daha da güçlendirilmiştir. 

Özellikler, raporlama hızı ve uluslararası karşılaştırılabilirlik sorunları 

nedeniyle istatistiksel muhasebe ve bütçelemeye dikkat çekilerek, 

pandemide dakikliğin önemi vurgulanmıştır. 
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Appelbaum vd. (2020), pandeminin denetim fonksiyonu üzerindeki 

etkisini elle almış ve uzaktan sanal denetim incelemesine yardımcı 

olabilecek teknolojileri (şahıs görüntüleme kameraları ve dronları, 

video beslemeleri, yapay zeka video değerlendirme araçları gibi) 

incelemişlerdir. Yazarlara göre, bu yöntemlerin sağladığı birçok fayda 

yanında dikkate alınması gereken konular da vardır.  Ayrıca, denetim 

risk değerlendirmeleri, birçok sektördeki işletmelerin ve ticaretin 

durma noktasına geldiği ve işsizlik oranının Büyük Buhran ile rekabet 

ettiği mevcut ortamda yeniden gözden geçirilmelidir. 
 

Papadopoulou ve Papadopoulou (2020), çalışmalarında, Yunanistan' 

daki muhasebe mesleğinin COVID-19 salgınından nasıl etkilendiğini 

araştırmışlardır. Çalışmada, muhasebe profesyonellerinin pandeminin 

neden olduğu değişikliklerine nasıl uyum sağladıklarının yanı sıra, 

mesleki alanlarında potansiyel olarak ortaya çıkan sorunlara da 

değinmişlerdir. Bu kapsamda, 171 muhasebeciye anket uygulanmıştır. 

Araştırma sonuçları, COVID-19 salgınının, çalışma rutinlerinde 

değişiklik yapmaya zorlanan ve yeni iş taleplerine uyum sağlamaya 

çalışan muhasebe profesyonellerinin faaliyetlerini önemli ölçüde 

etkilediğini göstermiştir. Ayrıca, pandemi gibi ülke ekonomisinin risk 

altında olduğu acil dönemlerde muhasebe mesleğinin daha fazla önem 

kazandığını ifade etmişlerdir. 
 

Levy (2020), çalışmasında, mali tabloları hazırlarken ve denetlerken, 

yönetim ve denetçilerin göz önünde bulundurması gereken konular 

hakkında bilgi vermiştir.  Amaç, denetim ve raporlamada göz önünde 

bulundurulması gereken en yaygın konulardan bazılarını vurgulamak 
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ve özellikle gerçekleri değerlendirmek ve geçerli standartların 

uygulanmasını sağlamak için esaslı muhakeme ve profesyonel 

şüpheciliğin gerekli olduğu durumlarda denetçiler ve hazırlayıcılar 

için pratik rehberlik sağlamaktır.  
 

Albitar vd. (2020), COVID-19 salgınının denetim kalitesi üzerindeki 

teorik etkisini tartışmayı amaçladıkları çalışmada anket yöntemini 

kullanmışlardır. Çalışma sonucunda, COVID-19 salgınının pandemi 

sosyal mesafesi nedeniyle denetim ücretlerini, işletme değerlendir-

mesini, denetim prosedürlerini, denetim personeli maaşlarını, denetim 

çabasını ve sonuç olarak denetim kalitesini büyük ölçüde 

etkileyebileceği görülmüştür. Yazalar, evden çalışma stratejisinin 

uygulanması nedeniyle, denetim firmalarına yapay zeka, blok zinciri, 

internet gibi dijital programlara daha fazla yatırım yapması gerektiğini 

söylemişlerdir. 
 

Nezhyva ve Mınıaılo (2020), çalışmalarında, pandemi süreci ve 

yaşanan ekonomik dönüşüme paralel olarak denetim dijitalleşmesi 

konusunu ele almış ve çalışmada COVID-19 ile ilgili sorunlara 

rağmen denetimin uluslararası denetim standartlarına tam uyumlu 

olarak yapılması gerektiği tespit edilmiştir. Modern bilgi sistemleri 

temelinde denetimin teknolojik entegrasyonunun, denetçinin analitik 

çalışmasının verimliliğini artırdığı kanıtlanmıştır. 
 

Luo ve Malsch (2020), Çin'deki tüm yılsonu denetimlerini aksatan 

"kritik bir olay" olarak ifade edilen COVID-19 salgını çerçevesinde 

denetçilerin koşullardaki beklenmedik ve sistematik değişikliklere 
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verdiği tepkileri araştırmışlardır. Yarı yapılandırılmış mülakat 

yönteminin kullanıldığı çalışmada, katılımcılara COVID-19'un 

denetimin hem resmi hem de gayri resmi yönlerini (yani denetim 

standartlarına göre denetim planlarında belgelenen ve denetim 

planlarında belgelenmeyenler) nasıl bozduğu açıklanmıştır. Sonuçta, 

denetçilerin kaliteyi korumak ve zamanında denetimleri sağlamak için 

denetim sürecinin sırasını ve denetim prosedürlerinin formatını 

değiştirmek gibi yeni eylemler tasarlayıp uygulayarak doğaçlama 

yaptıkları görülmüştür.  Bulgular, gelişmiş kanallarla bilgisayar aracılı 

iletişimin, müşterilerle yüz yüze etkileşim kesintisini kısmen telafi 

ettiğini göstermiştir. 
 

Syahputra ve Saraswati (2020), çalışmalarında, Endonezya özelinde, 

dış baskı ve çevresel belirsizliğin finansal raporlamanın kalitesi 

üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamışlardır. Anket ve 

dokümantasyon çalışmasından veriler toplanmış ve sonuçlar, COVID-

19 pandemisinden kaynaklanan dış baskının finansal raporlamanın 

kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu kanıtlamıştır. 
 

2.2. Ulusal Literatür Taraması 

Demir (2020), çalışmasında, covıd-19’un TFRS/TMS kapsamındaki 

finansal raporlamaya olan etkileri ve denetçinin dikkate alması 

gereken konuları ele aldığı çalışmada, salgının neden olduğu 

belirsizliklerin finansal raporlama üzerinde geçmiş dönemde olmadığı 

kadar etkileri olacağını ifade etmiştir.  Benzer şekilde denetçi 

aşısından da, işletme ve çevresi ile ilgili riskler, işletmenin sürekliliği 
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ve önemlilik kavramların bu dönemde, geçmiş dönemlere göre çok 

daha önemli hale geldiğini vurgulamıştır. 
 

Mert vd. (2020), çalışmalarında, Türkiye'deki 'İç Denetim' konusunun 

geçmişi ve gelişimini ele alınarak, tarihsel süreçteki yasal ve yapısal 

değişikliklerin tespitini amaçlamıştır. Yeni normal diye adlandıran 

sürecin, iç denetim için modern yaklaşımlar getirerek pandemi sonrası 

süreçte dünya ile entegrasyonu kolaylaştıracak bir noktaya doğru 

geliştiği ifade edilmiştir. Pandemi sürecinde, güçlü iç denetim 

fonksiyonlarına sahip kuruluşların, çalışma şekillerini değiştirme ve 

operasyonel planlarını revize etme konusunda daha çevik oldukları 

gözlemlenmiştir.  
 

Küçükbaşaran vd. (2020), nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı 

çalışmalarında, mesleki dolandırıcılık vakalarının kurumlar üzerindeki 

etkisini incelemiş ve bunların nasıl önlenebileceğini söylemişlerdir. 

2020'de Covid 19 salgını ile birlikte, denetim şeklinin değişeceği, 

bilgisayar korsanlığı, kötü amaçlı yazılım gibi uygulamalardan oluşan 

siber dolandırıcılık vakalarının sayısının artacağı, bu nedenle, 

kuruluşlarda dolandırıcılık vakalarını önlemenin etkili yollarını 

bulmaya en büyük öncelik verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Yine, 

bu mücadelede kırmızı bayraklar dikkatli izlenmesinin, yardım hatları, 

ihbar ve benzeri mekanizmaların kullanımının artırılması için 

çalışanlarda suistimal yöntemlerine yönelik farkındalığın artırılması 

gerekmektedir. 
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Köse ve Ağdeniz (2020), çalışmalarında, COVID-19 salgınının 

Bağımsız Denetim Standartlarından “570 İşletmenin Sürekliliği” 

Standardının uygulama sürecine etkilerini incelemişlerdir. Çalışmada, 

Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren işletmelerin bağımsız denetim 

raporlarında salgının işletmelerin sürekliliğine etkilerine yer verip 

vermediği içerik analizi ile incelenmiştir. Çalışma kapsamında yer 

alan işletmelerin denetim raporlarında COVID-19 ile ilgili bir 

bilgilendirme yapılmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu salgının 

etkilerinin işletmeler tarafından finansal tablolarda raporlanmadığı da 

tespit edilen bir diğer husustur. 
 

Köksal vd. (2020), tarafından yapılan çalışmada; Covid-19 pandemi 

etkisinin de kilit denetim konusu olarak belirlenmesi gerekliliği 

vurgulanmıştır. Çalışmada, Borsa İstanbul Spor Faaliyetleri Eğlence 

ve Oyun Faaliyetleri sektöründe faaliyet gösteren spor şirketlerinin 

son iki faaliyet dönemine ilişkin denetim raporlarında kilit denetim 

konuları bildirimi içerik analiziyle incelenmiştir. Raporlarda, “Sınırlı 

Olumlu Görüş” olan şirketlerin, kilit denetim sayısının bildiriminde de 

artış olduğu görülmüştür. 
 

Tırpan vd.(2020), Covid-19 Pandemi salgınının bağımsız denetime ve 

işletmenin sürekliliğine etkisini incelemişlerdir. Çalışmada, Borsa 

İstanbul Spor Faaliyetleri Eğlence ve Oyun Faaliyetleri sektöründe 

faaliyet gösteren şirketlerin son iki faaliyet dönemi denetçi 

raporundaki “İşletmenin Sürekliliği” ve/veya “İşletmenin Sürekliliği 

ile ilgili Önemli Belirsizlik” bölüm ifadeleri ve dipnot açıklamaları ele 

alınmıştır. Sonuçta, dört şirketin ilgili dönemler itibariyle Ernst & 
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Young tarafından denetlendiği, hepsinin “Sınırlı Olumlu Görüş”, yeni 

denetim raporlarında yer veriliş şekliyle “İşletmenin Sürekliliği” ilkesi 

veya esası ya da varsayımı şeklinde ifade edildiği, “İşletmenin 

Sürekliliği ile ilgili Önemli Belirsizlik” yer verildiği ve konsolide 

finansal tablolara ilişkin ilgili dipnotlarda detay açıklamaların 

kapsamlı yapıldığı tespit edilmiştir.  
 

Baskan (2020), çalışmasında, işletmelerde sürekliliğin önemine 

değinmiş, Covid-19 pandemesinin getirmiş olduğu işletme 

sürekliliğindeki meydana gelebilecek sorunların denetim raporlarına 

nasıl yansıtılacağını ve denetçi raporlarındaki farklılıkları tespit 

etmeye çalışmıştır. Çalışmada, Bağımsız Denetim Standardı-570 

“İşletmenin Sürekliliği” incelenerek, olağanüstü durumlarda 

işletmelerin denetim raporlarına nasıl yansıtılması gerektiği analiz 

edilmiştir. Veriler, incelenen denetim raporlarında işletmenin 

sürekliliğine ilişkin fazla detay olmadığını göstermektedir Sonuçta, 

pandeminin işletmelerin sürekliliği varsayımına etkisinin raporlarda 

yer verilmesi gerektiği ve bilgi kullanıcılara makul güvence 

sağlanması için ayrıntılı olarak açıklamaların yapılması gerektiği 

saptanmıştır. 
 

Adana ve Özbirecikli (2020), Covid-19 salgınının, bağımsız denetim 

süreci ve bu sürecin çıktısı olan bağımsız denetçi raporu üzerindeki 

potansiyel etkilerini araştırmışlardır. Çalışmada, dökümantasyon 

tarama yöntemi kullanılmış ve sonuçta Covid-19 salgınının, bağımsız 

denetim sürecinde denetimin planlanması ve yürütülmesi, fiziksel 

kanıt toplama ve bağımsız denetim sürecine önemli etkileri olduğu 
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tespit edilmiştir.10 denetçi raporunda Covid-19 ile ilgili olası veya 

potansiyel etkilere yer verildiği, denetçilerin sınırlı olumlu görüş 

verdikleri, hatta görüş vermekten kaçınma yoluna dahi gidebildikleri 

görülmüştür. Şirketler raporlarında genellikle Bilanço Tarihinden 

Sonraki Olaylar başlığı altında Covid-19 ile ilgili açıklamalara yer 

vermişlerdir. 
 

Kurnaz ve Serçemeli (2020), çalışmalarında, Covid-19 pandemi 

döneminde muhasebe alanında eğitim veren akademisyenlerin, 

uzaktan eğitim sistemine bakış açıları, uzaktan eğitim sistemiyle ilgili 

öz yeterlikleri ve uzaktan eğitimle yürütülen muhasebe derslerine 

ilişkin görüşlerinin belirlenmesini amaçlamışlardır. Türkiye’deki 

devlet ve vakıf üniversitelerinde muhasebe alanında eğitim veren 

akademisyenlere yönelik bir anket uygulanmıştır. Sonuçta, 

akademisyenlerin uzaktan eğitim sistemini çok fazla benimseme-

dikleri, sistemin kullanımıyla ilgili öz yeterlilikleri açısından herhangi 

bir problem yaşamadıkları görülmüştür. Öğrenci ve eğitmen arasında 

karşılıklı etkileşim eksikliği, teori ve pratiği bir arada sunamama, 

muhasebe derslerinde uzaktan eğitim ile ilgili olumsuz faktörler olarak 

belirlenmiştir. Ayrıca, Covid-19 pandemi dönemi bittikten sonra 

muhasebe dersleri için telafi programlarının yapılması gerektiği ifade 

edilmiştir. Sonuç olarak muhasebe eğitiminde hem geleneksel 

yöntemleri hem de uzaktan eğitim yöntemlerini birlikte benimseyen, 

harmanlanmış eğitim yöntemlerinin kullanılmasının daha etkili 

olacağı önerilmiştir.  
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Akgün (2020), çalışmasında, Ankara Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi'ndeki sağlık yönetimi öğrencilerinin Muhasebe II 

dersinde uzaktan öğrenmeye ilişkin bilgi edinmelerine yönelik 

tutumlarını incelemiştir. Sonuçta sınava katılan kız öğrencilerin 

çoğunluğu uzaktan muhasebe eğitiminin maliyet avantajı sunduğunu 

ve önemli fayda sağladığını düşünürken, erkek öğrenciler ise standart 

bir eğitim programı sağlamaya katkıda bulunduğunu düşünmek-

tedirler.  Ayrıca, öğrenciler uzaktan muhasebe eğitiminin örgün 

eğitime kıyasla gelecekte katkısı olmayacağını düşünmektedir. Genel 

olarak, araştırma sonuçlarının, örgün eğitim gören öğrencilerin yüksek 

kaliteli eğitim etkileşimi algıladıklarını ortaya koymaktadır.  
 

Afşar ve Büyükdoğan (2020), lisans öğrencilerinin Covid-19 

sürecinde uzaktan eğitimle ilgili öz yeterliliklerini ve uzaktan eğitim 

sistemine olan bakış açılarını tespit etmeyi hedefledikleri 

çalışmada432 öğrenciye anket uygulamışlardır. Sonuçta, öğrencilerin 

yarısı öğretim yöntemi olarak uzaktan eğitimi tercih etmektedir. 

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin en çok sıkıntı yaşadığı konu 

teknik konulardır ve buna rağmen uzaktan eğitim sistem ve 

uygulamalarını kolay ve verimli bulmuşlardır. Ayrıca öğrenciler 

uzaktan eğitimin internet üzerinde araştırma yeteneklerini 

geliştirdiğini ve bu süreçte zamanlarını daha iyi kullandıklarını 

belirtmişlerdir. 
 

Karakaya (2020a), lisans eğitimi sürecinde, işletme fakülteleri başta 

olmak üzere birçok fakülte ve programda okutulan finansal muhasebe 
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derslerinin uzaktan eğitim ile ilgili uygulanmasında karşılaşılan 

intibak sorunlarına çözüm önerileri sunmuştur. 
 

Karakaya (2020b), çalışmada, salgın döneminde işletmelerin 

sürekliliğinde yaşanılan aksaklıklar ve bu aksaklıkların temel 

nedenleri araştırılmış; Bağımsız Denetim Standardı 570 kapsamında 

düzenlenen işletme sürekliliği kavramı ve bağımsız denetim ilişkisini 

nitel yöntemler ile incelemiştir. Çalışma sonucunda işletme sürekliliği 

bağlamında, bağımsız denetim olgusunun pozitif katkı sunduğu tespit 

edilmiştir. Finansal tablo kullanıcıları için çok önemli bir husus olan 

işletmenin sürekliliği ilkesi hem işletme yöneticileri hem de denetçiler 

için en öncelikli konular arasında yer almaktadır. 
 

Karacan (2020), yeni tip koronavirüs’ün (covıd-19) finansal tablolara 

olası etkilerini teorik çerçevede incelediği çalışmada, işletmelerin 

likidite, sermaye yeterliliği, tedarik zinciri, salgın etkisine ilişkin 

açıklamalar, olası riskler gibi konularda sürekli nitel ve nicel durum 

değerlendirmesi yapmaları gerektiğini ifade etmiştir. 
 

Cavlak (2020), çalışmasında, BİST 100 Endeksi’ndeki işletmelerin 

pandemi sürecinde yayımladığı ilk finansal raporlar olan ara dönem 

finansal raporları içerik analizi yöntemi ile analiz etmiştir. Analiz 

sonucunda pandemi sürecinde yayımlanan ilk finansal raporlarda; 

işletmelerin çoğunun Covid-19 hakkında en az bir başlık altında 

değerlendirmelerde bulunduğu, ancak bu değerlendirmelerin finansal 

raporlar için önem arz eden işletmenin sürekliliği, muhasebe tahmin 

ve varsayımları ile muhasebe politikaları başlıklarında çok az yer 



 

82 COVID-19 SÜRECİNİN EKONOMİK VE SEKTÖREL ETKİLERİ 

aldığı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte Covid19 ile ilgili 

açıklamaların en çok raporlama döneminden sonraki olaylar 

dipnotunda yer aldığı görülmüştür. Sektörel olarak ise Covid-19 ile 

ilgili en detaylı açıklamaların bankalar tarafından yapıldığı tespit 

edilmiştir. 
 

Sarıdoğan (2020), küresel Covid salgınının muhasebe dijitalleşmesi 

üzerine etkilerini literatür taraması yöntemi ile incelemiştir. 

Çalışmada, muhasebe öğretim üyesi, muhasebe uygulayıcıları ve 

öğrencilerin mevcut ve potansiyel dijital dönüşüm teknolojilerini etkin 

bir şekilde kullanıyor olmaları gerektiğine vurgu yapılmıştır.  
 

Bengü vd. (2020), Covid-19 küresel salgını öncesi ve sonrasında 

işletmelerin giderlerindeki değişiklikleri istatistiksel olarak 

inceledikleri çalışmada, BİST kimya, ilaç, petrol, kauçuk ve plastik 

ürünleri imalat sektöründe işlem gören 27 şirketin yayınladığı finansal 

raporlardan yararlanmışlardır. Analizden elde edilen sonuçlar, BIST'te 

işlem gören kimya, ilaç, petrol, kauçuk ve plastik ürünleri imalatı 

sektöründe “İşletme Giderleri, Finansman Giderleri ve Satış 

Maliyetlerinde” önemli bir fark olmadığını ortaya koymaktadır. Öte 

yandan, farkın neden istatistiksel olarak anlamlı olmadığını belirlemek 

için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu ifade edilmiştir.  

 

SONUÇ 

Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID-19 salgını sağlık 

üzerindeki etkisi dışında birçok işletme ve sektörü de ekonomik 
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anlamda olumsuz etkilemiştir. Covid-19’a ilişkin dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de makro ve mikro düzeyde önemli düzenlemeler yapılmış, 

önlemler alınma yoluna gidilmiştir. 
 

Sermaye Piyasası Kurumu, Kamu Gözetimi Kurumu, Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu, TÜRMOB gibi farklı kuruluşlar 

tarafından Coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı mücbir nedenlerle, 

vergi, beyan, ödeme, bildirim vb. süreleri uzatılmış veya ertelenmiştir. 

Salgın ile ortaya çıkan ekonomik etki, işletmelerde muhasebe, finansal 

raporlama ve denetim süreçlerini de önemli ölçüde değiştirmiştir. 

Mevcut etkiler yanında Covid-19 etkilerinin gelecek dönemlerde de 

devam edebileceği düşünüldüğünde, işletmelerin muhasebe ve 

denetim uygulamalarının da pandemiye uygun şekilde güncellemesi 

ve değişikliklerin dikkatle ele alınması gerekmektedir. Özellikle 

işletmelerde şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin karşılığı olan finansal 

raporlamada, belirsizliğin hakim olduğu pandemi süreci, paydaşlar 

açısından daha fazla ve güvenilir bilgi paylaşımını gerekli kılmaktadır. 

Bu noktada şirketlerin etkilenme derecesi sektörel olarak ve işletmeye 

göre değişebileceğinden, finansal raporlamadaki açıklamalar ve 

yapılacak değerlendirmeler, önemli muhakeme gücü ve 

güncellemeleri gerektirmektedir. Örneğin, işletmeler finansal 

raporlarını hazırlarken, çeşitli kalemlere (değer düşüklüğü, karşılıklar 

gibi) ilişkin tahminler, hangi varsayımların kullanıldığı, işletmenin 

sürekliliği konusunun Covid ile ilişkilendirme derecesi, muhasebe 

politikaları, raporlama dönemi sonrası olaylar açısından salgının 

etkileri vb. konulara önemli ölçüde yer vermeli ve güncel gelişmeleri 
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takip etmelidirler. Finansal tabloların hazırlanması yanında, bunların 

denetimi konusunda da, denetçiler de bağımsız denetim standartları 

çerçevesinde salgının denetim sürecine etkileri konusunda dikkatli 

olmalıdırlar. 
 

Pandemi başlangıcından itibaren henüz yaklaşık bir yıl gibi kısa bir 

süre geçmesi ve salgının çeşitli etkilerinin ampirik olarak analizi için 

gerekli verilerin ve metodolojinin yeterli olmaması, konu ile ilgili 

çalışmak isteyen araştırmacıları ve ele alınan konuları sınırlandırabil-

mektedir. Ancak, yerli ve yabancı literatüre bakıldığında, bu kısa süre 

içinde bile farklı açılardan pandeminin muhasebesel ve finansal 

etkilerini değerlendirmeye yönelik oldukça fazla sayıda teorik ve 

ampirik çalışmaların olduğu görülmektedir. Finans alanına yönelik 

araştırmalar bu çalışma kapsamı dışındadır. Pandemi sonrası yapılan 

muhasebe araştırmalarının incelendiği bu çalışmada, araştırmaların 

daha çok denetim, pandeminin finansal raporlamaya etkisi ve online 

muhasebe eğitiminin değerlendirilmesi üzerinde yoğunlaştığı 

görülmüştür.   
 

Pandeminin, toplumda ekonomik, sosyal, çevresel, etik, muhasebe, 

denetim gibi birçok farklı yönde etkileri olması nedeniyle, bu krizin 

etkilerinin incelenmesinde muhasebe, finans, işletme ve diğer sosyal 

bilimler alanlarının işbirliği ile yapılacak disiplinlerarası çalışmaların 

önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.   
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GİRİŞ 
 

Koronavirüs salgın hastalığı sonrasında daralan istihdam piyasasında 

çay tarımında hasatta ortaya çıkan geçici işçi bulma sorunu problemin 

başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Çalışmada bu sorunu çözmede iş 

aracısı firmanın yaptığı iletişim çalışmaları incelenecektir.  
 

Koronavirüsle ilgili olarak hastalığın yarasalardan insanlara bulaştığı 

veya başka hayvanlarla yarasaların teması sonucu yayıldığı 

düşünülmektedir. Virüs ilk çıkış noktası olarak Çin’ deki hayvan 

pazarlarıyla ilişkilendirilmektedir. Dünya sağlık örgütü koronavirüs 

hastalığını 11 Mart 2020’ de pandemi olarak duyurmuştur. Hastalık 

insandan insana bulaşarak yayıldığından dolayı maske, mesafe ve 

hijyen kurallarına riayet etmek önem taşımaktadır (Alp, Ünal, 

2020:3,4).  

 

İlk olarak Çin’de görülen virüs kısa bir sürede tüm dünyayı etkisi 

altına almıştır. 31 Aralık 2019 tarihinde Dünya sağlık örgütü Çin’in 

Vuhan şehrinde, zatürre vakalarında artış olduğunu ifade etmiştir. 

Koronavirüs salgın hastalığı ekonomik, sosyal ve fiziksel olarak tüm 

dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir (Budak, Korkmaz, 2020:62). 
 

Dünya sağlık örgütü (WHO) verilerine göre koronavirüs hastalığı 

dünyada yeni bulunan bir virüsün neden olduğu bulaşıcı ve tehlikeli 

bir hastalıktır. Virüs ile temas eden insanların bir kısmı, hafif ila orta 

derecede solunum yolu hastalığı yaşamakta ve özel tedavi 

gerektirmeden basit ilaçlarla tedavi olabilmektedir. Yaşı 65 üstü ve 

kardiyovasküler, diyabet, kronik solunum hastalığı gibi diğer bazı 
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hastalıkları olanlarda hastalık daha sorunlu bir süreç izlemektedir. Şu 

anda koronavirüs için özel bir aşı veya tedavi bulunmamaktadır. DSÖ, 

klinik bulgular elde edilir edilmez güncel bilgileri sağlamaya devam 

etmektedir (Web 1) Erişim:10.08.2020 

 

Tarihi süreç içerisinde salgın hastalıklarla mücadele edebilecek 

imkânların kısıtlı oluşu bununla birlikte iletişim kurmada yaşanan 

sorunlar nedeniyle insanlarda tedirginlik oluşmuştur. Ülkeler 

vatandaşlarına en doğru, güvenilir ve sağlıklı bilgiyi vermek 

zorundadır. Salgın dönemlerinde yanlış veya eksik bilginin 

kamuoyuna sunulması bireyleri olumsuz şekilde etkilemektedir. 

Pandemi dönemlerinde insanlar güvenilir ve doğru bilgiye ihtiyaç 

duymaktadır.  
 

Hazırlanan mesajların geniş halk kitlelerine duyurulmasında çeşitli 

iletişim kanalları kullanılmaktadır. Kullanılan mesajların müşteri 

davranışlarını etkilemesi içerikleri ile ilgilidir. Markaların pazarda 

başarılı olmalarının yolu diğer paydaşlarla kurduğu ilişki ile doğru 

orantılıdır (Esmer, 2013:46-48). 

 

Tarihsel süreçte teknolojideki gelişmelere paralel olarak sürekli 

gelişen iletişim imkanları, her dönemde insanlık üzerinde çeşitli 

etkiler meydana getirmiştir. Özellikle toplumsal olaylarda bu etki daha 

belirgin olarak ortaya çıkmış, sel, savaş, kıtlık, açlık, salgın, doğal afet 

gibi durumlarda iletişimin önemi, medyanın gücü, oluşturduğu algı ve 

bunlara verilen toplumsal tepkiler araştırma konusu olmuştur. İletişim 

insanlığın var oluşundan bu yana hayatımızın vazgeçilmez bir parçası 
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olmuş ve bundan sonrada sosyal hayatımızın bir gerçeği durumunda 

olacaktır. Geçmişten günümüze kadar yazının bulunması, matbaanın 

icadı, telekomünikasyon, makine ve elektronik alanındaki gelişmeler, 

internet teknolojisi iletişim araçlarını değiştirmiştir. İş aracıları’ da bu 

gelişmelerden olumlu şekilde etkilenmiş ve gelişen iletişim imkanla-

rından yararlanmıştır. 
 

Literatürde iş aracıları ile ilgili olarak geçmişte farklı çalışmalar 

bulunduğu fakat makale konusu ile ilgili olarak bir çalışmaya ise 

rastlanmamıştır. Bu çalışmanın alana katkısı ise pandemi sonrası 

dönemde ortaya çıkan ve bölgemizde ilk olarak bu yıl faaliyette 

bulunan iş aracılarının yaptığı iletişim çalışmalarını tespit etmek, 

bölge insanının lehine olan uygulamaların çeşitlenmesine ve literatüre 

katkı sunmaktır. Çalışmada iş aracılarının kullandıkları iletişim 

yöntemleri ile bölgemizde çay tarımında ilk defa çalışmaya başlayan 

firmanın faaliyetleri araştırılacak ve sonuçlar tartışılacaktır. Bu 

çalışma giriş, yöntem, çay tarımı ve mevsimlik tarım işçiliği, iş 

aracıları ve yevmiyeci.com örneği ile bulgular ve sonuç bölümünden 

oluşmaktadır. 
 

YÖNTEM 

 

Bu çalışmada doküman inceleme yöntemi uygulanacaktır. Bu 

yöntemde çalışılan konu ile ilişkili olarak araştırmanın geçerliliğini 

artırmak amacıyla problemle ilgili yazılı, görsel materyal ve 

malzemelerin araştırmaya dahil edilmektedir (Yıldırım, Şimşek, 

2013:147). Bu yöntem ile başta literatür taraması olmak üzere geçmiş 
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akademik çalışmalar ve koronavirüs salgınının çay tarımına olan 

etkisinin medyaya yansımaları ile iş aracısı firmanın iletişim 

stratejileri araştırılacaktır. 
 

ÇAY TARIMI VE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLİĞİ 

 

Çay tarımının başlangıcı ile ilgili olarak değişik kitaplarda çeşitli 

bilgiler bulunmaktadır. Bazı kaynaklarda Hindistan bazılarında ise Çin 

olarak ifade edilmektedir. Çin tarihine göre ise imparator Shen Nong 

tarafından çayın bulunduğu söylenmektedir (Kacar, 2010:1). 

 

Çayın ilk bulunuşu her ne kadar Çin imparatorluğu' na bağlansa’ da bu 

konuda kesin bir kayıt bulunmamaktadır. Amerika'ya çayı ilk getiren 

kişinin Peter Stuyvesant olduğu söylenmektedir. New York’ ta 

yaşayan Hollanda kökenli kişiler çay tiryakileri olarak bilinmektedir. 

Lipton’ nun kurucusu Thomas Lipton ilk mağazasını 1871 yılında 

Glasgow'da açmıştır Çaya Camelia Sinensis isminin verilişi ise 1753 

yılına dayanmaktadır. Genellikle bütün halk kesimleri tarafından 

sevilerek içilen çay fiyat uygunluğunun yanında herkes tarafından 

kolayca bulunabilen bir üründür (Web 2) Erişim:10.08.2020 

 

Bu bilgilerle çay tarımında dünyadaki durum özetlenmeye 

çalışılmıştır. TBMM’ de 407 sayılı kanun ile 6 Şubat 1924’ te Rize 

vilayeti ve Borçka nahiyesinde portakal, mandalina, fındık, çay ve 

limon yetiştiriciliği ile ilgili kanun kabul edilmiştir. Kanunla Rize’de 

çay deneme istasyonu kurulmuş Zihni DERİN görevlendiril-

miştir.1937’ de Gürcistan’dan 20 ton 1939’ da ise 30 ton çay tohumu 

satın alınmıştır. 
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Hükümet çay tarımı yapan üreticileri desteklemek amacıyla 1940 

yılında Ziraat Bankası aracılığıyla beş yıl süreyle faizsiz olarak 25 TL 

kredi vermiştir. Artan üretim nedeniyle 1947 yılında 60 ton/gün 

kapasiteli Rize merkez Fener mahallesinde ilk fabrika kurulmuş ve 

ismi Zihni DERİN olarak verilmiştir. 1950 yılında çay tarımı Tarım 

Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığınca birlikte yürütülmesi 

kararlaştırılmıştır. Çay tarımının gelişmesinde büyük katkısı ve emeği 

olan Zihni DERİN 1969 yılında Tübitak tarafından üstün hizmet 

madalyası ile ödüllendirmiştir (Kacar, 2010:4-7). 

 

Ülkemiz çay tarımında 1938 yılında bir erkek işçinin günlük ücreti 1 

lira, bir kilo mısırın fiyatı ise 3 kuruştur. Hükümet 1938 yılında çay 

tarımının yaygınlaşması ve üreticiyi teşvik etmek maksadıyla bir 

dönüm çaylık yapan kişilere 12,5 lira kuruluş avansı ile 625 kuruş 

birinci yıl bakım avansı, sonraki yıl ise 625 kuruş ikinci yıl bakım 

avansı vermiştir. Daha sonraki yıllarda ise teşvik amacıyla çay bahçesi 

yapan kişilere karşılığında Samsun Gelemen çiftliğinden alınan mısır 

dağıtılmıştır (Zihnioğlu, 1998:9).  
 

Rize, Artvin ve Trabzon illeri ile Giresun ili Tirebolu ilçesinde çay 

tarımı yapılmaktadır. Giresun ili Tirebolu ilçesinde Çaykur’ a ait bir 

fabrikada bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak Rize, Artvin, Trabzon 

illerinde yapılan çay tarımı toprak ve iklim şartlarının uyumlu olması 

nedeniyle Tirebolu ilçesinde’ de yapılmaktadır. Ülkemizde Tirebolu 

çayı kendine has koku ve aroması nedeniyle kalite standartları 

bakımından üstün bir çay olarak bilinmektedir (Web 3). 
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Dünyada ve ülkemizde çay tarımı ve mevsimlik işçilik ilişkisi çok eski 

yıllara dayanmaktadır. Mevsimlik tarım işçilerinin dünyadaki 

dağılımında gelişmekte olan ülkelerde ücretli tarım işçilerinin çoğu 

mevsimlik işçilerden oluştuğu görülmektedir. Dünyada yaklaşık 1,1 

milyar tarımsal işgücü bulunmaktadır bunun 450 milyonunun tam 

zamanlı veya mevsimlik tarım işçilerinden oluştuğu ILO tarafından 

açıklanmıştır. Mevsimlik çalışanların iş güvenliği, beslenme ve 

barınma sorunları, sosyal güvenceleri ve sağlık hizmeti imkanları 

sınırlıdır. Mevsimlik işçiliğin Türkiye’de ilk kez görüldüğü yerlerin 

başında Çukurova gelmektedir. Mevsimlik işçiler, “mahalli” ve 

gezici” olmak üzere iki grupta toplanır. Bunlardan ilki “Mahalli” 

işçiler, yaşadıkları bölge içinde saatlik, günlük veya pazarlık ederek 

ürün karşılığında çalışırlarken ikincisi “gezici” işçiler ise farklı illere 

veya ülkelere tek başına veya ailesiyle birlikte giden kişilerden 

oluşmaktadır (Aslan, 2016:1137-1139). 

 

Mevsimlik işçiler neredeyse hiçbir yasal korumaya sahip değildir uzun 

süre çalışma, iş güvenliği, tehlikeli kimyasallara maruz kalmanın 

hepsi yaygındır ve işçilerin sorunları artmaktadır. Çalışma şartlarının 

bütün tarım çalışanları için kötü olduğunu söylemek doğru değildir 

yalnız önemli olan çalışma ortamının ve şartlarının bu tür 

olumsuzluklara imkan vermesidir (Davies, 1990:8). 

 

Hindistan'daki çay bahçeleri İngiliz sömürge yönetiminin bir 

mirasıdır. Kuzeydoğu Hindistan’daki Assam sömürge hükümeti ilk 

çay planlamasını 1830’larda başlatmıştır. Hindistan dünyadaki en 

büyük çay üreticisi ülkelerden birisidir. Çay tarımında ilk döneminde 
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işçiler kıtlıktan etkilenen kişilerden seçilmiştir bu şekilde alımın amacı 

düşük ücretlerde esir bir işgücünü sağlamaktır. Kadınlar çay 

toplamada hassas parmak uçları nedeniyle tercih edilmiştir. İngiliz 

yönetimi sırasında yetiştiriciler yasaların üstündedir ve emekçilerini 

“medeniyetsiz siyah barbarlar” olarak görmüşlerdir. Hindistan’ın 

1947’deki bağımsızlığına kadar plantasyon işçilerine sendika izni 

verilmemiştir (Makita, 2012:87-90) 

 

ABD’ de mevsimlik tarımda çalışmak üzere bölgeye gelen 

göçmenlerin büyük çoğunluğunun Guatemala, Meksika, Haiti, 

Güneydoğu Asyalılar ve diğer ülke nüfuslarına kayıtlı işçilerden 

oluştuğu bilinmektedir. ABD’ de mevsimlik tarım işçilerinin çalışma 

koşulları ile sosyal imkanlarında 1983 yılında yürürlüğe giren yasa ile 

çeşitli iyileştirmeler yapılmıştır (Culp, Umbarger, 2004:383-386). 

 

Mevsimlik işçiler yılın belli dönemlerinde değişik tarımsal işlerde 

çalıştıkları için sıklıkla yer değiştirmektedir. Mevsimlik işçilerin bir 

kısmı aile ilişkilerine bağlıdır, bekar işçilerin kısa vadeli tarımsal 

işlere seyahat etme istekleri daha yüksektir. Bununla birlikte 

mevsimlik işçiler çalışmak üzere göç kararı alırken ücretler ve çalışma 

şartları yanında adet ve geleneklerine bağlı olarak aile ilişkilerine’ de 

önem vermektedir (Perloff, Lynch, Gabbard, 1998:154- 155). 

 

Sri Lanka, 1796'dan 1948'e kadar İngiliz sömürgesi konumunda bir 

ülkedir. Tamilli Hintli kadın işçiler Sri Lanka’ da çay tarımında 100 

yılı aşkın bir süredir çay tarımında çalışmaktadır. Sri Lanka’ da çay 

ülke için en çok döviz kazandıran üründür. Sri Lanka çay işçilerinin 
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büyük bir kısmı oran olarak ise yaklaşık % 80'i Güney Hindistan 

kökenli Hindu Tamilleridir. Bu kişiler çay tarlalarının % 90'nının 

bulunduğu Sri Lanka'nın merkezi bölgelerinde yaşamaktadır. Hint 

Tamilleri İngiliz sömürge yöneticileri tarafından çay tarımında ve 

diğer işlerde çalıştırılmak için Güney Hindistan'dan adaya 

yerleştirilmiştir (Samarasinghe, 1993:329). 

 

Ülkemiz dünyadaki küreselci uygulamalardan esinlenerek hızlı bir 

kapitalistleşme sürecine girmiş ve bundan istihdam piyasası olumsuz 

şekilde etkilenmiştir. 1990ve 2000’lerin başında yaşanan ekonomik 

belirsizlikler, siyasi krizler, gelir dağılımda eşitsizliğe ve bunun 

yanında yoksulluğun artmasına neden olmuştur. Enflasyon, cari açık, 

devalüasyon, enflasyon, rekabet gibi ekonomik nedenler sonucu işsiz 

sayısı artış yaşanmıştır. Yoksulluk ve açlık riski altındaki insanlar 

düşük ücret ve sağlıksız çalışma şartlarında altında çalışmak zorunda 

kalmıştır (Şen, Altın, 2018:174-179). 

 

Çay tarımında mevsimlik göçler hasat döneminde ortaya çıkmaktadır. 

Çay bitkisi hasat olgunluğuna geldikten sonra toplanması gereken bir 

tarım ürünüdür bu nedenle yılın belli aylarında tarımsal işgücüne 

ihtiyaç duyulmaktadır. Geçmiş yıllarda bu işçi göçü yakın iller olan 

(Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon) illerinden karşılanmaktaydı daha 

sonra Gürcistan uyruklu yabancı işçilerde bu göçe katılmıştır. Salgın 

hastalık nedeniyle iç ve dış göç yapılamadığı için 2020 yılı hasat 

döneminde çay tarımında işçi açığı olmuştur. Bölgede çay tarımı 

yapan müstahsillerin önemli bir kısmı yılın belli dönemini İstanbul 

başta olmak üzere büyük şehirlerde geçirmektedir. Pandemi nedeniyle 
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İstanbul dışına çıkışlar İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklandığı için 

bölgede hasat olgunluğuna gelen çay bitkisini toplayacak iş gücü 

bulunamamıştır. Bölgede çayın toplanmasında büyük katkıları olan 

Gürcistan uyruklu işçiler sınır kapsının kapanması nedeniyle 

gelememiş ülke içinden gelecek olan mevsimlik tarım işçileri 

gelemeyince sorun büyümüştür. Bu gelişmelerin sonucu olarak ise 

bahçede kalan çayı toplamak üzere her müstahsil kendi başının 

çaresine bakmak durumunda kalmış ortaya iş aracıları çıkmıştır. 
 

İŞ ARACILARI VEİLETİŞİM STRATEJİLERİ 

 

Koronavirüs salgın hastalığının kontrol altına alınması hususunda 

alınan tedbirlerin başında sokağa çıkma kısıtlaması gelmektedir. 

Bununla birlikte insanların zorunlu ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla 

çalışmalarına ara vermeden devam etmek zorunda olan kişiler 

bulunmaktadır. Bu kişilerin başında mevsimlik tarım işçileri 

gelmektedir. Ülkemizde mevsimlik tarım işçileri salgın döneminde 

çalışma şartlarının tüm olumsuzluklarına rağmen bitkisel üretimin 

aksamaması için çalışmaya devam etmektedir (Zırh, Karakılıç, 

Çetinkaya, Ayaeş, Özsoy, Karabıyık, 2020:4). 
 

Ülkemiz mevzuatında 27.05.2010 tarih ve 27593 sayılı Resmî 

gazetede yayınlanan tarımda iş aracıları yönetmeliği bulunmaktadır. 

Bu Yönetmelik, tarımda iş ve işçi bulma aracılığı yapmak üzere 

kurumdan izin alan gerçek veya tüzel kişiler ile mevsimlik gezici 

tarım işçileri ve bunları çalıştıran işverenler hakkında 

uygulanmaktadır. Kurumun il veya şube müdürlüğü bulunmayan 
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yerlerde, kurum tarafından gerçek veya tüzel kişilere aracılık 

yapmaları için izin verilmektedir. 

 

Tarımda iş aracıları, kendisi ile bağlantılı mevsimlik işçileri işveren ile 

çeşitli şartlara bağlı olarak sözleşme karşılığı işçi çalıştırmaktadır. Bu 

aracılık sisteminin mevcut şekliyle devam etmesi mevsimlik işçilerin 

hakettikleri ücreti alamamasına sebep olmaktadır. Türkiye’de 

mevsimlik gezici tarım işçileri ile ilgili 2017 yılında bir Başbakanlık 

Genelgesi (2017/6) yayınlanmış ve resmi kurumların idari 

sorumlulukları bu genelgede bildirilmiştir (Karaman, Taşçıoğlu, 

2020:229-230). 

 

Aracılar, mevsimlik tarım işçileri ile müstahsiller arasındaki iletişimi 

sağlayan sözü geçen toplum tarafından güvenilen kişilerden olduğu 

bilinmektedir. Aracıların “Dayıbaşı, Elçi, Elçibaşı, Çavuş vb.”  gibi 

bölgelere göre değişen farklı isimleri bulunmaktadır. İşçilerin 

çalışacakları bölgelere ve ürünlere göre aracıların planlama yaptığı 

işçileri yönlendirdiği tespit edilmiştir. Tarım aracılarının yanlarında 

çalışan mevsimlik tarım işçileri üzerinde hâkimiyeti bulunduğu, 

işçilere iş bulma garantisi, ücretlerin zamanında ödenmesini sağlamak 

ve iş olmadığı zamanlarda onlara borç vermek aracının sorumluluğun-

dadır (Aslan, Gündüz, Atay, Duran, Görücü, 2017:3-6). 

 

Türkiye’deki çalışma alanlarının çokluğu dünya çapında hizmet veren 

özel istihdam bürolarının ilgisini celbetmektedir. Türkiye’de özellikle 

son yirmi yıldır sayıları artarak devam eden özel istihdam büroları işe 

alımlarda aracılık hizmeti sunmaya başlamıştır. Bu şirketlerin en 
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büyükleri ise, Kariyer.net, Yenibiriş.com, ve Linkedin markalarıdır. 

Kariyer.net en çok adaya sahip firmadır. Secretcv.com, Yenibiriş. com 

ilk seviyedeki kişilere hizmet sunmaktadır (Koçer, Öksüz, 2015:182-

188). 

 

Tarım aracıları ile ilgili yapılan bir çalışmada, çalışmak üzere hangi 

illere gidileceği ve hangi tarımsal sahada çalışacakları sorulduğunda,  

Ankara (soğan), Antalya, Adapazarı (fındık), Afyon, Kayseri, Konya, 

Sivas, Yozgat, Elazığ (şekerpancarı), Eskişehir (domates, biber, 

kimyon), Düzce, Giresun, Ordu, Sakarya (fındık), Hatay (patates, 

soğan), İzmir (domates), Malatya (kayısı, kavun), Tokat (domates, 

biber)  illeri ifade edilmektedir. Aracılar Mart, Nisan ve mayıs ayları 

için Konya ve Malatya, İzmir  haziran için İzmir, Manisa, Konya, 

Ankara’ ya, temmuz sonundan itibaren Giresun, Ordu, Sakarya ve 

Düzce’ye gitmeyi düşünmektedir. Yıllardır yaşadıkları bölgelerde 

geçim sıkıntısı çeken tarım işçileri Mart sonundan ekim ayına kadar 

Türkiye’nin büyük bir bölümünde mevsimlik tarımda çalışmaktadır 

(Zırh vd, 2020:86-87). 

 

Koronavirüs hastalığı sonrasında çay tarımında hasatta ortaya çıkan 

işçi bulma sorunu medyada geniş yankı bulmuştur. Mevsimlik olarak 

çay tarımında çalışan yaklaşık 40 bin Gürcistan uyruklu işçi ile 

İstanbul’ dan çayını toplamak üzere bölgeye gelmek isteyen yaklaşık 

50 bin kişinin seyahat kısıtlaması nedeniyle gelememesi dolayısıyla 

Rize, Artvin, Trabzon illerinde çay toplayacak işçi bulunamamaktadır. 
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Rize’nin Fındıklı ilçesinde, 'Çayımız Tarlada Kalmasın' projesi ile 

kurulan birlik aylık 6 bin 900 TL'yi bulan maaş ve diğer sosyal 

güvenceler karşılığında mahalle ve köyleri gezerek işçi aramaktadır 

(Web 4). Erişim 19.08.2020 

 

Doğu Karadeniz'de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 

bin dekar alanda yaklaşıl 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş 

çay tarımına kısa bir zaman kalmasına rağmen yaş çay ürününü 

toplamada çalışacak işçi bulmada sorunlar bulunmaktadır (Web 5). 

Erişim 19.08.2020 

 

Çay tarımında büyükşehirlerden Doğu Karadeniz’e çay hasadı için 

geleceklere özel izin ve karantina koşulları uygulanarak çeşitli 

olanaklar sağlanmasına rağmen çay toplamada işçi bulma sorunu 

devam etmektedir. Ailesi kalabalık olmayan ve yaşlı üreticilerin 

sorunlarına bir de virüs korkusu ilave olunca sorunun çözümü 

güçleşmiştir (Web 6). Erişim 19.08.2020  
 

Bu haberler bölgede olan işgücü problemini ortaya koymaktadır. Bu 

çalışmada iş aracısı olarak örnek olarak alınan yevmiyeci.com, 2017 

yılının son aylarında projelendirilip, 2020 yılında faaliyete geçmiştir. 

Rize ve çevre illerinde çay toplama ve bahçe hizmetleri vermek üzere 

kurulmuştur. Yevmiyeci.com.tr TOBB Rize Genç Girişimciler 

Kurulunun ortak bir projesidir. Projenin genel amacı toplumsal fayda 

sağlamak ve tarımda kaliteyi artırmaktır. Aynı zamanda çay tarımında 

çalışan yabancı uyruklu işçilerin yerine yerli istihdam desteklemek ve 

bölge insanına çalışma ortamı sağlamaktır (Web 7) Erişim:10.08.2020 

 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/dogu-karadeniz
https://www.sabah.com.tr/haberleri/rize
https://www.sabah.com.tr/haberleri/trabzon
https://www.sabah.com.tr/haberleri/yas-cay
https://www.sabah.com.tr/haberleri/yas-cay
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Firmanın aşağıdaki işçi ve iş talep formu internet sitesinden 

doldurulmakta ve iletişim sağlanmaktadır. 
 

Yevmiyeci Talep Formu 

Ad Soyad  
T.C Kimlik No 
Cep Telefonu Numaranız  
Yaş Çay Bahçeniz Nerede İl / İlçe / Mahalle Köy  
Kaç ton çay bahçeniz var   
Taşımacı elemana ihtiyacınız var mı? 
Evet 
Hayır 
Yevmiyecileri siz mi teslim alacaksınız? 
Evet 
Hayır 
İş Başvuru Formu 
Ad Soyad  
T.C Kimlik No 
Cep Telefonu Numaranız  
İkametgah Adresiniz  
Daha Önce Yaş Çay Kesimi Yaptınız mı? 
Evet 
Hayır 
Günde Kaç Kilo Çay Toplayabilirsiniz 
Tarla' dan Yola Yaş Çay Taşıma İşinde Çalışırmısınız? 
Evet 
Hayır 
Görüş ve Öneri (isteğe bağlı) 
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SONUÇ 

 

Yapılan çalışma sonucunda iş aracısı firma yevmiyeci.com ile ilgili 

olarak aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır. Firmanın internet sitesi ve 

sosyal medyayı aktif olarak kullandığı ve müşteri ile işçi teminini bu 

yolla sağladığı görülmüştür. Firma özellikle Facebook ve Instagram 

gibi sosyal ağlar ile kitlelere kolayca ulaşmaktadır. Bu şekilde 

hazırladığı görsel afişler ve yaptığı duyurularla halkla iletişim 

kurmaktadır.  

Araştırmada aracılık kurumu ile iletişim ilişkisi değerlendirilmeye 

çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre aracılar, üreticilerin işgücü 

ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir görev üstlenmektedir. Müstahsil-

lerin ihtiyaç duyduğu işgücünü ilk önce tanıdıklar, akraba ve yakın 

çevresinden karşılamaya çalışan aracılar, işçiler için farklı tarım 

ürünlerinde çalışma güzergâhı belirleyerek üretici ve işçi arasında 

sürekli iletişim halindedir.  

Çalışmada bölgede çay tarımında iş aracısı olarak hizmet veren 

firmalar hakkında bilgi almak amacıyla Rize ve Trabzon İşkur İl 

Müdürlüklerine yazı yazılmış, gelen cevabi yazılarda Rize ve Trabzon 

illerinde çay tarımında kurumlarına kayıtlı iş aracısı bulunmadığı 

tarafıma yazı ile bildirilmiştir. 

Çay tarımında hasat ve hasat sonrası işlemler için yoğun işgücü 

kullanılmaktadır. Çay tarımı yapılan illerde (Rize, Artvin, Trabzon) 

yapılan araştırma sonuçlarında günlük işgücü ihtiyacı olduğu ve ildeki 

müstahsillerin işgücü varlığı ile yörede mevcut geçici işgücünün bu 
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talebi karşılayamadığı tespit edilmiştir. Bu tür işgücü temini 

çoğunlukla eskiden mevsimlik olarak bölgede çalışmış kişilerden ve 

bu yıl koronavirüs sonrası bölgede ilk defa Rize ilinde faaliyet 

gösteren firmadan sağlanmaktadır. Aracılık hizmeti sağlayan firma ya 

da kişiler işgücü temininin yanı sıra iş fiyatlarının oluşumu ve çalışma 

şartları üzerinde etkili olmaktadır. Aracılık hizmetlerinin işleyişinde 

işgücünü talep eden üreticiler, işçiler ve aracılar açısından fiyat 

oluşumu, yasal düzenlemeler, çalışma şartları ve iş güvenliği gibi bir 

takım sorunlarla karşılaşılmaktadır.  

Bölgemizde ilk defa çay tarımında faaliyette bulunan iş aracısı 

yevmiyeci.com firması incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır. Firma yetkilileri çay tarımında koronavirüs öncesinde 

böyle bir girişimcilik yapmayı zaten planladıklarını fakat salgın 

nedeniyle bu fikirlerini hayata geçirmeyi öne aldıklarını ifade 

etmektedir. Firma müstahsillerin kendilerine ulaşmada büyük ölçüde 

telefonu, internet siteleri olan yevmiyeci.com’ u kullandığını ifade 

etmiştir. Firmanın facebook, ınstagram ve diğer sitelerde reklamının 

bulunduğu görülmüştür. İş aracısı firma Facebook ve Instagramı 

kullanarak yaptığı reklam ve tanıtım faaliyetleri ile kısa zamanda 

bölgede tanınmış ve ilerki yıllarda bu iş için tercih edilen bir işletme 

olacağı düşünülmektedir. Firmanın ilk yılı olmasına rağmen sosyal 

medyada açtığı arkadaşlık sayfaları sıklıkla ziyaret edilmiş müşteri ve 

çalışmak isteyen kişilerin kolayca ulaşabildiği bir ortam oluşmuştur. 
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Yapılan uygulamalarda, ara çayınız toplansın, yörende çay kesme 

imkanı, bizimle çalışmak istermisiniz? gibi sloganlar kullanılmaktadır. 

Ayrıca Rize merkez ve çevre illerde tanıdığınız dost, arkadaş, 

akrabalarınıza iş ortamı sağlamak için gönderimizi paylaşın ve daha 

fazla kişiye erişelim ve tüm Rize halkına günlük istihdam sağlayalım, 

günlük yevmiye 250 TL şeklinde paylaşımlarda bulunduğu 

görülmüştür. “Belki sizin ihtiyacınız olmaz ama eşinize, dostunuza bir 

nebze olsun yardımımız dokunur ise ne mutlu bize, amacımız iş 

ortamı oluşturmak ve kimsesizler çayını toplamak ve bunun gibi 

faaliyet göstermek” bu slogan ile sosyal sorumluluğa katkı yaptığı 

düşünülmektedir. %100 yerli istihdam sloganı ile son günlerde artan 

yerli malı kullanma hassasiyetine vurgu yapılmıştır. 
 

Firma ayrıca pandemi nedeniyle ortaya çıkan mevsimlik işçi açının 

kapanmasında önemli rol oynamıştır. İlerki yıllarda çay tarımında 

hasat döneminde yeni iş olanaklarının ortaya çıkacağı düşünülmek-

tedir. 
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GİRİŞ 

2019 yılı sonunda, Çin’in Wuhan şehrinde, Koronavirüs’ün (Covid-

19) yol açtığı bir solunum yolu hastalığı salgını tespit edilmiştir. Kısa 

bir süre sonra, Ocak 2020’de, Dünya Sağlık Örgütü, hastalığı 

Uluslararası Endişe Verici Halk Sağlığı Acil Durumu olarak 

belirlemiş ve Mart 2020’nin başlarında resmi olarak küresel bir salgın 

(pandemi) olarak ilan etmiştir. Virüs, dünya çapında hızlı bir biçimde 

yayılmış ve Haziran 2020’nin ortalarında, küresel olarak bildirilen 

toplam enfeksiyon vakaları 200’den fazla ülke ve bölgede meydana 

gelen yaklaşık 446,000 kişinin ölümü ile sonuçlanmıştır. Kümülatif 

ölümlerin seyri Şekil 1’de gösterilmektedir (Worldometer, 2020). 

 

Şekil 1: Kümülatif Covid-19 Ölüm Sayıları (Worldmeter, 2020) 

Koronavirüsün sağlık sonuçları ciddiyetini korumakla birlikte, 

pandeminin ekonomik sonuçları da potansiyel olarak yıkıcı 

niteliktedir. Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH) verileri genellikle üç 

ayda bir derlenir ve verilerin üretilmesi üç ay sürer; bu nedenle dünya 
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ekonomisi üzerindeki etkinin GSYİH rakamlarına yansıması yaz 

mevsimi ortalarına kadar sürecektir. Bununla birlikte, 2020 yılı Mart 

ayı sonunda işsizlik tazminatı taleplerinin sayısı, bir önceki rekor 

düzeyin de üzerine çıkmıştır. Bu nicel göstergeler, haber 

programlarında gösterilen ilgi çekici niteliksel kanıtları tamamlar 

şekildedir. Dünyanın önde gelen başkentlerinin sokakları boşalmış, 

banliyö tren ve metro hatları tamamen kapanmış ve turistik yerleri terk 

edilmiştir. 

Üniversiteler, düşünce kuruluşları ve devlet kurumları gibi çok çeşitli 

kuruluş, Covid-19 pandemisinin ekonomik etkilerini tahmin etmek 

için çabalamaktadır. Bu çalışma, pandemiyi ekonomiye bağlayan 

birincil mekanizmaları açıklamayı ve virüsün küresel ekonomi 

genelinde, finans-bankacılık sektörü özelinde mevcut ve olası 

etkilerinin en güncel tahminlerini sunmayı amaçlamaktadır.  

Metin analizi, örnek olay araştırması ve betimsel araştırma 

yöntemlerinden yararlanarak finans ve bankacılık sektörü 

uzmanlarının Covid-19 pandemisinin ekonomik ve finansal etkilerini 

ölçmeye çalışırken göz önünde tuttukları ana kanalları açıklamayı 

amaçlayan bu çalışmada, aynı zamanda sözkonusu GSYH merkezli ve 

kısa vadeli tahminlerce tespit edilemeyen bazı uzun vadeli ekonomik 

sonuçların da altı çizilmektedir. Bunlar, ülkelerin diğer ülkelerle 

ekonomik olarak bütünleşmekten çekinmeleri sebebiyle küresel 

ekonomideki “deglobalizasyon”dan kaynaklanan olumsuz etkileri 

içermektedir. Uzun vadeli sonuçlar, hükümetlerin agresif maliye 

politikaları yoluyla ekonomilerini desteklemek için çabalamaları 
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sebebiyle, kamu borçlarındaki keskin artışların yol açtığı olası 

büyüme yavaşlamasını da içermektedir. Bu çalışma, akademik 

literatürde gerçekleştirilen en yeni katkılardan yararlanmaktadır. 

Covid-19 pandemisinin ekonomik sonuçları açısından birçok olası 

sınıflandırma bilgisi mevcut olsa da çalışmada pandeminin öncelikle 

kısa vadeli etkilerini, sonra ekonomiyi teşvik etmek için tasarlanan 

politika tepkilerini ve ardından uzun vadeli etkilerini vurgulamak 

hedeflenmiştir. 

Covıd-19’u Ekonomiye Bağlayan Kısa Vadeli Mekanizmalar 

Doğrudan Sağlıkla İlgili Maliyetler 

Covid-19 pandemisinin yol açtığı ekonomik hasarın çıkış noktası, 

sağlıkla ilgili doğrudan maliyetlerdir. Covid-19 pandemisi ile yüzleşen 

kişilerin işe gidememek veya seyahat edememek sebebiyle ekonomiye 

katkıda bulunma kapasiteleri önemli ölçüde azalmıştır. Ölümcül 

hastalığa yenilip hayatını kaybedenler için etkiler açıkça kalıcıdır.50 

yaşın altındaki kişiler için nispeten düşük olan ölüm oranı, 10 yaşın 

altındaki çocuklar için esasen sıfır olmakla birlikte, ileri bir 

ekonomide işgücüne dâhil durumdaki birçok insanı kapsayan 50 yaş 

üzeri ölüm oranı önemli ölçüde artmaktadır ve 80 yaşın üzerindekiler 

için %15’e yakındır. Yine, işgücünün birçok aktif üyesinin sahip 

olduğu diyabet ve hipertansiyon gibi sağlık koşulları sebebiyle bu 

veriler, Covid-19’un ekonomi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip 

olduğu doğrudan kanallardan birinin insanları ölüm nedeniyle 

işgücünden çıkarmak olduğunu teyit etmektedir. İyileşebilen şanslı 
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kesim için, hastanın spesifik özelliklerine bağlı olarak, iyileşme süresi 

yedi gün kadar kısa ve bir ay kadar uzun sürebilmektedir (Dhal, 

2020). 

Kesin verilerin elde edilmesi zor olsa da, Covid-19 ile ilişkili önemli 

tedavi maliyetleri söz konusudur (Court ve Fisher, 2020). Tedavi, 

hastalığın seyrine ve şiddetine bağlıdır; çoğu durumda, hastanın 

bağışıklık sistemi tek başına hareket etmek zorunda olduğundan tedavi 

yoktur. Bununla birlikte, ciddi vakalar, özellikle yaşlılar için, yüksek 

maliyetli ve haftalarca sürebilen hastaneye yatış gerekebilmektedir. 

Ayrıca, bir pandemi olması nedeniyle, tedavi talebi mevcut sağlık 

hizmeti arzını aşmakta, tıbbi tesisleri ventilatörler gibi tıbbi cihazlara 

yatırım yapmaya zorlamaktadır (Hogan, 2020). Çin ve İtalya 

örneklerinde olduğu gibi, pandeminin aşırı etkilerinin görüldüğü 

durumlarda, hızlı bir şekilde ek kapasite oluşturmak amacıyla geçici 

sahra hastaneleri inşa edilmiştir. Sağlık personeli fazla mesai yapmaya 

zorlanmış ve düzenli tedavi maliyetlerini artıran hem cerrahi maskeler 

hem de sterilizatörler gibi tıbbi ekipmanlara yönelik yüksek bir talep 

ortaya çıkmıştır (O’Brien, 2020). Bu tıbbi ürünlere yönelik küresel 

talebin keskin bir şekilde artmasıyla birlikte, tedarik zincirleri ciddi bir 

baskı altındadır, bu da ürün kıtlığına ve fiyatların yükselmesine neden 

olmaktadır (Wood, 2020). Halen Covid-19 için bir aşının geliştirilmesi 

için önemli kaynaklar tahsis edilmektedir. Hızlandırılmış prosedürler 

altında bile, aşının ancak 2021 yılının ikinci yarısında ortaya çıkması 

beklenmektedir (Spinney, 2020). Ön maliyetin tahmin edilmesi zor 
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olsa da kimi uzmanlar 1 milyar ABD Doları tutarında bir geliştirme 

maliyeti tahmin etmişlerdir (Dunn, 2020). 

Covid-19’un tedavi döngüsü de diğer tıbbi durumlar için tedavinin 

kullanılabilirliği ve kalitesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir, zira 

tıbbi tesisler kaynaklarını koronavirüs ile başa çıkmak için 

yönlendirmelidir. İlişkisiz ameliyatlar, klinik randevuları ve diğer 

tıbbi prosedürler ertelenmekte ve muhtemelen iptal edilmektedir. 

Azalan Toplam Talep 

Sağlıkla ilgili doğrudan maliyetler tek başına önemli olmakla birlikte, 

Covid-19 pandemisinin neden olduğu ekonomik hasarın büyük kısmı, 

daha geniş ekonomi üzerindeki etkisi ile ilgilidir. Çoğunluğu, insanlar 

arasında yakın fiziksel mesafe gerektiren, mal ve hizmet satın almak 

ya da çıktı üretmek gibi mevcut ekonomik etkileşimler sorunu 

etrafında dönmektedir; Covid-19 enfeksiyon riskini azaltma arzusu 

insanların kalabalıktan kaçınmasını ve kendileri ile diğerleri arasında 

önemli sosyal mesafeleri korumasını gerektirmektedir. Sonuç olarak, 

pandemiler insanların evden dışarı çıkmak ve daha düşük sıklıkta 

seyahat etmek gibi başkalarıyla fiziksel etkileşimlerini gönüllü olarak 

azaltmalarına neden olur.  
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Şekil 2: Dünya’da Bölgesel Karantina Yüzdeleri (BBC, 2020) 

Bu nedenle, yukarıdan aşağıya herhangi bir sosyal uzaklaştırma 

önleminden önce, restoranlar, sinemalar, havayolu seyahatleri ve 

insanlar arasında fiziksel yakınlığı içeren diğer birçok hizmet 

taleplerinde önemli bir düşüş yaşanmaktadır (Guerrieri vd., 2020). 

Dahası, insanlar tarafından gerçekleştirilen önemli gönüllü çabalar, 

hükümetler tarafından dayatılan kısıtlama ve sosyal mesafeyi koruma 

önlemleriyle sağlam bir şekilde güçlendirilmektedir. Bunlar seyahat 

yasaklarını; bireyler ve tüm şehirler ve / veya ülkeler için ev tabanlı ve 

resmi karantina önlemlerini; sokağa çıkma yasaklarını; perakende 

satış mağazalarının zorla kapatılmasını; önemli konferansların ve spor 

etkinliklerinin iptalini içermektedir. Örneğin, 2020’nin nisan ve mayıs 

ayları boyunca, Avrupa ülkelerinin % 75’i ulusal boyutta karantinalar 

uygulamıştır. 

Toplu olarak, bu davranışsal değişiklikler, bireylerin mal ve hizmet 

satın alma istekliliği ve yeteneği olarak tanımlanan toplam talepte 

(Alfaro vd., 2020) büyük bir daralma meydana getirir. Bu toptan satış 
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daralmasıyla birlikte neredeyse hiçbir sektör istisna olmasa da, başlıca 

dört sektör neredeyse hasarlı kalmıştır: havacılık, turizm, restoranlar 

ve perakende satış. 

Bu ürün ve hizmetlere olan talebin azalması, yukarı veya aşağı yönlü 

diğer tüm sektörlere de yayılmaktadır. Örneğin, havacılık talebinin 

azalması, jet yakıtı talebinin de düşmesi anlamına gelecektir ve bu 

durum küresel petrol fiyatlarının kriz sırasındaani bir şekilde 

düşmesinin bir nedenidir (BBC, 2020). Okulların eğitime ara vererek 

kapatılması, piyasadaki kırtasiye ihtiyacını azaltmak demektir. Dünya 

ölçeğinde spor müsabakaları veya turnuvaları gibi büyük çaplı spor 

etkinliklerini iptal ederken, etkinliklere yatırım yapan medya şirketleri 

için büyük ticari kayıplar yaratılmaktadır. Bir örnek olarak, havacılık 

endüstrisinin, seyahatlerdeki düşüşün yanı sıra sıkı seyahat yasakları 

ile birlikte 61 milyar ABD Doları tutarında (IATA, 2020a) sipariş 

kaybına uğraması beklenmektedir. Nisan ayının son haftasında, 2019 

yılının Nisan ayının son haftasına kıyasla, dünya çapında tarifeli 

uçuşlarda yaklaşık %60’lık bir düşüş meydana gelmiştir. Dahası, 

havayolları, alışveriş merkezleri ve restoranlar da dâhil olmak üzere 

pandemiden olumsuz etkilenen endüstrilerin çoğunda, ekonomik 

faaliyet kayıplarının ekseriyetle uzun vadede ürkütücü boyutlara 

varma olasılığı vardır. Aksine, diğer sektörler sosyal mesafe 

protokolleriyle uyumlu ekonomik etkileşimlere geçişten 

faydalanacaktır. 
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Azalan Toplam Arz 

Ekonomi, insanların toplu şekilde mal ve hizmet satın alma isteği ve 

yeteneğinde bir daralma tecrübe etmelerinin yanı sıra, onların toplu 

şekilde mal ve hizmet üretme istek ve kabiliyetinde de bir daralmaya 

tanıklık etmiştir (Krueger vd., 2020). Bir pandemide, birincil 

mekanizma üretimdeki emek faktörü arzı ile ilgilidir. Covid-19’un 

farkında olanlar, önemli koruyucu devamsızlık ile güçlendirilen 

önemli süre boyunca çalışamazlar. Dahası, sosyal mesafelendirme 

önlemleri, başkalarının da işyerlerine gidemediği anlamına gelir, yani 

ulaşım sistemleri devre dışıdır ve fabrikalar gibi işyerleri hükümet 

tarafından zorla kapatılmakta ve aynı zamanda işverenlerce ticari 

nedenlerle gönüllü olarak kapatılmaktadır. 

Ayrıca, eğitim kurumlarının kapanmaları birçok çalışanın evde 

kalmak ve çocuklarını denetlemek zorunda kaldığı anlamına 

gelmektedir. Şekil 3’de, Covid-19pandemisi boyunca eğitim 

kurumlarının kapanmaları ile ilgili çeşitli veriler gösterilmektedir. 

Şubat 2020 ortası ile Nisan 2020 başlangıcı arasındaki altı hafta 

süresince, eğitim kurumları kapanmasının gerçekleştiği ülkelerin 

sayısı bir anda 191’e yükselmiş ve öğrencilerin yaklaşık %92’ini 

temsil eden yaklaşık 1,7 milyar öğrencinin okul eğitimi dışında 

kalması söz konusu olmuştur. Evden çalışma, çoğu iş alanı için 

kusurlu bir ikame olarak kalır ve çok çeşitli meslekler için tamamen 

etkisizdir (Taskin ve Bridoux, 2010).  
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Şekil 3:Covid-19 Sebebiyle Eğitime Ara Veren Okullar (UNESCO, 2020) 

Üretime yönelik emek dışı girdiler de Covid-19 pandemisi tarafından 

bozulmuştur. Ülkeler içinde sosyal mesafeyi koruma politikaları, 

özellikle aşırı durumlarda sokağa çıkma yasağı getirildiği için tedarik 

zincirlerini olumsuz etkilemektedir, çünkü hammadde ve ara mallar 

önemli ulaşım engelleriyle karşı karşıyadır. Bu, özellikle farklı coğrafi 

bölgelere sahip olan ve pandemiye farklı düzeylerde maruz kalan 

geniş yüzölçümlü ülkelerde geçerlidir; bu sebeple, örneğin, kamyonlar 

şehirlerarası yollarda nakliyat sağlarken, sürücüler her seyahat 

yönünde 14 günlük karantinaya girmek zorunda kalmakta ve bu 

durum karayolu taşımacılığı hızını oldukça düşürmektedir (Chao, 

2020).Bu tip sorunlar, uluslararası ticaretin lojistik karmaşıklığının 

yanı sıra jeo-politik yönleri nedeniyle uluslararası tedarik zincirlerinde 

de artış göstermektedir. Gümrük prosedürleri önemli ölçüde daha 

maliyetli hale gelmekte ve kimi durumlarda, bazı ülkelerle olan 

ticarete büyük kısıtlamalar getirilmektedir (Murphy, 2020).  
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Nominal olarak farklı olsa da toplam talep ve arz şokları aslında bir 

daralma sarmalı oluşturarak birbirlerini güçlendirmeye hizmet ederler 

(Coibion vb., 2020). Bu sebeple, örneğin, Silikon Vadisi’nde çalışan 

program geliştiriciler evde çalışmaya yönlendiklerinde artık ofislerinin 

yakınında faaliyet gösteren kafelerden kahve ve atıştırmalık satın 

alamazlar ve talep şokuna katkıda bulunurlar. Benzer şekilde, toplu 

taşıma durumunda, sosyal mesafe önlemlerinin neden olduğu talep 

şoku, toplu taşıma talebinde büyük bir daralmaya yol açacaktır. Bu, 

yöneticilerin seyahat seçeneklerinin çoğunu sağlık sorunlarından 

bağımsız olarak tamamen ticari gerekçelerle askıya almasına neden 

olabilecektir. Ancak şehirlerarası seyahat etmek için raylı taşıma 

sistemi kullanan kişiler gibi toplu taşıma araçlarına bağımlı olan 

insanlar, artık üretimde bir daralmaya yol açarak, arz şokuna katkıda 

bulunacaktır. Bu daralma sarmalı, 1930’larda J. M. Keynes tarafından 

önerilen ve 1930’ların başında Büyük Buhran’a tanık olmasıyla 

motive edilen durgunluk döngülerinin güçlendirilmiş bir şeklidir, 

piyasaların faaliyetleri koordine etmedeki yaygın başarısızlığını temsil 

eder (Komine, 2016). Keynesyen modelin klasik eleştirileri çoğu 

zaman, fiyatların koşullara esnek bir şekilde tepki verdiği ve reel 

ücretler düştüğünden dolayı ekonomiyi üretken kapasitesine geri 

döndürdüğü için zamanla piyasaların otomatik olarak düzeltileceğini 

belirtmektedir (Pigou, 1936).Bu eleştirinin ve bundan esinlenilen 

sonraki teorilerin inandırıcılığı ile ilgili soruları bir kenara bırakarak 

(Davidson, 2011), Covid-19 pandemisini çevreleyen mevcut özel 

koşullar nedeniyle, Keynesyen modelin uygulanabilirlik şansının 

kesinlikle daha yüksek olduğu söylenebilecektir. Bunun nedeni, 
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Klasik modeldeki kritik faktörün, kısıtlama olmaksızın mal ve hizmet 

alışverişi yapabilmesidir, ancak mevcut durumda, sosyal mesafe 

protokolleri nedeniyle, birçok pazar fiilen operasyonel değildir. 

Ayrıca, ticaretin askıya alınması önemli derecede belirsizliğe sahiptir, 

bu da ekonominin bu piyasalarda kalıcı olarak “devam edemeyeceği” 

ve yeni bir dengeye giden yola çıkamayacağı anlamına gelir. Örnek 

olarak, havayolu veya restoran zinciri vakaları düşünüldüğünde, 

piyasa aktörlerinin belirsizlik nedeniyle bu faaliyetlere tahsis edilecek 

kaynakların hacmiyle ilgili bir karar vermeleri çok zordur ve arz - 

talep kesintileri nedeniyle fiyatlar onlara çok az rehberlik 

sağlayacaktır. Ayrıca, organik belirsizlik, hükümet politikası tepkisi 

ile ilişkili önemli belirsizlik (Gulen ve Ion, 2016) ile daha da 

artmaktadır. 

Ekonomik Teşvik Tepkileri 

Hükümet politikası oluşturma çabalarının çoğu, pandeminin bir halk 

sağlığı sorunu olarak yönetilmesine yöneliktir. Bununla birlikte, bu 

politikalara paralel olarak, hükümetler sosyal mesafeyi koruma 

önlemleri kısmen ya da tamamen kaldırıldığında insanların hala geri 

dönecek işleri olmasını sağlamak için ekonomik teşvik politikaları 

izlemektedir. Söz konusu politikalar parasal veya mali şekilde 

uygulanır.  

Para Politikası 

Covid-19 ile ilgili para politikasının iki temel hedefi vardır. Birinci 

hedef, bir likidite krizinin gerçekleşmemesini sağlamaktır. İşletme-
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lerin gelirleri keskin bir şekilde daralırken ve hatta sıfıra yaklaşırken; 

ücret, maddi girdiler, sigorta vb. maliyetlere maruz kalırlar. Bu 

durumda bir kredi alamazlarsa, bu işletmeler ya iflas ederler ya da 

finansal yükümlülüklerini yerine getirirler, bu da sorunu ticari zincir 

boyunca daha da ileriye götürür. Dahası, işletmeler mevcut varlıklarını 

çekmeye başlayacaktır ve bu da kısmi rezerv bankacılığı altında 

bankaların bilançoları üzerinde ciddi baskı yaratacaktır. Bu nedenle, 

mali otoriteler bankaların işletmeler ve bankalar için gerekli krediyi 

sağlamasını kolaylaştıracaklardır. 

İkinci hedef ekonomiyi teşvik etmek, yani işletmeleri ve bireyleri 

yatırım ya da tüketim gibi harcamalarını sürdürmeye teşvik etmektir. 

Bu, para politikasının geleneksel Keynesyen işlevidir. Birçok 

durumda, aynı teknik iki hedefi gerçekleştirmek için kullanılabilirken, 

bazı durumlarda, özellikle iki hedeften birine açıkça vurgu yapılır. 

Dahası, politikalarda önemli uluslararası farklılıklar bulunsa da, çoğu 

durumda benimsenen en dikkat çekici politikalardan ilki, borçlanmayı 

ve harcamaları teşvik etmek amacıyla faiz oranlarını sıfıra yakın 

seviyelere düşürmektir. ABD Merkez Bankası faiz oranlarını Mart 

2020 başında %1.75’ten %1.25’e indirmiştir. Euro Bölgesi, 2016 

yılından bu yana faiz oranları sıfıra ayarlanmış olan çok daha küçük 

bir seçenek yelpazesine sahipti. Bu kısıtlamalar, başlangıçta 2008’deki 

küresel mali krizden sonra bankaların varlıklarını kullanma 

becerilerini azaltmak için sıkılaştırılmıştır (Luckhurst, 2016). Şekil 4, 

dört büyük dünya ekonomisi için faiz oranlarının izlediği değişimleri 

göstermektedir. 
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Şekil 4: Dört Büyük Ekonomide Faiz Oranları (2020 Yılı) (Dünya Bankası, 2020) 
 

Çeşitli ülkelerin merkez bankaları ayrıca, varlıkların alım-satım 

programlarını açıklamışlardır; böylece merkez bankası, ticari 

bankaların bilançolarını (Goldman, 2020) artırmak ve bunları 

sürdürmek için gerekli nakit akışını sağlamak amacıyla ticari 

bankalardan varlıklarını piyasa üstü fiyatlarla satın almaktadır. Bazı 

ülke merkez bankaları üstlenmek istedikleri borç verme ve varlık 

alımlarının hacmi konusunda şeffaf limitler ilan etseler de ABD 

Merkez Bankası açıkça bir tavan beyan etmekten kaçınarak “ne 

gerekiyorsa yapmayı” istediklerini bildirmiştir. Özellikle, gelişmiş 

ekonomilerde daha merkezi ve teknokratik karar alma yapısı 

nedeniyle para politikasının yürütülmesi, maliye politikalarından daha 

kolaydır. Ayrıca, geniş maliye politikası, çok daha fazla sayıda kurum 

arasında koordinasyonu gerektirmekte ve uygulamayı önemli ölçüde 

yavaşlatmaktadır. Bununla birlikte, uygulama hızındaki avantajına 

rağmen, para politikasının ekonomiyi pandemi süresince ayakta 
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tutması açısından maliye politikasına kıyasla önemini ikincil olarak 

sürdürmüştür (Rugaber, 2020). 

Maliye Politikası 

İktisatçı Greg Mankiw, optimal maliye politikası tepkisi ile ilgili bir 

dizi önemli ilkeler ortaya koymuştur (Mankiw, 2020). Bunlardan 

birincisi, sosyal mesafeyi koruma önlemlerinin getirdiği toplam 

talepteki büyük daralmaya rağmen, mali teşvikin amacı toplam talebi 

arttırmak değil; sosyal sigorta sağlamak, yani geçim kaynakları hızla 

gerileyen ekonomi tarafından en fazla tehdit altında olanların gelirini 

desteklemektir. Bunun nedeni, sosyal mesafe önlemlerinin toplam 

tüketimin artırılmasına yönelik çok fazla çabanın yararsız olduğudur, 

çünkü birçok mal ve hizmet mevcut değildir. İkinci olarak, 

ekonominin varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olması ve histerezis 

(uzun dönem) etkilerin bazılarından kaçınma arzusu nedeniyle; kamu 

borcunun büyüklüğü ile ilgili hususlar ikincil konumdadır ve politika 

yapıcılar maliyet ne olursa olsun acil ve etkili önlemlere 

odaklanmalıdır. Üçüncü olarak, mali teşvik önlemleri ayrıca insanları 

sosyal mesafeli tedbirlere uymaya teşvik etmelidir; bu nedenle, 

insanların evlerinde kalmasını ve halka açık toplantılardan 

kaçınmasını gerektiren hükümet direktiflerini güçlendirmelidir. 

Nihayetinde amaç, daralan sarmalın, ekonomide onarılamaz hasara 

neden olmasını önlemektir. Bu ilkeler göz önünde bulundurularak, 

hükümetler aşağıdakiler de dâhil olmak üzere bir dizi mali teşvik 

önlemini açıklamıştır (Douglas ve Hannon, 2020). 
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İlk olarak, hastalık izninin verilmesini ve alınmasını destekleyen 

politika uygulamaları gelmektedir. Bunlar, karantinaya alınması 

gereken her bireye gerekli hastalık iznini sağlayan düzenlemeleri ve 

işverenleri için doğrudan transferler ve vergi muafiyetleri de dâhil 

olmak üzere mali destekleri kapsarlar. İkincisi, işsizlik ödeneği ve 

gıda kuponları gibi sosyal sigorta programlarının bütçelerini, onlara 

olan talepteki büyük artış beklentisiyle arttırmaktır. Üçüncüsü, 

hükümetten hane halkı ve şirketlere, çok az veya hiç koşulsuz dolaysız 

finansal transferlerdir. Şirketler söz konusu olduğunda, ilk politikaya 

dayanarak, işletmelerin açık kalabilmesi ve toplu işten çıkarma 

ihtiyacından kaçınmaları için çalışanların ücretlerinin ödenmesini 

içerirler. Bunlar arasında ertelemeler ve ödenmemiş vergi 

yükümlülüklerinin iptali de bulunmaktadır. Dördüncüsü, hem sağlık 

personelinin maaşlarını hem de kritik ekipman, sahra hastaneleri ve 

diğer girdilerin maliyetini karşılamak için sağlık hizmetlerine olan 

talepteki keskin artış bağlamında sağlık bütçesinin tahsisini 

arttırmaktır. Şekil 5,G7 ülkeleri için mali müdahalelerin GSYH’nin 

yüzdesi olarak değerini göstermektedir.  
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Şekil 5:G7 Ülkeleri için Covid-19 Mali Müdahalelerinin GSYH içindeki Payı (%) 
(IMF, 2020). 

Para politikasının tartışılmasının sonuçlarında belirtildiği gibi, bu 

önlemler parasal müdahalelerden çok daha yüksek düzeyde devlet 

kapasitesi gerektirir. Örneğin, bir devletin hanehalklarına para 

aktarabilmesi, hanehalkı için doğru ve güncel bir sicile sahip olmasını, 

parayı onlara aktarabilmesi için banka hesap detaylarını bilmesini, 

transferleri gerçekleştirmek ve doğru bir şekilde yapıldığını kontrol 

etmek için yeterli personele sahip bir hazine biriminin varlığını 

gerektirir. Tüm bu lojistik hususlara ek mahiyetinde, potansiyel olarak 

zaman alıcı parlamento tekliflerinin incelenmesini vb. konuları da 

içeren yasama süreci hususu da mevcuttur. 

UZUN VADELİ MEKANİZMALAR 

Pandemi sona erdiğinde ve sosyal mesafe önlemleri kaldırıldığında, 

prensip olarak, kısa vadeli mekanizmaların tümü uygulanmamalıdır ve 

“normallik” haline geri dönüş olasılığı vardır. Bununla birlikte, bunu 

beklemememiz için iki önemli neden mevcuttur: Birincisi, kısa vadeli 
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maliyetlerin bazılarının “histerezis etkileri” olarak bilinen uzun vadeli 

sonuçları vardır; ikincisi, hükümetlerin ekonomik stratejilerini 

değiştirmesi muhtemeldir ve toplumların gelecekteki potansiyel 

pandemilerin yol açabileceği bozulmayı azaltmak amacıyla kültürel 

normlarını geliştirmeleri muhtemeldir. 

Üretimin Küreselleşmesi ve Yeniden Yerleşimi 

1970 yılında dünya GSYH’sının yüzdesi olarak ticaret %27’ye eşitti; 

2018 yılına kadar bu rakam, uluslararası mal ve hizmet alışverişinde 

istikrarlı ve geniş bir aralıktaki artışı yansıtan %59 düzeyine ulaşmıştır 

(Dünya Bankası, 2020). Uluslararası toplum, ticari kazanımlardan 

yararlanmak amacıyla, savaş sonrası dönemin büyük bir kısmı için 

ticaret engellerini kaldırmaktadır (Goldstein vd., 2007); ve bu 

küreselleşme eğilimi, dünya genelinde aynı dönemde gerçekleşen 

yaşam standartlarındaki büyük iyileşmeye katkıda bulunmuştur (Arias 

ve Logan, 2002). Ancak, küreselleşmenin batı ekonomilerinde iç 

eşitsizliğin artmasına ve bazı durumlarda bu ülkelerde düşük gelirli 

hane halklarının yaşam standartlarının azalmasına katkıda 

bulunduğuna dair bir algı mevcuttur (Galle ve Yi, 2017). Bu, 

küreselleşmeye karşı siyasi bir tepki yaratmış ve 2008 küresel mali 

krizi sonrasında küresel ticaret politikaları üzerinde somut bir etki 

yaratmaya başlamıştır (Perraton, 2019). Son yıllarda, ekonomik 

milliyetçiliği vurgulayan ve küresel ticaretin iddia edilen faydalarını 

reddeden programlara dayanan seçim zaferlerini kazanan popülist 

liderlerin varlığına tanık olunmuştur (Rodrik, 2018). Sonuç, küresel 

GSYH’nın yüzdesi olarak tarifelerin artması ve küresel ticaretin 
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durgunlaşması olmuştur (Dünya Bankası, 2020).Batı ülkelerinde bu 

deglobalizasyon talebinin temel nedenleri açısından, Covid-19 

pandemisi katkıda bulunmamıştır, ancak Covid-19 muhtemelen 

devam eden süreçleri üç mekanizma yardımıyla hızlandıracaktır. 

 

Şekil 6: Dünya Ticaretinin GSYH içindeki Payı (%) (Dünya Bankası, 2020) 

İlk olarak, Covid-19 zaten dikkate değer bir ekonomik zarar vermiştir 

ve kümülatif maliyet yıkıcı olabilecektir. Tarihsel olarak, yaşam 

standartlarındaki düşüşler, ulusal olarak iktisat politikaları ortaya 

çıkarmakta ve Dünya Ticaret Örgütü (Elsig vd., 2016) gibi kuruluşlar 

da dâhil olmak üzere küresel yönetişim sistemlerinin reddedilmesine 

yol açmaktadır, çünkü insanlar psikolojik olarak sorunları atfetmeye 

yatkındır (Bianchi vd., 2018). İkincisi, Covid-19 pandemisinin 

getirdiği ekonomik bozulma, küreselleşme ile pekiştirilmiştir. Üretim 

zincirleri son derece uluslararasılaştırılmış olup, ara ürünler, üretim 

maliyetlerini en aza indirgemek amacıyla tüm dünyaya 

gönderilmektedir (Trent ve Monczka, 2003). Halkın uluslararası 

seyahat üzerindeki sağlık temelli kısıtlamaları ile bu zincirler 
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bozulmuş, bu da üretim yerelleştirildiği için birçok şirketin 

operasyonel kapasitesinde daha keskin bir düşüşe neden olmuştur 

(Alicke vd., 2020). Ayrıca, bazı stratejik mallar, ulusal güvenlik 

endişeleri yaratan üretim sıkıntılarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu 

nedenle, Davies’in (2020a) ileri sürdüğü gibi, Covid-19 pandemisi 

sonucu, muhtemelen ulusal stratejik çıkarları koruma bahanesi altında 

üretimi yeniden yerelleştirmeye önem vererek 2008 yılında ciddi bir 

şekilde başlayan de globalizasyon süreçlerinin devamı gelecektir. 

Her üç mekanizmanın da birleşimi nedeniyle Çin, bu trendin en büyük 

kaybedenlerinden biri olabilecektir. 1970’lerden bu yana Çin, yaşam 

standartları hızla büyüdüğü ve yoksulluğu dikkat çekici bir şekilde 

küçüldüğü için küresel ticaretteki artışın en büyük faydalanıcılarından 

ve nedenlerinden biri olmuştur (Lv ve Spigarelli, 2015). İhracata 

dayalı büyüme, Çin ekonomisinin önemli bir itici gücü olmuştur (Ee, 

2016) ve hükümet dış ticarete olan bağımlılığı aktif olarak azaltmaya 

çalışırken (Shi vd., 2020) önemli bir iş kaynağı olmaya devam 

etmektedir. Sosyal medya, Covid-19’un nihai kaynağı hakkında bol 

miktarda komplocu sohbete aracılık ederken, pandeminin Çin’de 

başladığı hususunda profesyonel fikir birliği oluşmuştur (Wen vd., 

2020). Dahası, Çin, dünyanın üretim atölyesi haline gelmiştir, birçok 

üretim zinciri Çin tabanlı bağlantılara bağımlıdır, yani üretimin 

yeniden konumlandırılmasından orantısız olarak mağduriyet 

yaşayacaktır. Son olarak, bu özellikle stratejik öneme sahip olduğu 

düşünülen birçok mal için doğrudur ve Çin’e yönelik çeşitli kritik 

mallar için pazarı tekelleştirerek jeopolitik etkisini genişletmeye 
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çalıştığı yönünde daha geniş bir suçlamayı yansıtmaktadır (Amighini, 

2015). Bu da Çin’in jeopolitik etkisinin genişlemesini kontrol etmek 

için küresel çabaları artırabilecektir. 

Batı ülkelerdeki eşitsizliklerin azaltılmasında deglobalizasyon 

eğiliminin başarılı olup olmadığı hala görülmektedir. Bununla birlikte, 

küresel ticaretin brüt refah üzerindeki etkisi ile ilgili son derece güçlü 

argümanlar nedeniyle sürecin küresel ekonomik büyümenin ortalama 

oranını azaltacağı neredeyse kesindir (Rodriguez ve Rodrik, 2000).  

Ekonominin Yapısındaki Değişim 

Derin ekonomik daralmalar işsizlikte büyük artışlara neden olmaktadır 

(Krueger vd., 2014). İşsizliğin histerezis etkileri gösterdiği 

bilinmektedir, yani kısa süreli, geçici işsizlik, işgücü piyasası 

becerilerinin azalması (Rogerson vd., 2005), işsizler arasındaki 

umutsuzluk ve umut kaybı nedeniyle uzun vadeli, sürekli işsizliğe 

dönüşebilecektir (Mathers ve Schofield, 1998) ve uzunca bir süre 

boyunca işsiz olanlara karşı işgücü piyasası ayrımcılığı 

belirebilecektir (Deming vd., 2016).  

Bu nedenle, Covid-19 pandemi krizi derin bir durgunluğa neden 

olacak gibi göründüğünden, uzun vadeli işsizlik seviyesinde önemli 

bir artış getireceğinden endişe edilmektedir ve bu da uzun vadede 

sosyal ve politik istikrarsızlık da dâhil olmak üzere sosyo-ekonomik 

sorunlar (Pissarides, 1992) yaratabilecektir. Başka bir olasılık, para 

otoritelerinin finansal sektöre yanlış yönetim veya diğer kısıtlamalar 

nedeniyle yeterli likidite sağlayamadığı durumda ortaya çıkabilecek 
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olan finansal krizdir. Nakit akışı problemi yaşayan şirketlerin talep 

şoku nedeniyle de getirdiği artan kredi talebi bankalarda likidite 

sorunlarına neden olmakta ve bu durum düşen varlık fiyatlarının 

ardından bilançoların kötüleşmesiyle ilerlemektedir. Yeterli sayıda 

bankanın iflas etmesi durumunda, büyük potansiyel devralma etkileri 

olan bir bankacılık krizi yaşanabilecektir (Kawata vd., 2013). Uzun 

vadeli işsizliğin ve beraberindeki finansal krizlerin yükselişiyle ilgili 

sorunlar tüm derin durgunluklarda ortak olmakla birlikte, ekonomik 

krizin Covid-19 varyantı, ekonominin uzun vadeli yapısında daha 

kendine özgü değişiklikler getirmektedir (Davies, 2020b). 

İlk olarak, uluslararası seyahatte önemli bir düşüş olacaktır. 

Başlangıçta, bu, ülkeler pandemini yarattığı tehdidin üstesinden 

gelmeye çalıştıkça mevcut kontrollerin bir uzantısını yansıtacaktır; 

daha sonra, Covid-19 yeni bir dalga halinde geri döndüğünden, bu 

kontrollerin birçoğu kalıcı hale gelebilecektir (Yong, 2020). Dahası, 

birçok kuruluş artık uzaktan-çalışma ve verimli video konferans için 

geliştirilmiş sistemler yardımıyla işle ilgili uzun mesafeli seyahat 

ihtiyacını azaltmıştır. Davies’in (2020b) iddia ettiği gibi, bundan en 

kötü etkilenecek olan sektörler arasında zaten kırılgan durumdaki 

havayolu endüstrisi ve tatil seyahatleri olacaktır, çünkü birkaç yolcu 

gemisi güvertelerindekiCovid-19 salgınları nedeniyle düzenli olarak 

haber manşetlerine çıkmıştır. Bu eğilimler, genel tutumlar daha yerel 

hale geldiğinden, deglobalizasyon eğilimi ile de güçlendirilecektir. 

İkincisi, maksimum verimlilik arayışında, neredeyse bir tedarikçiye 

sahip ürünlerin ortaya çıkması da dâhil olmak üzere üretim süreçleri 
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daha yoğun hale gelmiştir. Bu eğilimin tersine çevrilmesi 

muhtemeldir, çünkü başka bir yerde pandemi gibi olumsuz olaylardan 

üretimin bozulma olasılığının artması anlamına gelir. Uluslararası 

alanda bu, deglobalizasyon eğilimine eşdeğerdir; ancak üretimin 

insan-merkezli olması tüm ekonomik birimler kendilerini izole etmeye 

çalıştıkça potansiyel olarak ulusal düzeyde de gerçekleşecektir. 

Üçüncüsü, iki nedenden ötürü, uzaktan-çalışma ve hatta uzaktan-

öğrenme kavramında artış olacaktır; gerekli fiziksel yatırımların 

birçoğu sosyal mesafeyi koruma önlemlerine rasyonel bir yanıt olarak 

yapılmıştır. Ayrıca doğrudan yaparak öğrenme yoluyla, uygulayıcılar 

pandemi krizinden önce uyum sağlamayı engelleyebilecek bilişsel 

önyargıların üstesinden gelme konusunda değerli deneyimler 

kazanmışlardır. 

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE EKONOMİ, FİNANS VE 
BANKACILIK SEKTÖRÜ 

İktisatçılar tahminlerde kötü bir geçmişe sahiptir, bu yüzden Covid-19 

pandemisinin küresel finansal sistem veya küresel ekonomi üzerindeki 

etkisini tahmin etmek yerine, 2020 yılının devamında neler 

yaşanabileceği hususunda virüsün finansal sistem üzerindeki etkisine, 

dünyaya ne kadar daha yayılacağına, ekonomik faaliyetler üzerindeki 

etkisine, gerçekleşen şoklara yönelik maliye ve para politikası 

tepkilerine ve olası banka kırılganlığına düzenleyici tepkiler 

bağlamında değinmek daha uygun olacaktır. Mevcut ekonomik 

senaryolar, pandemiden etkilenen birçok ülkede yaşanan durgunluk 

üzerindeki küçük büyüme düşüşünden, 2008 yılı Eylül ayında olduğu 
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gibi küresel durgunluğa kadar uzanmaktadır. Bugün Büyük Durgunluk 

döneminden daha az para politikası alanı olsa da banka düzenleyici ve 

karar çerçeveleri kesinlikle 12 yıl öncesine göre daha fazla politika 

seçeneği sunmaktadır; ancak asıl mesele, sistemik bir krizle başa 

çıkmak için gerçekten uygun olup olmadıklarıdır. 

Pandemilerin finansal sistemleri etkilemesinin belirgin bir yolu, sebep 

oldukları muazzam ekonomik maliyetleridir. Hem HIV/AIDS krizi 

gibi geçmiş yıllardaki pandemilerin maliyetleri, hem de gelecekteki 

pandemilerin maliyet tahminleri açısından pandemilerin maliyetlerini 

ele alan bir dizi akademik çalışma genellikle pandemi ve salgın 

hastalıkların sonradan ortaya çıkan maliyetlerini ele almaktadır. 

Örneğin, Haacker (2004) HIV/AIDS pandemisinin ekonomik 

maliyetlerini tartışırken, Santaeulalia-Llopis (2008) HIV/AIDS 

pandemisinin kalkınma üzerindeki etkisine odaklanır. Yach, vd. 

(2006), obezite ve diyabetin küresel büyümesinin maliyetlerini 

tartışmaktadır. 

Covid-19 kriziyle çok daha yakından ilgili olan diğer çalışmalar, 

gelecekteki olası pandemilerin ve salgın hastalıkların ekonomik 

maliyetlerini tahmini hususunda uyarılarda bulunmuştur. Özellikle, 

ileri görüşlü Bloom vd. (2018) Covid-19 ile şu anda ön planda olan 

ekonomik endişeleri yakından tanımlamıştır, enfekte olanların tıbbi 

tedavisinin gerek kamu gerekse de özel sağlık sistemine maliyetleri ve 

pandemi kontrolü; salgınlar sırasında daha rutin sağlık sorunları ile 

eşzamanlı olarak başa çıkamamanın sağlık sistemleri üzerindeki yükü; 

istihdam üretkenliğinde kayıp; ekonomik faaliyeti bozan sosyal 
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mesafe; turizmin etkisi ve doğrudan yabancı yatırım üzerindeki 

etkisini tasvir etmiştir. 

Söz konusu endişe, Fan vd. (2018) tarafından da yinelenmiş, çok 

yakın zamanda “büyük çaplı pandemilere karşı hazırlıklı olmak için 

daha fazla yatırım yapılması amacıyla karşılanmamış bir ihtiyaç” 

olduğu belirtilmiştir. Pandemi riskinden beklenen kayıpların yıllık 

yaklaşık 500 milyar ABD Doları veya toplam küresel gelirin %0.6’sı 

olacağı tahmin edilmiştir. Gelecekteki pandemilerin potansiyel 

olasılığı karşısında ekonomik risk yönetimi ihtiyacını vurgulayan 

diğer çalışmalar arasında Lewis (2001); Bloom ve Canning (2004); 

Yach vd. (2006); Tam vd. (2016) ve Madhav vd. (2017) yer 

almaktadır. 

Covid-19 ile ilgili kesintilerin geçici mi, yoksa kalıcı mı olacağı 

önemli bir faktördür. Bu, virüs şokunun (V şeklinde bir batış-çıkış 

veya daha derin U şeklinde bir durgunluk) yaptığı ekonomik hasar için 

önemli olduğu için, bunun finansal sisteme yansımaları olacaktır. 

Tedarik zincirlerinde geçici bir kesinti veya tüketimde gecikmeye 

neden olan hafif bir talep yönlü şok durumunda, bankalar, özellikle 

yakın ve uzun vadeli ilişkileri olan birçok Avrupa bankacılık sistemi 

söz konusu olduğunda, mücadele eden firmalar için destek görevi 

görebileceklerdir. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, ilişki borç 

vericilerinin durgunluk ve ekonomik kriz dönemlerinde firmalara 

yardımcı olabileceğini göstermiştir (Boot ve Ratnovski, 2016; Ongena 

vd., 2019). Öte yandan, daha uzun bir yavaşlama ve hatta durgunluk, 

bankaların kredi portföyleri ve ödeme gücü pozisyonları üzerinde 
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baskı yaratacaktır. Dünyanın dört bir yanındaki hisse senedi 

piyasalarının düzeltilmesinden ziyade, takipteki krediler ve fon 

piyasalarının dondurulması doğrudan banka kırılganlığı kaynağı 

olabilecektir. Ancak, takipteki krediler hemen görünmeyecek, 

olumsuzluk daha ziyade 2020 yılının ikinci yarısında ortaya 

çıkacaktır. Böyle bir olumsuz senaryonun etkisini değerlendirmek için 

bir başlangıç noktası, Euro bölgesindeki ve AB’deki en büyük 

bankalar için Tek Denetim Mekanizması (SSM) ve Avrupa Bankacılık 

Otoritesi (EBA) dâhil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki 

düzenleyiciler tarafından gerçekleştirilen stres testleridir. 2018 stres 

testi ile, olumsuz senaryosundaki bazal projeksiyona göre üç yıl 

boyunca %8.3’lük bir kümülatif düşüş modellemiş ve böyle bir şoktan 

sonra bile, ortalama CET1 oranının, bankalar arasında büyük bir 

değişiklik olmasına rağmen, hala %10.1 olacağı sonucuna varılmıştır. 

Açıkçası, bu tür olumsuz bir senaryoda ülkeler ve bankalar arasında 

oldukça farklılıklar mevcut olabilecektir. Bununla birlikte, kredi 

kayıpları sadece bir kırılganlık kaynağıdır. 2019 Ekim ayında, Hong 

Kong Para Otoritesi, büyük bankalarıyla, Covid-19 gibi bir hastalığın 

ortaya çıkmasını içeren operasyonel zorluklarla birlikte bir kriz 

simülasyonu çalışması gerçekleştirmiştir. Operasyonel riskler, yaygın 

sosyoekonomik bozulma senaryolarında büyük görünebilir ve daha iyi 

hazırlanmış merkez bankaları, düzenleyiciler ve finansal piyasa 

katılımcıları sayesinde finansal sistem ve reel ekonomiye verilen zarar 

oldukça sınırlı düzeyde kalacaktır. 
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Özetle, en olumsuz senaryoda, Covid-19 finansal sistem için oldukça 

önemli yansımalara sahip olabilecektir. Virüsün halk sağlığı yönlerine 

ve eğer hala mümkünse küresel bir pandemiden kaçınmaya acilen 

odaklanılmalıdır. Finansal sistemdeki olumsuz ödeme gücü etkileri 

büyük olasılıkla hemen gerçekleşmeyecektir. Öte yandan, piyasalar-

daki panik ve yayılma etkileri çok daha hızlı gelebilir, bu nedenle kısa 

vadeli etkilere olan yakınlık da yanlış olabilecektir. Son on yılın 

deneyimleri ve düzenleyici yükseltmeleri düzenleyici ve para 

politikası yetkilileri için yararlı olacaktır; ancak, bir “kuyruk riski” 

olayı için eskisi kadar az hazırlık yapılmış gibi görünmektedir. 

Bankalar kara kutular gibidir: dış gözlemciler varlıklarının değeri 

hakkında özellikle varlık fiyatlarında geniş tabanlı bir düşüş gibi bir 

şokun ardından çok az şey bilirler. Sonuç olarak, kötü haberler 

mevduat sahiplerini bankalarının ödeme gücünü sorgulamaya 

yönlendirebilir. Ayrıca, bankalar savunmasızdır. Mevduatlarını 

çekmek üzere bankaya ilk önce gelenlere tam olarak ödeme 

yapılırken, sabırlı (veya sadece yavaş) davrananlar ise hiçbir şey 

alamayabilir. Bu da bankalardan mevduat çekme paniğine yol açar. 

Dahası, viral hastalıklar gibi, banka işlemleri de bulaşıcıdır. Başka bir 

deyişle, insanlar yetersiz bilgiye sahip olduklarında, şoklar onların 

rahatsızlıkları hafifletmek yerine yükseltecek şekilde davranmalarına 

neden olabilmektedir. Herkes çoğu bankanın ödeme gücü olduğuna 

inansa bile, bu banka veya bankalar hakkındaki belirsizlik bir mevduat 

çekme furyasını motive etmek için yeterli olabilecektir. Bu 

benzerlikler, banka işlemlerini kontrol etmek amacıyla kullanılan 
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araçların Covid-19 gibi ortaya çıkan bir pandeminin ekonomik 

sonuçlarının yönetiminde de yararlı olabileceğini düşündürmektedir. 

Merkez bankaları, ödeme gücüne sahip bankalarına iyi teminat 

karşılığında kredi vererek likidite odaklı bir çalışmayı kolayca 

yönetebilirler. Ancak, bankaların ödeme gücü söz konusuysa, sorun 

otoritelerin bankaların sağlığını güvenilir bir şekilde göstermesi 

gereken bir duruma kaymaktadır.  

SONUÇ 

Ekonomiyle ilgili doğru tahminler, parasal ve maliye politikası, 

şirketlerin yatırım ve işe alma kararları ve hanehalklarının ipotek 

kararları gibi hükümet, ticari ve hanehalkı düzeylerindeki birçok 

önemli karar için kritik bir girdidir. Sonuç olarak, her zaman doğru 

ekonomik tahminler için güçlü bir talep vardır. Ne yazık ki, tarihsel 

olarak ekonomik tahmincilerin doğruluğu genellikle düşüktür. Bunun 

iki temel nedeni mevcuttur: İlk olarak, ekonomi, rotasını belirleyen 

faktörlerin sayısı nedeniyle inanılmaz derecede karmaşık bir 

fenomendir. Hava durumu, sismik aktivite, ekoloji gibi, sayısız dış 

faktörün yanı sıra sayısız alanda milyonlarca insanın kararlarına bağlı 

olarak GSYİH ve enflasyon gibi toplu değişkenler sebebiyle, süper 

bilgisayarların yardımıyla bile, bu fenomenleri izlenebilir bir şekilde 

modellemek inanılmaz derecede zorlayıcıdır. İkinci olarak, insanlar 

davranışlarını tahmin etme girişimlerine yönelmeye ve bu tahminler 

üzerine hareket etmeye çalışırlar. Ekonomide bu “Lucas eleştirisi” 

olarak bilinir (Lucas, 1976) ve insanların sahip oldukları duyguları ve 

ayrıca diğer canlılara kıyasla yüksek zekâları nedeniyle, otomobil 
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veya petrol gibi doğal olaylardan farklı olduğu gerçeğini yansıtır. 

Dolayısıyla, eğer bir bilim adamı borsayı doğru bir şekilde tahmin 

etmenin bir yolunu bulur ve bu tahminleri yayınlarsa, spekülatörler 

tepki olarak davranışlarını rasyonel şekilde değiştirerek orijinal 

tahminlerin doğruluğunu zedeleyecektir (Fama, 1991). Bu, insanların 

üstlendiği üstlenici faaliyetlerin, bir topun eğimi aşağı yuvarladığı hız 

veya suyun buharlaştığı sıcaklık gibi insanları içermeyen doğal 

olayları tahmin etmekten temelde daha zor hale getirir. Covid-19 

pandemisinin büyük ekonomik etkileri nedeniyle, politika yapıcıların, 

işletmelerin ve hane halklarının uzun vadeli sonuçlara ilişkin doğru 

tahminlere sahip olmaları tamamen anlaşılabilirdir. Bununla birlikte, 

yukarıda açıklanan iki probleme ek olarak, koronavirüs durumunda 

ekonomik etkinin doğru tahminlerinin üretimini daha da zorlaştıran üç 

yeni problem mevcuttur. 

Birincisi, bilim adamları Covid-19’u anlamada önemli ilerleme 

kaydetmiş olsa da virüsün biyolojisi hakkında bilmedikleri hala çok 

şey vardır. Örneğin, mevsimsellik; farklı şekillerde iletim yeteneği; 

çeşitli tedavilere karşı duyarlılığı; mutasyon eğilimi; iyileşen kişilerin 

yeniden enfekte olma olasılığı konularında hala çok az şey 

bilinmektedir. Bu belirsizlik, ekonomik etkisinin araştırılması için 

gerekli bir adım olan virüsün epidemiyolojik çalışmasını 

engellemektedir ve farklı hükümetler tarafından izlenen halk sağlığı 

politikalarındaki farklılığı açıklamaktadır. Buna bağlı olarak, 

koruyucu bir aşının bulunmasının ne kadar süreceği, aşının 

maliyetinin ne kadar olacağı, aşı için gerekli malzemelerin 
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kullanılabilirliği konusunda yeterli bilgi olmaksızın, virüsün uzun 

süreli difüzyonunu tahmin etmek inanılmaz derecede zor olacaktır. 

İkincisi, virüsün biyolojik özelliklerine ilişkin belirsizlik nedeniyle, 

hükümetlerin üstleneceği halk sağlığı tepkisi konusunda büyük bir 

belirsizlik söz konusudur. Yetkililer, virüsün yayılması ve çeşitli 

müdahalelere karşı duyarlılığı konusunda hala veri toplayıp analiz 

ettikleri için sosyal mesafeli kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağından 

gerçekten emin değillerdir.  

Üçüncüsü, halk sağlığı müdahalesine ilişkin belirsizlik, ekonomik 

teşvik tepkisine ilişkin belirsizlikten kaynaklanmaktadır. Hükümetler, 

uyarıcıyı süresiz olarak genişletmek için yeterli kaynağa sahip olacak 

mıdır? Maliye bakanlıkları tarafından yayınlanan planlara göre 

işletmelere ve hane halklarına yardımcı olmak için gerekli bilgi ve 

bürokratik kapasiteye sahip olacaklar mıdır? Siyasi liderlikte seçilen 

ekonomi politikalarını etkileyecek değişiklikler olacak mıdır? Bu 

sorulara kesin bir cevap vermek, ekonomiyle ilgili doğru tahminler 

sağlamak için bir önkoşuldur, ancak aslında kimsenin bu sorulara 

kesin cevapları yoktur. 

Covid-19 pandemi krizi, yatırımcıları, politika yapıcıları ve genel 

olarak halkı, doğal afetlerin daha önce görülmemiş bir ölçekte 

ekonomik zarara yol açabileceği konusunda bilgilendirmiştir. Hayatta 

kalması mümkün olmayan ve dolayısıyla hiçbir maliyeti olmayan 

küresel nükleer savaş veya çok daha yavaş hareket eden iklim 

değişikliği gibi olayların veya yayılma ve piyasa tepkileri yaratan 
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yerel felaketlerin aksine, Covid-19 pandemisi doğrudan dünyanın her 

alanında mevcut olan küresel yıkıcı ekonomik etkiye sahiptir. Artık 

tüm taraflar, bu tür fenomenlerin hemen hemen mümkün ve muhtemel 

olduğu birçok kişi için zaten bariz olan gerçekle yüzleşmelidir. 

Pandemi, sermaye maliyetleri; emeklilik planlaması; sigorta; mali 

sistemleri koruyan hükümetlerin rolü; sosyal güven ve eşlik eden 

işlem maliyetleri ve toplumlarda siyasi istikrarı nasıl etkileyecektir? 

Kuşkusuz bu sorulara ve daha pek çoğuna, ekonomi ve finans 

akademisyenleri tarafından yıllarca cevap aranacaktır. 
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GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü 11 Şubat 2020'de, ilk kez Çin’in Wuhan 

kentinde tanımlanan 2019’dan bu yana yeni koronavirüs salgınına 

neden olan küresel pandeminin merkezindeki hastalığın adını Covid-

19 olarak kısaltmış ve koronavirüs hastalığını bu şekilde 

tanımlamıştır. COVID-19'da 'CO', 'korona', 'virüs' için 'VI' ve hastalık 

için 'D' anlamına gelir. COVID-19, daha önce insanlarda hiç 

görülmemiş olup yeni semptomlarla ortaya çıkan yeni bir virüs 

hastalığıdır. Son zamanlarda genellikle hafif üst solunum yolu 

hastalıklarına neden olan birçok insana korona virüs hastalığı teşhisi 

konulmuştur. COVID-19 virüsü, şiddetli akut solunum yolu sendromu 

(SARS) ve bazı soğuk algınlığı türleriyle aynı virüs ailesine bağlı yeni 

bir virüstür. Virüs, enfekte olmuş bir kişinin solunum damlacıkları 

(öksürme ve hapşırma yoluyla üretilen) ile doğrudan temas ve virüsle 

kontamine olmuş yüzeylere temas yoluyla bulaşmaktadır. COVID-19 

virüsü yüzeylerde birkaç saat ila birkaç gün varlığını 

sürdürebilmektedir, ancak basit dezenfektanlarla yok 

edilebilmektedirler. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, COVID-19'a 

neden olan virüsün esas olarak hava yerine solunum damlacıkları ile 

temas yoluyla bulaştığını göstermektedir (Driggin vd., 2020:1). 

 

Covid 19’a karşı uluslararası geliştirilen işyeri politikaları, salgının 

erken aşamalarında hızlı tespit ve kontrol altına alınması, sağlık ve 

farklı sektörlerin ortak katılımları ile salgın riskinin azaltılması ve 

ortadan kaldırılması için bir araya gelerek çaba göstermektedirler. 

İşyerlerinde COVID 19 salgınlarını kontrol etmek, virüsün 
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yayılmasını kontrol altında tutmak, böylece tüm çalışanları ve 

toplulukları korumak işin sürekliliği ve istihdamı açısından olumlu 

sonuçlar vermektedir. Pandemi kapsamında alınması gereken 

önlemler, ağırlıklı olarak korona virüsün işyerinde yayılmasını en aza 

indirmeye yöneliktir. Bu nedenle korona virüs pandemisinin etkileri 

ve müdahale önlemleri konusunda işletmelerin bu süreçte maksimum 

desteklenmesi ve iş güvenliği konularında yardımcı olunması 

gerekmektedir. Beklenen büyük iş kayıplarını azaltmak ve pandemi 

krizinden çıkış yolunu açmak için kritik öneme sahip olan iş 

sürekliliğini sağlamak ve işletmelerin toparlanmaları için zemin 

hazırlamasına yardımcı olunacak eylemlere odaklanılması zaruri bir 

hale gelmektedir. Dünyadaki çeşitli ülkelerin bu pandemi sırasında 

geliştirdikleri ve uyguladıkları politikalar diğer ülkeler tarafından da 

rol model olarak alınması ve pandemi ile mücadelede hız kazanılması 

bakımından önem arzetmektedir (Dünya Sağlık Örgütü, 2020:2). 

Dünyada yaşanılan Covid-19 virüsünün ülkeler bazında ölüm 

oranlarının grafiği şekil 1’de gösterilmektedir. 

Şekil 1. Covid-19 dünya toplam ölüm/vaka oranları (Sarkaç, 2020) 
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Ülkeler, ekonominin ve işgücü piyasası üzerindeki zararlı etkilerini 

iyileştirmeye çalışırken, diğer taraftan da covid 19 hastalığının 

yayılmasıyla mücadele etmek için benzeri görülmemiş önlemler 

almaktadırlar. Birçok insan pandemi sürecinde işini ve gelirini 

kaybetse de birçoğu geçimini temin etmek için hayati tehlikeler de 

içerse çalışmaya devam etmektedir. Bu nedenle neredeyse tüm 

ülkelerde hükümet, işverenler ve işçiler açısından işlerin güvenli bir 

şekilde yapılabilmesinin sağlanması ortak bir amaç haline gelmiştir. 

Güvenli çalışma için yapılacak iş düzenlemeleri (örn. Tele-çalışmayı, 

kademeli çalışma saatlerini ve molaları teşvik etme) ve çalışma 

ortamlarını (örneğin fiziksel mesafeyi uygulamak için), işyeri 

hijyenini teşvik etmeyi, çalışanlara sağlıklı davranışlar hakkında 

güvenilir ve erişilebilir bilgi sağlamayı ve şüpheli Covid'i belirlemeyi 

ve yönetmeyi içerebilir. İşyerlerinde Covid-19 salgınlarını kontrol 

etmek, virüsün yayılmasını kontrol altında tutmak, böylece tüm 

çalışanları ve toplulukları korumak ve ayrıca iş sürekliliği ve istihdamı 

üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır (Ng, vd., 2020:4). 

 

Pandemi süresince çalışma yükümlülükleri olan sağlık ve sosyal 

bakım işçileri, temizleyiciler, tarım işçileri ve diğer birçokları krizde 

ön cephesinde temel hizmetler sınıfında hizmet vermektedirler. Bu 

sektörlerde  yeterli  sağlık ve güvenlik önlemlerinin uygulanması 

destekleyici çalışma ortamlarını teşvik etmenin yanı sıra, çalışanların 

bu zorlu zamanlarda başa çıkmalarına yardımcı olmanın anahtarıdır. 

Kuruluşlara risk yönetimi ve yeni salgınları önleme tedbirleri de dahil 

olmak üzere uygun kontrol ve acil durum hazırlık önlemlerinin 

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/sectoral/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/sectoral/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/sectoral/lang--en/index.htm
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uygulanması konusunda uyarlanmış pratik rehberlik ve yardım 

verilmelidir. Belirli sektörlerin ve işçi gruplarının özellikleri dikkate 

alınmalıdır. Acil durum hizmetlerinde veya halkla doğrudan temas 

halinde olan ve genellikle daha yüksek bulaşma, ağır iş yükleri, artan 

stres ve hatta şiddet riskine maruz kalan işçilere özellikle dikkat 

edilmelidir. Özel koruma önlemleri, uyarlanmış tesisleri, yeterli kişisel 

koruyucu ekipmanların ücretsiz sağlanmasını ve psikolojik desteği 

içerebilir. Evden çalışanların güvenliği ve sağlığı da ele alınmalı, 

izolasyon ve kaygı, ergonomi, iş ve ailenin dengelenmesi ve sağlıklı 

bir yaşam tarzının etkilerine özellikle dikkat edilmelidir. Durum 

gelişmeye devam ettikçe, yeni tavsiye veya bilgi sağlandıkça risk 

değerlendirmeleri ve alınan önlemler düzenli olarak güncellenmelidir 

(Adamsve Walls, 2020). 

 

İşverenler riski değerlendirmeye devam etmeli ve mevcut Covid-19 

kılavuzunun uygulanmasına ve bunun kendi işyerlerindeki risklerle 

nasıl ilişkili olduğuna bakmalıdır. Muhtemelen bazı uygulamalarda 

değişiklik yapılmasını gerektirecektir ve bu durumda işverenler, genel 

risk kontrol prosedürleri ve önlemleri üzerindeki etkisine bakmalı ve 

varsa bunları yeniden değerlendirmelidir. Bu, kritik güvenlik 

prosesleri için amaç, riski her zaman makul düzeyde mümkün olduğu 

kadar düşük bir seviyeye düşürmek ve bunu yaparken çalışanları ve 

halkı korumak ve ayrıca sağlık hizmeti üzerindeki yükü azaltmak 

olmalıdır (Bartoszko vd., 2020). 

 

Mevcut Covid-19 sağlık krizine yanıt olarak tasarlanan işyeri acil 

durum hazırlık planlarının iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetim 



 

 157 

sistemlerine entegre edilmesi gerekmektedir. İSG koşullarının ve 

uygun risk değerlendirmelerinin sürekli izlenmesi, kontrol 

önlemlerinin, bulaşma döneminde ve sonrasında gelişen süreçlere, 

çalışma koşullarına ve işgücünün özelliklerine uyarlanmasını 

sağlayabilir. Kontrol önlemleri ile ilgili kararlar, her işyerine özgü ve 

ulusal ve yerel makamlar tarafından yayınlanan kurallara uygun 

olmalıdır. İşverenler ayrıca şiddet, taciz ve psikososyal riskleri de 

değerlendirmelidir. İşyerlerinde etkili önleyici faaliyetler için işçiler 

ve işçi temsilcileri ile istişare edilmelidir (Ong vd., 2020). 
 

I. COVİD-19 MÜDAHALE VE RİSK PLANI 

 

İş yerinde mevcut değilse, COVID-19'a karşı koruyucu eylemlere 

rehberlik edebilecek bulaşıcı bir hastalık hazırlık ve müdahale planı 

hazırlanmalı ve geliştirilmelidir. Hükümet, Sağlık Bakanlığı, Bilim 

Kurulu Üyeleri, Halk Sağlığı Müdürlükleri, Belediyeler, işyeri iş 

sağlığı ve güvenliği birimi tarafından verilen rehberliklerden haberdar 

olunmalı ve bu önerileri ve kaynakları işyerine özgü planlara dahil 

edilmelidir. Güvenlik planları, işçilerin bu birimlerde gerçekleştirdiği 

çeşitli iş sahaları ve iş görevleri ile ilişkili risk düzeyleri göz önünde 

bulundurulmalı ve ele alınmalıdır (Duan ve Zhu,2020). Bu tür 

düşünceler şunları içermelidir: 
 

▪ Çalışanların nerede, nasıl ve hangi SARS-CoV-2 kaynaklarına 

maruz kalabileceği {(Genel halk, müşteriler ve iş arkadaşları ve 

(Hasta bireyler veya özellikle yüksek risk altında olanlar 

enfeksiyon (yaygın olarak devam eden ziyaret edilen yerler) 
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(COVID-19 olduğu bilinen veya sahip olduğundan şüphelenilen 

kişilere korunmasız maruziyet gösteren sağlık çalışanları)} 

▪ Evde ve topluluk ortamlarında mesleki olmayan risk faktörleri. 

▪ İşçilerin bireysel risk faktörleri (ör. Yaşlılık; kronik tıbbi 

durumların varlığı, bağışıklık yeterlilik koşulları; gebelik). 
 

Bu riskleri ele almak için gerekli kontroller: 
 

▪ Salgınların bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek durumlar için 

acil durum planlarının geliştirilmesine hükümet yetkililerinin 

tavsiyelerine uyulmalıdır, örneğin: 

▪ İşçi devamsızlığının artması. 

▪ Sosyal mesafe, kademeli iş vardiyaları, küçültme işlemleri, 

uzaktan hizmet sunma ve diğer maruziyeti azaltıcı önlemler. 

▪ Operasyonlara devam etmek veya vardiya hizmetleri sunmak 

için farklı işlerde çapraz eğitim işçileri de dahil olmak üzere, 

azaltılmış bir işgücü ile temel operasyonları yürütme 

seçenekleri. 

▪ Kesintisiz tedarik zincirleri veya gecikmiş teslimatlar. 
 

Planlar ayrıca, işverenlerin aşağıdaki bölümlerde açıklanan 

işyerlerinde SARS-CoV-2'ye maruz kalma riskini azaltmak için 

atabilecekleri diğer adımları da dikkate almalı ve ele almalıdır (GPC, 

2020).  
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A-Temel Enfeksiyonu Uygulamaya Hazırlanma ve Önleme 

Tedbirleri 

 

Çoğu işveren için, işçileri korumak temel enfeksiyon önleme 

tedbirlerini uygulamaya bağlı olacaktır. Uygun olduğunda, tüm 

işverenler aşağıdakiler de dahil olmak üzere iyi hijyen ve enfeksiyon 

kontrol uygulamaları uygulamalıdır (Leung vd., 2020). 

■ İşçilere, müşterilere ve şantiye ziyaretçilerine ellerini 

yıkayabilecekleri bir yer sağlanması da dahil olmak üzere sık ve 

kapsamlı el yıkamaları teşvik edilmelidir. Sabun ve hijyenik 

temizleyiciler mevcut değilse, en az %60 alkol içeren alkol bazlı 

el dezenfektanları bulundurulmalıdır (GPV, 2020).. 

■ Çalışanlar, hasta oldukları takdirde evde kalmaları teşvik 

edilmelidir. 

■ Öksürük ve hapşırma gibi solunuma dayalı görgü kuralları teşvik 

edilmelidir. 

■ Müşterilere ve halka çöp kutuları sağlanmalıdır. 

■ İşverenler, çalışanlar arasında ve hükümet ile yerel sağlık 

yetkilileri arasında çalışanlar ve diğerleri arasındaki fiziksel 

mesafeyi artırmak için esnek çalışma sahaları (ör. Uzaktan 

çalışma) ve esnek çalışma saatleri (örneğin kademeli vardiyalar) 

gibi politikalar ve uygulamalar oluşturup uygulayıp 

uygulayamayacakları araştırmalıdır.  
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B-Mesafe Kuralı temelli stratejiler. 
 

■ İşçilerin, mümkünse diğer çalışanların telefonlarını, masalarını, 

ofislerini veya diğer çalışma araçlarını ve ekipmanlarını 

kullanmaları engellenmelidir. 

■ Yüzeylerin, ekipmanın ve çalışma ortamının diğer öğelerinin 

rutin olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi dahil olmak 

üzere düzenli temizlik uygulamalarını sürdürülmelidir. Temizlik 

kimyasalları seçerken, işverenler uzmanlardan yardım talep 

etmelidirler.  

■ Tüm temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinin (örn. Konsantrasyon, 

uygulama yöntemi ve temas süresi, KKD) kullanımı için 

üreticinin talimatları izlenmelidir (PWC, 2020). 
 

C-Hasta İnsanların Tanımlanması ve İzolasyonu 

 

Potansiyel enfeksiyon bireylerin hızlı bir şekilde tanımlanması ve 

izolasyonu, bir işyeri çalışanların, müşterilerin, ziyaretçilerin ve 

diğerlerinin korunmasında kritik bir adımdır. 
 

■ İşverenler, olası maruziyetten şüphelenmeleri durumunda 

çalışanları Covid-19 belirtileri ve semptomları için kendilerini 

izlemeye teşvik etmeli ve teşvik edilmelidir. 

■ İşverenler, çalışanların hasta olduklarında veya Covid-19 

semptomları yaşadıklarında rapor etmeleri için politikalar ve 

prosedürler geliştirmelidir. 
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Uygun olduğu yerlerde, işverenler Covid-19 belirtileri ve / veya 

semptomları olan kişileri hemen izole etmek için politikalar ve 

prosedürler geliştirmeli ve çalışanları bunları uygulamak için 

eğitmelidir. Potansiyel olarak bulaşıcı kişileri işçilerden, müşterilerden 

ve diğer ziyaretçilerden uzak bir yere taşımalıdır. Çoğu işyerinde 

belirli izolasyon odaları bulunmamasına rağmen, kapanan kapıları 

olan belirlenmiş alanlar, potansiyel olarak hasta insanlar şantiyeden 

çıkarılana kadar izolasyon odaları olarak kullanılabilir. 

■ Covid-19 olan bir kişinin solunum sekresyonlarının yayılmasını 

sınırlandırmak için adımlar atılmalıdır. Mümkünse ve uygunsa 

bir yüz maskesi sağlanmalı ve kişiden maske takması 

istenmelidir. Bir hasta veya başka bir hastadaki yüz maskesi 

(cerrahi maske, prosedür maskesi veya diğer benzer terimler 

olarak da adlandırılır), PPE ile karıştırılmamalıdır. 

■ Mümkünse, daha fazla bulaşmayı önlemek için COVID-19 

olduğundan şüphelenilen kişileri, özellikle de tıbbi tarama, triyaj 

veya sağlık hizmetleri faaliyetlerinin gerçekleştiği çalışma 

alanlarında, farklı odalar veya geçici bariyerler kullanarak izole 

etmek için virüs vakalarından ayrı olarak izole edilmelidir. 

■ Yalıtım alanlarına giren personel sayısını kısıtlanmalıdır. 

■ Ek bir mühendislik ve idari kontroller, güvenli çalışma 

uygulamaları ve KKD kullanarak hasta bir kişi ile yakın temas 

halinde olan veya bu kişilerle uzun süreli / tekrarlanan temas 

halinde olan çalışanları korunmalıdır (Fisher, 2020). 
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D-Geliştirme, Uygulama ve İletişim İşyerinde Esneklik ve 

Korunma 

 

Hasta çalışanları aktif olarak evde kalmaya teşvik edilmelidir. 

■ Hastalık izni politikalarının esnek ve halk sağlığı rehberliği ile 

tutarlı olduğundan ve çalışanların bu politikalardan haberdar 

olduğundan emin olunmalıdır 

■ İşinize sözleşmeli veya geçici çalışanlar sağlayan şirketlerle, 

hasta çalışanların evde kalmanın önemi hakkında konuşulmalı 

ve onları cezalandırıcı olmayan izin politikaları geliştirmeye 

teşvik edilmelidir. 

■ Akut solunum yolu hastalığı olan hastalara hastalıklarını 

doğrulamak veya işe dönmek için bir sağlık uzmanının raporuna 

ihtiyaç duyulmamalıdır, çünkü sağlık hizmeti veren kurumlar ve 

hastaneler çok yoğun olabilir ve bu tür belgeleri zamanında 

veremeyebilirler. 

■ Çalışanların hasta aile üyesine bakmak için evde kalmalarına izin 

veren esnek politikalar uygulanmalıdır. İşverenler, hasta 

çocuklara veya diğer hasta aile üyelerine normalden daha fazla 

bakım sağlamak için evde kalmaları gerekebileceğinin farkında 

olmalıdır. 

■ Hasta aile üyeleri olan işçilerin, onlara bakmak için evde 

kalmaları gerekebileceği kabul edilmelidir. Aslında evler ve 

Yerleşim Topluluklarında COVID-19'un yayılmasının 

önlenmesinde en çok fayda sağlayan yerlerden biri olduğu 

unutulmamalıdır. 
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■ Uygun hijyen uygulamaları ve işyeri kontrollerinin (KKD dahil) 

kullanımı da dahil olmak üzere, iş için gerekli iş işlevleri ve işçi 

sağlığı ve güvenliği hakkında yeterli, kullanılabilir ve uygun 

eğitim, öğretim ve bilgilendirici materyaller sağlanmalıdır. 

Pandemi sürecinde hastalık ve koruyucu önlemler hakkında 

yeterli bilgiye sahip olmayan işçilerin kendini işyerinde güvende 

hissetme olasılığı çok düşüktür (ILO, 2020). 
 

E-İşyeri Kontrollerini uygulamak 

 

İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, işyeri tehlikelerini kontrol 

etmenin yollarını seçmek için “kontrol hiyerarşisi” adlı bir çerçeve 

kullanırlar. Başka bir deyişle, bir tehlikeyi kontrol etmenin en iyi yolu, 

maruziyetleri azaltmak için işçilere güvenmek yerine onu sistematik 

olarak işyerinden uzaklaştırmaktır (GPC, 2020). 

COVID-19 salgını sırasında, tehlikeyi ortadan kaldırmak mümkün 

olmadığında, en etkili koruma önlemleri (en etkili olandan en az etkili 

olana doğru sıralanır): mühendislik kontrolleri, idari kontroller, 

güvenli çalışma uygulamaları (bir tür idari kontrol) ve Kişisel 

koruyucu donanımlardır. Uygulama kolaylığı, etkililiği ve maliyeti 

göz önüne alındığında, her bir kontrol önleminin avantajları ve 

dezavantajları vardır. Çoğu durumda, kontrol önlemlerinin bir 

kombinasyonu çalışanları SARS-CoV-2'ye maruz kalmaktan korumak 

için gereklidir (OSHA, 2020).  
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F-Mühendislik kontrolleri 
 

Mühendislik kontrolleri, çalışanları iş ile ilgili tehlikelerden izole 

etmeyi amaç edinir. Mühendislik kontrolleri iş yerlerinde 

uygulanabildikleri taktirde işçilerin bireysel davranışlarını en aza 

indirerek işyerlerinde tehlikelere maruz kalmayı azaltır ve en uygun 

maliyetli çözümler sunar (Dünya Sağlık Örgütü, 2020).  

ARS-CoV-2 için mühendislik kontrolleri şunları içerir: 

■ Yüksek verimli hava filtrelerinin takılması. 

■ Çalışma ortamında artan havalandırma oranları. 

■ Şeffaf plastik gibi fiziksel bariyerlerin takılması hapşırma vb. 

korumaları. 

■ Müşteri hizmetleri için düz geçişli bir pencere takma. 

■ Aerosol üretme prosedürleri gibi bazı ortamlarda özel negatif 

basınçlı havalandırma (örn. Sağlık ortamlarındaki hava kaynaklı 

enfeksiyon izolasyon odaları ve morg ortamlarındaki özel otopsi 

paketleri) 

 

G-Bir İşçi COVID-19'a Maruz Kaldıklarına İnanırsa Ne 
Yapmalı? 

 

Birisi işyerinde rahatsız olursa ve Covid-19 ile temas ettiğinden 

şüphelenmek için bir neden varsa, kişi diğer insanlardan en az 2 metre 

uzakta bir alana çıkarılmalıdır. Mümkünse, personel ofisi gibi kapalı 

bir kapının arkasında izole edilebilecekleri bir oda veya alan 

bulundurulmalıdır. Mümkünse havalandırma için bir pencere 
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açılmalıdır. Hasta olan kişi, belirlenen halk sağlığı hizmet numarasını 

aramak için cep telefonunu kullanmalıdır. Acil bir durumsa (ciddi 

şekilde hasta veya yaralılarsa veya yaşamları risk altındaysa), 112'yi 

aramalı ve durumu ve mevcut semptomları gibi ilgili bilgiler 

açıklanmalıdır. 
 

Belirlenen halk sağlığı veya acil servisden tavsiye beklerken, 

etkilenen kişi diğer insanlardan en az iki metre uzakta kalmalıdır. 

İnsanlara, yüzeylere ve nesnelere dokunmaktan kaçınmalı ve 

öksürdüklerinde veya hapşırdıklarında ağızlarını ve burunlarını tek 

kullanımlık bir doku ile örtmeli ve dokuyu bir torbaya veya cebe 

koyup dokuyu çöp kutusuna atmalıdırlar. Mevcut dokuları yoksa, 

dirseklerinin arasına öksürmeli ve hapşırmalılardır (Dünya Sağlık 

Örgütü, 2020). 
 

Tıbbi yardım beklerken banyoya gitmeleri gerekiyorsa, ayrı bir banyo 

kullanmalıdırlar. Onları daha yüksek ciddi hastalık riskine (yaşlı 

insanlar (>60 yaş)) sokan ve kronik rahatsızlıkları olan (hipertansiyon, 

akciğer veya kalp problemleri, diyabet veya kanser tedavisi veya 

başka bir immünosüpresyon dahil) olan kişileri tanımlamayı düşünün 

ve hamile çalışanlar) ve evde kalma gibi ek önlemler almalarını 

tavsiye edilmelidir. 

 

H-İşyerindeki Bireyler Teyit Edilmiş Bir COVID-19 Vakası 
Temas Kurduğunda Neler Yapmalıdır? 

 

İşyerinde teyit edilmiş bir vaka tespit edilirse, belirlenen halk sağlığı 

hizmetleri aşağıdakilere önerilerde bulunur: 
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▪ Yüz yüze veya temas halinde olan herhangi bir işçi 

▪ Semptomatikken işçiyle herhangi bir zaman geçiren herkes 

▪ Herhangi bir vücut sıvısını temizleyen herkes 

▪ Yakın arkadaşlık grupları veya çalışma grupları 

▪ Teyit edilmiş bir vaka ile aynı evde yaşayan herhangi bir işçi; 
 

Temaslar vaka olarak kabul edilmez ve iyi hissediyorlarsa, 

enfeksiyonu başkalarına yaymaları pek olası değildir: 
 

▪ Yakın temasta bulunanlardan, teyit edilen dava ile son temas 

ettikleri andan itibaren 14 gün boyunca evde kendi kendilerini 

tecrit etmelidirler. Belirlenen halk sağlığı hizmetleri tarafından 

aktif olarak takip edilmektedir. 

▪ Yeni semptomlar geliştirirlerse veya mevcut semptomları 14 

günlük gözlem süresi içinde kötüleşirse, yeniden değerlendiril-

mek üzere belirlenen halk sağlığı hizmetlerini çağırmalıdırlar. 

▪ 14 günlük gözlem süreleri içinde herhangi bir zamanda rahatsız 

olurlarsa ve Covid-19 için pozitif test yaptırırlarsa, doğrulanmış 

bir vaka haline gelecekler ve enfeksiyon için tedavi 

edilecektirler. Test mevcut değilse, ancak semptomlar Covid-19 

ile uyumluysa, yine de doğrulanmış bir vaka olarak kabul 

edilebilirler. 

▪ Orijinal teyit edilen vaka ile yakın temasta bulunmayan 

personelin, semptomlarının sağlığını izlemek dışında herhangi 

bir önlem almasına gerek yoktur ve çalışmaya devam edebilirler. 
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İşyerinde doğrulanmış bir COVID-19 vakası, iş arkadaşları arasında 

kaygıya neden olur ve bazıları çok stresli olabilir. İşçileri COVID-19 

hakkında güvenilir bilgi kaynaklarına yönlendiren açık iletişim 

önemlidir. Yöneticiler destekleyici ve anlayışlı olmalı ve mümkün 

olduğunca çalışma düzenlemeleri konusunda esnek olmalıdır 

(Rajkumar, 2020). 

 

II. COVİD-19’A MARUZ KALMA: KONTROL PLANLAMASI 

VE RİSK DEĞERLENDİRME ADIMLARI 

 

İşverenler iş hayatına devam etmeye hazırlanırken, işyerlerinde 

COVID-19 bulaşma riskini inceleyen bir maruz kalma kontrol 

planı hazırlamalıdırlar. Plan, hangi güvenlik önlemlerinin ve 

prosedürlerinin uygulanacağını belirleyerek herkesin nasıl güvenli bir 

şekilde çalışabileceğini belirlemelidir. Risk değerlendirmeleri Maruz 

Kalma Kontrol Planının bir parçası olarak gereklidir ve durumlar 

değiştikçe güncellenmesi gerekmektedir. Maruz Kalma Kontrol 

Planları ve risk değerlendirmeleri işçilerin girdisi ile tamamlanmalıdır 

ve çalışma sahasında tutulmaları İSG müfettişleri tarafından talep 

üzerine sunulmaları gerekmektedir. 

• Güvenli bir işyeri sağlamak için neler yapılması gerektiğini 

belirlemek için risk değerlendirmesi ve şantiye önlemlerini 

tamamlamak işverenin sorumluluğundadır. 

• Hangi ek güvenlik önlemlerinin ve prosedürlerinin uygulanması 

gerektiğini belirlemek için Alan Seviyesi Risk Değerlendir-

mesi'ni (FLRA) tamamlamak işçinin sorumluluğundadır. FLAR, 
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işlerine bağlı olarak her çalışanı korumaktır. Ayrıca, işyeri 

dışında bir yerde iş yapmayı planlıyorsanız, işçi FLRA'ı da 

tamamlamalıdır. 
 

A-İşyerinde Riskleri ve Risk Değerlendirmesini Yönetme 

 

Risk yönetimi, işyerindeki tehlikelerden kaynaklanan sağlık ve 

güvenlik risklerini kontrol etmek için adım adım ilerleyen bir süreçtir. 

Risk yönetimi işveren, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve işçi 

temsilcisi ve yetkin işçilerin ortak katılımı ile yapılabilir 

veya yardımcı olması açısından ortak güvenlik sağlık birimlerinden de 

dışardan hizmet alımı yöntemi ile destek te alınabilir. Risk 

değerlendirme çalışması yapılırken, tehlikeler belirlenmeli, riskler 

değerlendirilmeli ve derecelendirilmeli, riskleri kontrol edilmeli, 

bulgular kaydedilmeli ve kontrol edilerek incelenmelidir. 

 

B-Tehlikelerin Belirlenmesi 

İş yeri kontrol edilmeli ve neyin zarar verebileceği düşünülme-

lidir. Hakkında düşünülecek hususlar: 

• İnsanlar nasıl çalışır ve tesis ve ekipman nasıl kullanılır? 

• Hangi çeşit kimyasal maddeler kullanılır? 

• Hangi güvenli veya güvensiz iş uygulamaları mevcuttur? 

• Tesislerin genel durumu nedir? 

 

Daha az belirgin tehlikeleri tanımlamamıza yardımcı olabileceğinden 

kaza ve ramak kala olayları ve sağlık kayıtlarının tekrar tekrar gözden 

geçirilmesi önemlidir. Bakım, temizlik veya üretim döngülerindeki 

https://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/risk/steps-needed-to-manage-risk.htm#_Identify_hazards
https://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/risk/steps-needed-to-manage-risk.htm#_Assess_the_risks
https://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/risk/steps-needed-to-manage-risk.htm#_Assess_the_risks
https://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/risk/steps-needed-to-manage-risk.htm#_Control_the_risks
https://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/risk/steps-needed-to-manage-risk.htm#_Record_your_findings
https://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/risk/steps-needed-to-manage-risk.htm#_Review
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değişiklikler gibi rutin olmayan işlemler dikkate alınmalıdır. Manuel 

kullanım, kimyasalların kullanımı ve işle ilgili stresin nedenleri gibi 

sağlık için tehlikeler üzerinde düşünülmelidir. Her tehlike için 

çalışanların, yüklenicilerin, ziyaretçilerin nasıl zarar görebileceği 

hususunda beyin fırtınaları yapılmalıdır. 
 

C-Riskleri Değerlendirilmesi 
 

Tehlikeleri belirledikten sonra, birinin zarar görme olasılığının ve ne 

kadar ciddi olabileceğine karar verilmelidir. Riskler değerlendirilirken 

önemli yaklaşımlar;   
 

Karar ver: 

 

• Kim zarar görebilir ve nasıl 

• Riskleri kontrol etmek için şu an ne yapıyorsunuz 

• Riskleri kontrol etmek için ne yapmanız gerekiyor 

• Kimin eylemi gerçekleştirmesi gerekiyor 

• Eylemin ihtiyaç duyduğu zaman 

 

D- Riskleri Kontrol Edilmesi 

 

Mevcut durumda ne yapıldığına ve halihazırda uygulanan denetimlere 

bakılmalıdır. Örneğin kendine sor; 

• Tehlikeden tamamen kurtulabilir miyim? 

• Değilse, zararın oluşmaması için riskleri nasıl kontrol 

edebilirim? 
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Daha fazla kontrole ihtiyacınız varsa şunları göz önünde 

bulundurulmalıdır: 

• İşi yeniden tasarlama 

• Malzemelerin, makinelerin veya işlemlerin değiştirilmesi 

• Malzemelere, makinelere veya sürece maruz kalmayı azaltmak 

için çalışmanızı organize etmek 

• Güvenli çalışmak için gerekli pratik önlemlerin belirlenmesi ve 

uygulanması 

• Kişisel koruyucu ekipman sağlamak ve çalışanların giymesini 

sağlamak 

Tanımladığımız kontrolleri yerine getirilmelidir. Tüm riskleri ortadan 

kaldırmamız beklenmez, ancak insanları zararlardan korumak için 

'makul olarak uygulanabilir' her şeyin yapılması gerekir.  

 

E-POTANSİYEL RİSKLERİN VE KAYNAKLARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Risk değerlendirilmesinde önemli bulguların kaydedilmesi gerekir. 
 

• Tehlikeler (zarar verebilecek şeyler) 

• Kim zarar görebilir ve nasıl 

• Riskleri kontrol etmek için ne yapılıyor. 
 

Risk değerlendirmelerinin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve 

güncellenmesi gerekebilir ve enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü ile 

ilgili mevcut en iyi uygulamalara dayandırılması gerekmektedir. 

Covid-19 için perakende, ofis, inşaat, ağırlama, ulaşım vb. gibi 
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mesleki maruz kalma ve sağlık riskinin bulunmadığı diğer işyerleri 

için, işverenler Sağlık Bakanlığından en güncel resmi halk sağlığı 

tavsiyelerini ve rehberliğini dikkate almalıdır. Dış İşler ve Ticaret 

Bakanlığı tarafından işle ilgili seyahatler için tavsiye edilen önlemler 

de dahil olmak üzere sağlık riskinin nasıl azaltılacağı konusunda 

Sağlık Koruma Gözetim Merkezleri yaygınlaştırılmalıdır. Bu halk 

sağlığı önlemleri çalışanlara ve işyerindeki diğer insanlara 

iletilmelidir. İşverenlere ayrıca, halk sağlığı önerilerinin uygulanma-

sının ardından ortaya çıkabilecek iş faaliyetindeki değişiklikleri 

dikkate almak için iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmelerini 

gözden geçirmeleri hatırlatılmalıdır. 
 

III. BULGULAR 

İzolasyon ve sosyal mesafe kurallarına uyum süreci kolaylaştırıldıkça 

ve insanlar işe döndükçe, hükümetler kuruluşların normal hizmete 

devam etme izninin bir parçası olarak risk değerlendirmelerini 

tamamlamalarını isteyeceklerdir. Bu çalışmada bunun gerçekleştirile-

bileceği bir yol önerilmektedir. Risklerin açıklanması ve tehlikelerin 

tanımlanması için kolaylıklar sağlamakta ve Covid-19 için ayrı bir 

risk değerlendirmesi üretmeye odaklanmaktadır. İş yerlerinde Covid-

19'a maruz kalmayı konu alan risk değerlendirmesi bir kuruluştan 

diğerine farklı riskler içereceğinden kapsamı da farklı olacaktır. 

Çünkü sağlık çalışanları, perakendeciler, kasiyerler, eve teslim hizmeti 

veren çalışanlar, mühendisler, inşaat işçileri gibi daha birçok meslek 

grubunda çalışanlar bu riske farklı şekilde maruz kalacaklardır. Bu 

çalışmanın temel amacı bu nedenle tüm endüstrilerde uygun risk 
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değerlendirmelerinin yapılabilmesi için sorulması gereken soruları 

ortaya koymaktır. 
 

Örnek olarak bir endüstriyel tesis yönetiminden ve işçilerinden oluşan 

bir Covid-19 çalışma grubu oluşturulmuştur. Grup tarafından 

tartışılması gereken bazı önerilen ilkeler, konular bu zamana kadar 

üretilmiş olan Covid-19 risk değerlendirmeleri gözden geçirilmiştir. 

Hazırlanan komisyon raporu sonucunda; 
 

• Çalışanların risk değerlendirmelerine erişebilecekleri ve 

sorgulayabilecekleri düzenlemeler yapılmalıdır. 

• Değişiklikler nedeniyle süreçten etkilenebilecek engelli işçiler 

için yeni planlamalar yapılmalıdır. 

• Özellikle pandemi sürecinde cinsiyet farklılıkları, hamile 

kadınlar üzerindeki etkileri ve doğum sorunları gibi nedenler 

dikkate alınmalıdır. 

• Pandemi sürecinde uzun süre kullanılmayan tesislerin, 

makinelerin ve ekipmanların risk değerlendirilmesi tekrar 

gözden geçirilmelidir. 

• 2 metrelik sosyal mesafeyi korumak için hangi yeni 

düzenlemelere ihtiyaç olacağı düşünülmeli ve bu hususta 

çalışmalar yapılmalıdır. 

• Bunu kolaylaştırmak için hangi bariyerlerin veya yer 

işaretlerinin konulması gerektiği çıkarılmaluıdır. 

• Yeniden işe başlama sürecinde başlatılırsa, çalışanlar küçük 

gruplar halinde işyerine getirilmelidir. 
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• Revize edilmiş zamanlamalar ve vardiya ve molaların 

kademelendirilmelidir. 

• Park etme, toplu taşıma araçlarını kullanma, 2 metrelik araç 

paylaşımı gibi seyahat prosedürleri hazırlanmalıdır. 

• Kantin, sosyal tesisler, soyunma odaları- sosyal mesafeyi 

karşılamak için düzenlemeler yapılmalıdır. 

• KKD düzenlemeleri ve tulumlar dahil temizlik ve hijyene dikkat 

edilmelidir. 

• Yeni düzenlemeler, günlük görüşmeler ve hijyen ve sosyal 

mesafe hakkında tanıtım yapılmalıdır. 

• Virüs belirtileri gösteren çalışanların taranmasına yönelik 

düzenlemeler yapılmalıdır. 

• İşyerlerine, tesislere, ofislere vb. yerlere yeniden başlamadan 

önce işyerlerinde derinlemesine temizlik yapılmalıdır. 
 

A-Risk Değerlendirmesi İçin Kontrol Listesi: 

Risk kontrol listeleri hazırlanırken tehlikeler belirlenmelidir. Örneğin; 

Covid-19 Enfeksiyonunun yayılması, 

Covid-19'a bağlı stres, 

Hangi işçilerin zarar göreceği, 

Hastalık nasıl bulaşırlar, mesela enfekte olmuş bir damlacıkla 

doğrudan temas veya virüs bulunan bir kişiye, yüzeye veya nesneye 

dokunmak gibi mi? 
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İşçilerin görevi, programı, işi vb. üstlenirken enfeksiyon riskleri 

değerlendirilmelidir. 

Bir kontrol hiyerarşisi kullanarak çalışanları korumak için uygun 

kontrolleri seçilmelidir. 

Tablo 1. Risk değerlendirmesi örnek çalışma 

Tehlike Kimlerin zarar 

görebileceği 
dahil risk 

Ön kontrol 
riski 

Değerlendirme 

Önem derecesi 

x 

olasılık 

Kontrol 

Ölçümler 

Kısaca 

örnekleme 

İş 
kontrolü 

Risk 

oranı 
Önem 
derecesi x 

olasılık 

Covid-19'un kişiler 
ve nesneler 
aracılığıyla temas 
sonucu yayılması 

Tesislerinin 
kullanımı için 2 
metrenin 
korunması 
İzolasyon ve 
hijyen. 
Tüm çalışanlar 

Yüksek veya 
3 x 4 = 12  

Erişimi 
kısıtla. 
Engelle. 
İşaretleri 
koy. 
Elleri 
yıkama ve 
temizleme 

Düşük 
1 x 4 = 4  

 

Tablo 2. Matris tipi risk değerlendirmesi derecelendirme tablosu 

RİSK ETKİ (ŞİDDET) 

OLASILIK 
1           

 (Çok hafif) 
2         

(Hafif) 

3           

(Orta) 

4       

 (Ciddi) 

5           

 (Çok ciddi) 

1(çok düşük) 
1      

Önemsiz 
Riskler 

2         

Düşük 

3         

Düşük 

4       

  Düşük 

5 

Orta 

2 (düşük) 2          

Düşük 

4          

Düşük 

6            

Orta 

8             

Orta 

10 

Yüksek 

3(orta) 
3         

Düşük 

6             

Orta 

9             

Orta 

12            

Yüksek 

15       

Yüksek 

4 (yüksek) 4            

Düşük 

8              

Orta 

12     

Yüksek 

16            

Çok Yüksek 

20            

Çok Yüksek 

5 (çok 
yüksek) 

5               

Orta 

10     

Yüksek 

15     

Yüksek 

20          

Çok Yüksek 

25   

Katlanılamaz 
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Tablo 3. Risk derecelendirmesi sonuç tablosu 

I. Öncelikli 
Tehlikeler 

II. Öncelikli 
Tehlikeler 

III. Öncelikli 
Tehlikeler 

IV. Öncelikli 
Tehlikeler 

25, 20, 16 15, 12, 10 9, 8, 6, 5 4, 3, 2,1 

 

Covid-19’a karşı değerlendirme örneği: 

Tehlike: Covid-19'un ilgili kişi veya nesneler tarafından teması ile 

yayılması 

Risk: 2 metreden az mesafe içerisinde görev yapan çalışanlar 

Derecelendirme ön kontrolleri: Yüksek 

Derecelendirme sonrası kontrolleri: Düşük 

Önerilen Kontroller; 

• İşi durdurulamazsa görevin başlamasının gerekip gerekmediğini 

düşünülmelidir. 

• Görevler yerine getirilmek istenildiğinde, iki işçi ve kısa süreler 

tercih edilerek küçük gruplarla sınırlandırılmalıdır. 

• Aynı işçi grupları bir arada tutulmalıdır ve değiş tokuş yapılması 

engellenmelidir. 

• Semptomları olan işçilerin evde kalmaları için geliştirilen 

politikalar etkili bir şekilde uygulanması sağlanmalı ve yönetim 

tarafından desteklenmelidir. 

• Kişisel koruyucu donanımların görev boyunca giyildiğinden 

emin olunmalıdır. 



 

176 COVID-19 SÜRECİNİN EKONOMİK VE SEKTÖREL ETKİLERİ 

• İş yerlerinde yıkama tesisleri kurulmalı ve /veya yeterli sayıda 

dezenfektanlar tedarik edilmelidir. 

• Makine ve ekipmanın temas noktaları düzenli olarak 

temizlenmelidir. 

• Her görev ve başlangıç öncesi kontrol listesi sağlanmalıdır 

• Sorunlar ortaya çıkarsa işçilerin işlerini bırakmalarını 

sağlayacak bir prosedür uygulanmalıdır. 
 

SONUÇ 

Nerede çalışıyor olunursa olunsun herhangi bir viral enfeksiyondan 
etkilenme olasılığını azaltmaya yardımcı olmak için işyerleri 
tarafından yeni uygulamalar hayata geçirilmelidir. İşverenler, işçileri 
işyerlerindeki tehlikelerden korumak için her türlü makul önlemi 
almakla yükümlüdürler. Bu sektörlerdeki işverenlerin düzenli günlük 
etkileşimler için mevcutta etkili planları olmalıdır. Yeni virüsler tespit 
edildiğinde, işverenler virüse bakan ve mevcut kontrollerin uygun 
olup olmadığını değerlendiren uygun bir tehlike değerlendirme 
metodolojisi izlemelidir. Değerlendirmelerde her zaman sağlık ve 
güvenlik komitelerine veya işçi temsilcilerine danışılmalıdır. Önleme 

planlarının amacı, bulaşıcı virüse maruz kalmayı mümkün olduğunca 
ortadan kaldırmak olmalıdır. Kontrollerin seçimi bir kontrol 
hiyerarşisi tarafından yönlendirilmeli ve hem mühendislik hem de 
idari kontrolleri içermelidir. Bir çalışanın COVID -19'a sahip olduğu 
teyit edilirse, işverenler, diğer çalışanlara, enfekte olmuş işçinin 
adlarını veya ayrıntılarını açıklamadan, COVID -19'a olası maruz 
kalma durumlarını bildirmelidir, halk sağlığı yetkililerine müracaat 
edebilmelidirler. 
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GİRİŞ 

Küresel ekonomik yapı 21.ci yüzyılda sahip olduğu özellikler ile ülke 

ekonomilerinin birbirlerine sıkı bir şekilde bağlı olduğunu 

göstermektedir. Bu bağlamda entegre olmuş ekonomik bir yapının 

herhangi birinde meydana gelen bir problemin diğer ekonomileri de 

etkisi altına alacağı oldukça açıktır. Dolayısı ile küresel çapta yaşanan 

bir problemin etkileri daha şiddetli olup sistemin işleyişini 

aksatacaktır.  

Geçmişten günümüze kadar ülkeler önemli düzeyde ekonomi, politika 

ve sağlık alanlarında bir takım kırılmalar yaşamışlardır. 2019’un son 

zamanlarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan “Covid 19 salgını 

21. yüzyılın en önemli sıkıntılarından biri olarak tarihsel süreçte 

küresel bir kriz olarak yerini almıştır” (Duran, 2020; 29) 

1918-1920 İspanyol gribinden bugüne bir asır sonra neredeyse benzer 

bir düzeyde küresel bir salgının içinde bulunulan bu dönemde bir 

taraftan hastalıkla mücadele ederken, diğer taraftan da küresel salgının 

iktisadi etkilerine ve sonuçlarına ivedi bir şekilde çözüm yolları 

bulunmalıdır. Ayrıca karar alıcıları serbestleştirecek kolaylıklar 

sağlanabilmesi için hızlı düşünülerek eyleme geçilmesi gerekmekte-

dir. (Özatay ve Sak, 2020; 1). Aralık Ayı 2019 yılında Çin’in Wuhan 

şehrinde başlayan Covid-19 salgını dünya ekonomisini küresel bir 

durgunluğa sürüklemektedir. 

Sağlığımızın Covid-19’dan korunması kadar ekonomilerin de 

korunması gerekmektedir. Salgının ekonomik yaşama derin etkilerini 
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bırakmadan bu durumla mücadele etmenin alternatif yolları 

bulunmalıdır. Sağlığımızı korumak, ekonomiyi korumak, ekonomiyi 

korumakta sağlığı korumak şeklinde değerlendirilmektedir (Demir, 

2020; 1). Dünya 2020’nin ilk çeyreğinden itibaren küresel bir 

durgunluğa doğru yol almaktadır. Pandemi nedeni ile alınan önlemler, 

uygulanan sıkı sokağa çıkma yasağı, esnek çalışma saatleri, özellikle 

hizmet sektöründe çalışanların işini kaybetme riski destek 

politikalarına rağmen belirsizliğin hâkim olduğu bir ekonomik 

durgunluğa yol açmıştır. 

Salgın ciddi bir şekilde dünya sağlığını tehdit etmektedir. Ancak bir 

sağlık krizi olmasından hareketle iktisatçı bilim adamları salgının 

ekonomik boyutunu ele almaktadır. Covid-19 kesinlikle dünya 

çapında bir sağlık tehdidi oluşturduğu kadar ekonomik sıkıntılara da 

sebep olmaktadır. Bu ise virüsün temelde sağlık sistemi olduğu kadar 

iktisadi açıdan da bulaşıcı etkiler gösterdiğini anlatmaktadır.  

Küresel dünyada hastalığın etkileri, ölüm oranının çok ötesine 

geçecek özellikler taşımaktadır. Bu yaklaşım ile beraber dünyadaki 

hükümetler beklenmedik durum planları hazırlamışlar, olası senaryo 

öngörülerine göre ve aynı zamanda ekonomilerini sürdürebilir kılmak 

adına politikalar hazırlamışlardır (Fernandes, 2020; 2). Bu ise salgının 

sağlık alanını, ekonomik yapıyı ve siyasal yapının iç ve dış 

dinamikleriyle dünya toplumu ülkelerini ve Türkiye’yi de etkilemiştir. 

Bu salgın kendinden önceki salgınlara göre biraz daha farklıdır. 

Sebebi ise: “Yeryüzünde ekonomik faaliyetlerin savaş dışında bir 

sebeple ve bu kadar geniş ölçekli bir şekilde askıya alındığı bir olayın 
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olmamasıdır. Bu salgın derinleşen ticari ilişkileri ve karmaşıklaşmış 

üretim ağlarının bir yansıması olarak tedarik, değer zincircilerinin çok 

katmanlı hale gelmesi, bu sebeple ülkelerin dünyanın bir ucundan 

diğerine birbiriyle güçlü bir biçimde bağlanmış olması, ekonomileri 

yeryüzünde simultane biçimde etkileyerek ekonomik şoklara sebep 

olan faktörlerin başında gelmektedir. Bir ülkeden diğerine ihraç edilen 

sadece virüs ve onun yol açtığı sağlık problemleriyle kalmamış, 

üretim ve ticarete konu olan mal ve ara mallarının imalat ve naklinin 

durması da oldukça hızlı ve yıkıcı etkilerle yayılmaya devam 

etmiştir.” (Escarus TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı, 2020; 8) 

Böylece ekonomiler, endüstriler, işletme faaliyetleri ülkelerin faktör 

piyasaları, istihdam, eğitim, spor, kültür ve turizm… vb. gibi modern 

yaşamın iktisadi dinamikleri içindeki tüm yapılar korkunç bir baskıyla 

karşı karşıya kalarak, tarihte benzeri görülmeyen arz ve talep şoklarına 

sebep olmuştur. “Bu şoklar karşısında ülkelerin elastikiyet kapasitele-

rinin artırılması ve bu sayede şokların etkilerinin minimalize edilerek 

normal yaşama dönüşün oldukça hızlı gerçekleşmesi ulusal güvenlik 

perspektifi açısından önemli olmuştur” (STM ThinkTech, Mayıs 

2020). Bu problemler aynı zamanda küreselleşmenin niteliğini de 

değiştiren unsurlara sebep olmuştur.  Covid-19 dünya ekonomilerinin 

sağlık sistemleri ve ekonomik performanslarını oldukça olumsuz 

etkilediği için dünyadaki bilim insanları ve iktisatçılar küresel barışın 

ve istikrarın temini için çaba sarf etmektedirler. Sonuçta dünyanın 

oldukça büyük bir biyolojik problemle karşı karşıya kaldığı ve bunun 

için etkili aşı ve tedavi yöntemleri geliştirmesi gerekmektedir. Eğer 
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gerekli önlemler alınamazsa, ülke ekonomileri tarihsel süreçlerinin en 

kötü sosyal, siyasal, iktisadi, toplumsal… vb. problemleriyle ve 

kırılmalarıyla faaliyetlerine devam etmek zorunda kalacaklardır. 

Bir Sağlık Krizi Olarak Tarihsel Süreçte Pandemiler: Covid-19’un 

Küresel Ekonomilere Etkileri Üzerine Teorik Bir İncelenme isimli bu 

çalışmamızda, Covid 19 salgının en fazla vaka ve ölüm oranlarının, 

küresel ekonomik yapı içindeki durumları genel bir değerlendirmeyle 

açıklanmaya çalışılmıştır. Çin merkezli olan ve genel olarak 

Avrupa’yı etkisi altına alan Covid-19’un küresel ekonomiye vermiş 

olduğu zarar teorik açıdan değerlendirilmiştir. 

2. Covid-19 ve Tarihteki Diğer Salgın Hastalıklar ile 

Karşılaştırılması  

Küresel salgınlar geçmişte olduğu gibi günümüzde de insan sağlığını 

tehdit ederek tıp bilimini çaresiz bırakmaktadır. Bu bağlamda 

salgınlar, toplumsal halk sağlığının genel bir istikrar açısından ne 

kadar önemli olduğunu da toplumlara ve ülke yönetimlerine 

göstermektedir. 

Pandemi dünya çapında veya oldukça geniş bir coğrafyada, 

uluslararası sınır ötesine geçen ve nüfusun büyük bir kısmını etkileyen 

salgın hastalıklara verilen genel isim olarak tanımlanmaktadır. 

Pandeminin klasik tanımında, nüfusun bağışıklığı, viroloji veya 

hastalık şiddeti hakkında herhangi bir bilgi verilmemektedir. (Kelly, 

2011; 540).  
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“Pandemi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün tanımlamasına göre, 

genel ifadelerle üç başlık altında tanımlanmaktadır. Bunlar yeni bir 

virüs veya mutasyona uğramış, bir etken olması, insanlara kolayca 

geçebilmesi, insandan insana kolayca bulaşabilmesidir. Pandemi ilanı 

bir pandemiyle ilgili belirli kriterleri gerçekleştirdiğinde DSÖ 

tarafından ilan edilmektedir. Bu ise tüm ülkeler için tehdit oluşturan 

bu hastalığın ya da virüsün çok hızlı bir şekilde insandan insana 

hızlıca yayılmasıdır” (TÜBA, 2020; 19). Pandemilerde en önemli 

unsur kişiden kişiye hızlı yayılmasıdır.  “Pandemilerin toplum 

üzerindeki etkisi virüsün enfektesine virülansına toplumdaki bireylerin 

bağışıklık durumuna bireyler arası temas ve toplumlar arası ulaşım 

özelliklerine, risk faktörlerinin varlığıyla, sunulan sağlık hizmetlerine 

ve iklime bağlı olarak değişiklik göstermektedir.” (T.C. Sağlık 

Bakanlığı halk sağlığı Genel Müdürlüğü, 2019; 2). Bu tanımlardan 

hareketle Çin’de ortaya çıkan ve dünya ülkelerini de içine alan geniş 

yayılımlı Covid-19 salgını tüm dünyada ticari yaşamı sarsarak, dünya 

ekonomisini neredeyse işlemez hale getirmiştir. 

“Ülkeler hem dış dinamikleri hem de iç dinamikleri açısından küresel 

ticaret hacmi ve küresel büyüme oranları bakımından oldukça fazla 

etkilenmiştir.” (Kaya, 2020; 224). Böylece Covid-19 salgınının hem 

halk sağlığı hem de ekonomik boyutu oldukça fazla önem kazanmıştır. 

Daha önceki savaş sonrası salgınlar o dönemdeki ekonomik açıdan 

daha az baskın ülkeleri etkisi altına almıştır. Bu yönü ile bu salgın 

dönemi günümüz pandemi dönemi ile farklılığını ortaya koymaktadır. 

Ayrıca bu salgınlar Covid-19 vaka sayısı SARS vaka sayısından 
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neredeyse sekiz dokuz kat daha fazladır. Bu salgın sürecindeki 

belirgin fark ise en sert etkisini G20 ve Çin gibi güçlü ekonomileri 

etkisi altına almasıdır (Baldwin v di Mauro, 2020; 2). 

Aşağıda Tablo 1 tarihteki salgın hastalıkları, etki alanlarını, başladığı 

dönemi ve salgının bilançolarını göstermektedir. Tablo incelendiğinde 

de; 

Her şeyden önce bu salgın dünya ülkelerini ölçek ve alınan tedbirler 

yönünden 21. Yüzyıl küresel yapısının çok fazla alışkın olmadığı bir 

sürece getirmiştir. Bu sebeple iktisatçılar ve politika uygulayıcıları 

ekonominin gelecek dönemi için farklı senaryolar öngörmekte ve 

farklı politika önerileri sunmaktadır. “Covid-19 ‘un sebep olduğu 

sıkıntılarla mücadelede küresel siyaset analizi ile ülkelerin pandemiyle 

savaşları arasında oldukça kuvvetli bir bağ olduğu görülmektedir. 

Devletler salgınla mücadelede uygulanabilir bir vizyonla hareket 

etmek zorundadırlar. Bu vizyonun hem küresel hem de yerel anlamda 

kabul görmesi oldukça önemlidir.  Bir takım dönüşümlerin olacağı 

küresel sistemde ülkelerin kendilerine seçtikleri işlev ve kapasite gücü 

bu ülkelerin gelecekteki konumlarını belirlemede oldukça etkili 

olacaktır (Ulutaş, 2020; 11).  

Salgın sonrası dünya ekonomik büyümesi yavaşlatılarak iş yapılır 

şekilleri değişecektir, hastalık bu kadar hızla yayılırsa dünya ülkeleri 

açısından daha da olumsuz tabloları görülecektir. Turizm, havacılık, 

yeme, içme, otomotiv, lojistik, hazır giyim, perakende ulaştırma 

havacılık… vb. sektörler salgında önemli ölçüde etkilenecektir.  Gıda 
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dış alanlarda üretim yapan tüketici ürünleri firmalar salgınla ilgili 

önemler sürecinde olumsuz etkilenecektir. Gıda perakendeleri ve 

üreticileri krizin olumsuz etkilerinden en az etkilenen kesim olmuştur. 

Bütün bu gelişmeler dikkate alındığında genel konu küresel bir 

ekonomik durgunluğun yaşanacağıdır.  

Ülkeler salgının seyrine göre kendi ekonomilerinin iç ve dış 

dinamiklerini dikkate alarak seyahat ve ulaşım kısıtlamaları, kitlesel 

hareketliliği yavaşlatan önlemleri, çalışma yaşamını destekleyen 

uygulamalar, sağlık kurumları ve sistemine yönelik destekler, yurt 

dışından tahliye edilen vatandaşlar ve uluslararası dayanışma 

paketleri, ekonomik tedbirler, sosyal yardımlaşma… vb. birçok 

tedbirler almışlardır.  

Salgının etkilerini ve büyüklüğünü sadece can kaybının büyüklüğü ile 

değerlendirmek çok yüzeysel bir yorum olacaktır. Ancak her açıdan 

değerlendirilip ders çıkarıldığı zaman sonraki dönemlerde ortaya 

çıkabilecek salgınlar için tedbirler almamıza yardımcı olacaktır. 

Tablodan hareketle yıkıcılığı açısından bir üst kriter olarak 

değerlendirilen İspanyol Gribi ortaya çıktığı dönem 

değerlendirildiğinde yıkıcı etkisinin arttığı söylenebilir. Modern tıbbın 

hala Covid-19 için de aşı konusunda çaresiz kaldığı ve önceki 

salgınlara alınan tedbirlerin önemine dikkat çekmektedir. Dolayısı ile 

salgın doğrultusunda alınan tedbirlere halkın destek vermesi 

gerekmektedir. 
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Tablo 1: Tarihteki Pandemiler 

Pandemi Adı Başlan
gıç Yılı 

Başladığı 
Yer 

Etkileri 

Atina Vebası 
(Ateşli Tifo) 

-430 Atina Atina askeri birliklerinin ve nüfusun dörtte biri dört yıl 
süren salgın sonucu ölmüştür. 

Antoninus 

Vebası 
165 İtalyan 

yarımadası 
Enfekte olanların dörtte birini ve toplamda ise beş 
milyon kişinin ölümüne sebep olmuştur. 

Kıbrıs Vebası 252 Roma Günde 5.000 kişinin öldüğü söylenmektedir 
Justinianus 

Veba Salgını 
541 Mısır ve 

Konstantino

polis 

(İstanbul) 

Pik noktasında günde 10.000 yani şehir sakinlerinin 
belki de % 40’ının ölümü ile sonuçlanmıştır. 

Kara Ölüm 1500 Dünya 
genelinde 

75 milyon kişi ölmüştür. 

Çiçek 
Hastalığı(Small

pox) 

1518 Hispaniola 

(Dominik 

Cumhuriyeti 

ve Haiti) 

Hispaniola’nın yerli nüfusunun yarısının ölümüne sebep 
olmuştur. 

Çiçek 
Hastalığı(Small
pox) 

1520 Meksika İmparator dahil sadece Tenochtitlan’da 150.000 kişi 
ölmüştür. 

Çiçek 
Hastalığı(Small
pox) 

1618 Massachuset

ts Körfezi 
Yerli Amerikalılar (kızılderililerin) % 90’ı 

Çiçek 
Hastalığı(Small

pox) 

1770 Pasifik 

Kuzeybatı 
Yerli Amerikalılar (kızılderililerin) % 30’u 

Çiçek 
Hastalığı(Small
pox) 

1780 Kızılderililer Sert Depopülasyona neden olmuştur. 

Üçüncü Veba 1800 Çin’de 
başlamış ve 
birçok 
kıtaya 
yayılmıştır. 

Sadece Hindistan’da 10 Milyon Kişi ölmüştür. 

Birinci Kolera 

Pandemisi 

1816 Hindistan 

Yarımadası’
nda başlamış 
daha sonra 

Çin, 

Endonezya 

ve Hazar 

Denizi’ne 
yayılmıştır. 

10.000 İngiliz askeri ve sayısız Kızılderilinin ölümü ile 
sonuçlanmıştır. 

İkinci Kolera 
Pandemisi 

1829 Rusya, 

Macaristan, 

Almanya, 

Londra, 

Fransa, 

Kanada, 

ABD, Kuzey 

Amerika 

Pasifik 

kıyıları 

Macaristan’da (yaklaşık 100.000 ölüm), İngiltere’de 
55.000’den fazla kişi ve dünyanın farklı yerlerinde çok 
daha fazlasına sebep olmuştur. 

Üçüncü Kolera 1852 Rusya Bir milyondan fazla kişi öldü. 
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Pandemisi 

Dördüncü 
Kolera 

Pandemisi 

1863 Çoğunlukla 
Avrupa ve 

Afrika’da 

Mekkeye giden 90.000 hacının en az 30.000’i hastalık 
yüzünden can vermiştir. 

Bir Kolera 

Salgını 
1866 Kuzey 

Amerika 

50.000 Amerikalı öldü 

Beşinci Kolera 
Pandemisi 

1881 Avrupa, 

Amerika, 

Rusya, 

İspanya, 
Japonya, 

İran 

Avrupa’da 250.000, Amerika’da en az 50.000, Rusya’da 
267.890, İspanya’da 120.000, Japonya’da 90.000, 
İran’da 60.000 kişi hayatını kaybetmiştir. 

Rus Gribi 1889 Özbekistan 
ve Kuzey 

Amerika’nın 
bazı bölgeleri 

Bu salgında yaklaşık 1 milyon kişi ölmüştür. 

Altıncı Kolera 
Pandemisi 

1899 Rusya 20. yüzyılın ilk çeyreğinde 500.000’den fazla insan 
kolera salgını kaynaklı can vermiştir. 

İspanyol Gribi 1918 Tüm 
kıtalarda 
görülen 
dünya 
çapında 
salgın 

500 milyon kişi etkilendi 

Asya Gribi 1957 Çin’de 
başlayıp ABD 
dahil 

dünyanın 
diğer 
bölgelerinde 
yayılmıştır. 

Dünyada 2 milyon ölüm ile sonuçlanmıştır. 

Yedinci Kolera 

Pandemisi 

1962 Endonezya, 

Bangladeş, 
Hindistan, 

SSCB 

 – 

Hong Kong 

Gribi 

1968 İlk olarak 
Hong 

Kong’da 
tespit edilmiş 
ve daha 

sonra 

dünyanın 
diğer 
bölgelerine 
yayılmıştır. 

Dünya çapında bir milyon insanın ölümüne sebebiyet 
vermiştir. 

HIV-AIDS 1981 Kamerun Hala aktif olan bir salgındır. Toplamda yaklaşık 35 
milyon kişi ölmüştür. 

SARS(SARS-

CoV) 

2002 Çin’in 
güneyindeki 

Guangdong 

eyaletinde 

başlamış ve 
26 ülkeye 
yayılmıştır. 

770 kişi ölmüştür. Aşı henüz geliştirilememiştir. 

Domuz Gribi 2009 Dünyanın 
çoğunda 
etkili 

Dünyadan 151.700 ila 575.400 kişi ölmüş ve Güneydoğu 
Asya ve Afrika’da çok fazla sayıda ölüm meydana 
gelmiştir. 
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olmuştur 

MERS(MERS-

CoV) 

2015 Nisan 2012’de 
Suudi 

Arabistan ilk 

defa 

görülmüştür. 
Seyrek 

vakalar 

halinde  başta 
Ortadoğu’dak
i Arap 

ülkeleri 
olmak üzere 
24 ülkede 
görülmüştür. 

20 Nisan 2020’ye kadar toplamda 858 kişi öldü.  MERS 
bildirilen her 10 hastanın yaklaşık 3 veya 4’ü ölmüştür. 
Hala aktif olan bir salgındır. Henüz aşı 
geliştirilememiştir. 

COVİD-

19((SARS-

CoV-2) 

2019 Çin’in 
Wuhan 

kentinde 

başlayıp 
bütün 
dünyaya 
yayılmıştır. 

30 Ekim 2020 itibari ile 1.175.553 kişi ölmüştür ve 
hala aktif bir şekilde devam etmektedir.  

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve verianaliz.net. 

Covid-19’un etki alanı ve mevcut durumu değerlendirilmesi Covid-19 

öncesi salgın hastalıkların seyrine bakılarak yapılabilmektedir. Önceki 

bulaşıcı olmayan hastalıklarda aşı ile son verilerek salgının 

durdurulmadığı görülmüştür (örneğin, SARS, HIV / AIDS ve 

pandemik grip). Bu önceki salgınlardan elde edilen mevcut sonuçlar, 

Covid-19'un tam sonuçları hakkında düşünmek için bazı bilgiler 

sağlamaktadır (Fernandes, 2020; 4). İktisatçılar ve politika 

uygulayıcıları ekonominin gelecek dönemi için farklı senaryolar 

öngörmekte ve bu senaryolara göre farklı politika önerilerinde 

bulunmaktadırlar. Genel kanı, küresel bir ekonomik durgunluğun 

yaşanacağıdır. Salgının seyrine göre öngörüler de şekil 

değiştirmektedir. Bir Sağlık Krizi Olarak Tarihsel Süreçte Pandemiler: 

Covid-19’un Küresel Ekonomilere Etkileri Üzerine Teorik Bir 

İncelenme isimli bu çalışma hazırlandığında dönemde salgın genel 
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olarak kontrol altına alınmış gibi görünse de ülkelere göre bu kontrol 

seyri farklılık göstermektedir. 

İspanyol Gribi 

1918-20 İspanyol gribi olarak kabul edilen pandeminin, 1918'in kuzey 

ilkbahar ve yaz aylarında başladığı ve üç dalga halinde yayılım 

gösterdiği kabul edilmektedir. Bu salgın, üç dalgadan oluşmaktadır 

ancak model evrensel bir salgın değildir: bazı bölgelerde bu salgın, 

1920'de tekrar ortaya çıkmıştır. Kaydedilen grip virüsü taşıyan ve 

ölüm istatistikleri kayıt altına alınma farklılığı ve zorluğundan dolayı 

muhtemel önemli bir eksiklik olduğu kabul edilmektedir (Johnson ve 

Mueller, 2002; 105). Bununla birlikte kayıt altına alınmış bilgilerle, 

1918-1919 arasında meydana gelen ve insanlık tarihindeki en ölümcül 

hastalık olan grip salgını yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 

600.000'den fazla ölümle sonuçlanmış ve dünya çapında 40 milyona 

kadar ölüme sebebiyet vermiştir. Şaşırtıcı bir şekilde, I. Dünya 

Savaşı'na katılan ABD askerlerindeki ölümlerden her 10’undan 

yaklaşık 4'ü grip enfeksiyonundan kaynaklanmıştır (Kash vd., 2004; 

9499).  1918–20 İspanyol Gribi salgını, diğer salgınlarla 

kıyaslandığında açık ara en yüksek ölüm oranına sebep olmuş ve 

genel olarak sonraki dönemlerde ortaya çıkabilecek bir pandeminin 

neden olabileceği ölüm oranlarının üst sınırını belirlenmesinde kriter 

olarak kullanılmaktadır (Murray vd., 2006; 2211). 1918-1920 grip 

salgınının tüm nüfus için yüzde 5-10 gibi oranların görüldüğü 

bölgelerin olması ile birlikte en çarpıcı yönlerinden biri, genç yetişkin 

nüfusun üzerindeki ağır bir etkisinin olmasıdır (Johnson ve Mueller, 
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2002; 106). 1918 küresel grip, dünya nüfusunun üçte birini enfekte 

etmesine ve trajik ölüm oranlarının yanı sıra ek olarak, bu salgın 

paniğe yol açmış ve küresel çapta ekonomiyi ve ticareti ciddi şekilde 

olumsuz yönde etkilemiştir. Bugün 1918/19 grip salgınının tekrar 

yaşanması durumunda 4 trilyon dolardan fazla zarara yol açacağına 

inanılmaktadır. ABD Kongre Bütçe Ofisi (2005) tarafından bu konuda 

yapılan bir araştırmada, Amerika Birleşik Devletleri’nin olası iki 

salgın grip senaryosunu değerlendirmiştir. Hafif bir senaryo (enfekte 

oranı % 20; ölüm oranı% 0.1) ve daha şiddetli bir senaryo (enfekte 

oranı% 30; ölüm oranı% 2.5). Yapılan bu araştırmaya göre, Amerika 

Birleşik Devletleri için GSYİH daralması, ılımlı senaryoda % 1,5 ve 

şiddetli senaryoda GSYİH'nın% 5'i olacağı öngörülmektedir. Buna 

paralel olarak, Dünya Bankası 1918'deki gibi bir küresel gribin 

ekonomiye 3 trilyon ABD dolarına, yani gayri safi yurtiçi hâsılanın 

(GSYİH) yaklaşık % 5'ine mal olacağını tahmin etmiştir. Daha ılımlı 

bir senaryoya göre ise maliyet GSYİH'nın % 2,2'si olacağı 

değerlendirilmektedir (Fernandes, 2020; 4-5). Salgının sadece ABD 

ekonomisi üzerine olası etkisi dikkate alındığında dünya ekonomisi 

üzerindeki boyutları oldukça derin olacağı öngörülmektedir. Olası 

salgınlarda ekonomiler de bir kilitlenme yaşamaktadır. Öncelikle 

sağlık sisteminde yaşanan aksaklıklar, sağlık sistemine yapılan 

yatırımlar, Çalışamayan insanlardan dolayı üretim kaybı ve 

çalışamayan halka yapılan nakdi yardım gibi ek maliyetler 

ekonomilerin çökmesine sebep olmaktadır.  
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SARS 

Şimdilerde şiddetli akut solunum sendromu ("SARS") olarak bilinen 

hastalık, ilk olarak 2002 yılının Kasım ayında Çin'in Guangdong 

Eyaletinde ortaya çıkmıştır. Ve o zamandan beri yirmi birinci yüzyılın 

ilk şiddetli, kolayca bulaşabilen yeni hastalığı olarak tanımlanmıştır 

(DSÖ, Mayıs, 2003). Bir koronavirüs türü olduğu bilinmektedir. Şubat 

2003'ün sonlarında Toronto ve Kanada'ya yayılmıştır. Hastalığın 

belirtileri ateş, kas ağrıları ve hafif solunum belirtileri ile kendini 

göstermekte solunum cihazı gerektiren şiddetli solunum sıkıntısına 

kadar gitmektedir. (Tien vd., 2005; 71). Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO)’nün "Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS)" olarak 

adlandırdığı bu hastalığın ölüm oranı yaklaşık% 3 ile% 10 arasında 

olup hızla yayılmıştır. 30'dan fazla ülke, Nisan 2003'ün sonlarına 

kadar DSÖ’ ye SARS vakaları bildirmiştir ve dünya çapında 5.000'den 

fazla SARS vakası ve 300 SARS ile ilgili ölüm kayda geçmiştir (Lee, 

2003; 1987). Bu salgının kontrol altına alındığı 2003 yılının yazı, 

8.000'den fazla kişi enfekte olmuş ve 900'den fazla kişi ölmüştür 

(WHO). 

SARS salgını yaşandığı 2003 yılında Çin'in büyümesinde yüzde 0,5 

ila 1 puanlık bir azalmaya neden olmuştur. Genel olarak 

değerlendirildiğinde Dünya Bankası'na göre SARS'ın küresel 

ekonomiye maliyetinin 54 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. 

Covid-19 pandemisiyle ilgili hala netlik kazanmayan yapılar 

bulunmaktadır. Rakamsal göstergeler, Kuş gribine benzer şekilde 

SARS'tan daha bulaşıcı olduğunu göstermektedir. Öte yandan, Covid-
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19, SARS'a (% 10) kıyasla çok daha düşük bir ölüm oranına (% 2-4 

arasında) sahiptir ve her ikisi de Kuş gribinden (% 60) çok daha düşük 

oranlardadır. Tıbbi açıdan benzerlikleri olmasına rağmen (her ikisi de 

koronavirüs enfeksiyonlarıdır), günümüz ekonomik şartları göz önüne 

alındığında ekonomik etkileri çok farklı olacaktır (Fernandes, 2020; 

7). Dolayısı ile Covid-19’un, SARS ile karşılaştırmalarına dikkat 

edilmektedir. Günümüz dünyasında dünya ekonomisinin daha entegre 

olduğu düşünüldüğünde yayılma ve ölüm oranı SARS’a göre düşük 

bile olsa ekonomik etkileri çok daha şiddetli olacaktır. Bunu salgının 

daha ilk aylarında yaşanan gelişmeler göstermiştir. Ayrıca Çin 

ekonomisi yüzdelik olarak dünya üretiminin 2003’e göre şu anda çok 

daha büyük bir kısmına sahiptir. Çin dünyanın en büyük ithalatçısı ve 

ihracatçısı olduğu düşünüldüğünde tedarik zincirindeki salgın 

kesintilerinin dünya ekonomisine yansımaları ve salgının maliyetini 

artırması açısından Covid-19 dönemi daha zor günleri temsil 

etmektedir. İktisadi, sosyal, siyasal, toplumsal… vb. unsurlardaki 

yaşanan gelişmelerde bu olumsuz durumu dünyaya göstermiştir. 

Ebola 

Ebola (EVH) hemorajik bir ateştir ve meyve yarasaları ve maymunlar 

gibi vahşi hayvanlardan vücut sıvıları yoluyla insanlara bulaşan bir 

virüstür. İlk kez 1976'da Sudan ve Demokratik Kongo 

Cumhuriyeti'nde eşzamanlı iki salgında tespit edilen EVH, 2013'ün 

sonuna kadar Sahra altı Afrika'daki 24 farklı salgında yalnızca 1.716 

vakayı içermektedir (Maffioli, 2018; 7). Tarihin en şiddetli ve yakın 

tarihli salgın hastalıklarından bir diğeri olan Ebola virüsü, 2013–2016 
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Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgınının büyüklüğü, art arda insandan 

insana bulaşma olaylarında eşi görülmemiş sayıda viral mutasyon 

oluşmasına imkân vererek, salgın sırasında insan konakçısına 

(bünyesinde parazit içeren ya da birbirlerine barınma ve beslenme 

imkanı sunan organizmalar) uyum sağlamasının meydana gelme 

olasılığını artırmıştır (Diehl vd., 2016; 1088). 2013-2016 döneminde 

yaygın olan Batı Afrika'daki Ebola salgını, ölçeği açısından 

değerlendirildiğinde daha önceki tüm salgınların toplamından rapor 

edilen 28 646 vaka ve 11 323 ölüm oranıyla birlikte daha büyük 

olması sebebiyle o döneme kadar görülmemiş bir pandemi durumu 

olarak değerlendirilmektedir. Rapor edilen rakamsal verilerin yanında 

aynı zamanda coğrafi dağılımı ve birçok ülkeye yayılması bakımından 

da ilk olma özelliğini taşımaktadır (Coltart vd., 2017; 1). Mevcut 

Ebola salgını bu trajik salgının meydana getirdiği sonuçların ve birçok 

özelliğinin küresel sağlık güvenliği için devam eden yatırımın 

faydasını güçlü bir şekilde ortaya koymuştur (Spengler vd., 2016; 

962). İçinde bulunduğumuz dönem ve salgının seyri de sağlık 

yatırımlarının önemini ortaya koymakta ve aynı zamanda halkın genel 

sağlık durumunun birincil önem düzeyinde olduğunu göstermektedir. 

Ebola salgının ekonomi üzerindeki yüküyle ilgili olan tahmini veriler, 

Batı Afrika’da gayri safi yurtiçi hâsılada 2,8 ila 32,6 milyar dolar 

arasında değişmektedir. 2014 Ebola (EVH) salgınının neden olduğu 

kapsamlı ekonomik ve sosyal yükün 53,19 milyar $ (2014 USD) 

olduğu tahmin edilmiştir (Huber, Finelli ve Stevens, 2018; 698). 2015 

yılında Sierra Leone’nin GSYİH' sında %20 düşüş yaşanmıştır. Ayrıca 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Parazit
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bu salgın bir salgının sağlık üzerindeki etkisi nispeten sınırlı olsa bile 

ekonomik sonuçlarının yıkıcı ve uzun süreli olabileceğini göstermiştir 

(Fernandes, 2020; 5). Aynı zamanda Sağlık salgınları da diğer doğal 

afetlerde olduğu gibi hükümetin sorumluluğunu üstlenebilme 

derecesini temsil etmektedir. Hükümetin sağlık ile ilgili salgın 

durumlarındaki tavrı diğer felaketlere göre kıyaslandığında bulaşının 

önüne geçmek ve vatandaşlara yüklenecek olan nihai maliyetleri 

sınırlamak için çok önemlidir. Bununla beraber, siyasi nedenler 

hükümet kaynaklarının tahsisini bozabilmekte ve salgın ile 

mücadelede problemler oluşmasına sebep olmaktadır (Maffioli, 2018; 

1). Yaşanan her salgın olası her yeni salgın için yapılması gerekenler 

hakkında bir tecrübe oluşturmaktadır ve halk sağlığının ekonomik 

süreçler açından öneminin altını çizmektedir. Ekonomik süreçlerde 

ortaya çıkacak derin etkilerini toparlanması hem daha zor olmakta 

hem de başka yeni sorunlara yol açmaktadır. 

Covid-19 Dönemi 

2019 yılının aralık ayında Çin’in sanayi şehri Wuhan kentinde ortaya 

çıkan ve küresel salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (Covid-19) 

2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren küresel düzeyde etkili olmaya 

başlamış, zincirin halkalarını oluşturan ülke ekonomilerini dolayısı ile 

küresel ekonominin işleyişini bozmuştur. Küresel üretim hacmini, 

ticaret düzeyini azaltmış, işsizlik oranlarını artırmıştır. Birbirini takip 

eden süreç içerisinde dünya ekonomisi 2020’nin ilk çeyreğinden 

itibaren daralma eğilimine girmiştir. 
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Koronavirüsler, insanlarda ve çok çeşitli hayvanlarda bulunan pozitif 

duyarlı, tek sarmallı RNA virüsleridir. İnsanlarda koronavirüsler esas 

olarak solunum yolu enfeksiyonlarına yol açmaktadır. Hayvanlarda ise 

değişen şiddette solunum, enterik, hepatik ve nörolojik hastalıklara 

neden olabilmektedirler. Diğer RNA virüslerinde olduğu gibi, RNA'ya 

bağımlı RNA polimerazın işlevini yerine getirememesi yüksek 

mutasyon oranlarına neden olmaktadır. Ek olarak, koronavirüsler, 

yüksek rekombinasyon frekanslarına yol açan benzersiz bir viral 

replikasyon mekanizmasına ve bu virüs ailesine ekstra esneklik 

sağlayan bilinen tüm RNA virüsleri arasında en büyük genom 

boyutuna (26,4 ila 31,7 kb) sahiptir (Lai ve Cavanagh, 1995; 3). 

Geleneksel olarak, koronavirüsler grup bir, iki ve üç olarak 

sınıflandırılmaktadır. Bunlardan grup bir ve iki memeli 

koronavirüslerinden oluşmakta ve grup üç kuş koronavirüslerini ifade 

etmektedir (Brian ve Baric, 2005; 2). 

Economist dergisinden Nıcholas Chrıstakıs’e göre; koronavirüs’ün 

yedi türü insanları enfekte etmektedir. Bu türlerden dördü nezle gibi 

etkiler göstermektedir. Bu türlerden biri 2012'den beri Ortadoğu’yu 

etkisi alına alıp kavuran ölümcül bir hastalığa neden olmuştur ve ikisi 

tam olarak bir salgına dönüşmüştür.  Bu salgınlardan ilki SARS'a 

neden olmuş ve hızlı bir şekilde etkisi azalmıştır. Bir diğeri ise Covid-

19'a neden olmaktadır ve 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren küresel 

ekonominin işleyişini engellemektedir (Christakis, 10 Ağustos 2020). 

Önceki salgınlarla kıyaslandığı zaman modern tıp salgını kontrol 

altına almak ve hastaları tedavi etmekte 1918'de olduğu kadar 
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tedavide çaresiz kalmaktadır. Aşılama ve etkili bir tedavi yöntemi 

bulunmamaktadır.  

Salgınlar öncelikle etki alanları yayılma hızı ve boyutları ile 

kıyaslandığı kadar ekonomik boyutları ile de karşılaştırılmaktadır. 

Aynı zamanda ekonomik etkileri büyük olduğu zaman diğer ekonomik 

krizler ile karşılaştırılması da mümkün olmaktadır. Ancak Covid-19 

salgını 2008 mali krizi gibi diğer küresel krizlerle karşılaştırma 

yapılması çok mümkün görünmemektedir. Bu sağlık kaynaklı kriz 

geçmişle basit karşılaştırmaları engelleyen farklı zorluklar 

içermektedir. Bu zorluklar aşağıdaki başlıklarla ifade edilebilecektir. 

(Fernandes, 2020; 5);  

✓ Küresel bir pandemidir. 

✓ Düşük-orta gelirli ülkelere odaklanmamaktadır. 

✓ Faiz oranları tarihin en düşük seviyelerindedir.  

✓ Dünya tarihsel sürecindeki diğer salgınlara göre çok daha sıkıntı 

yaşamaktadır. 

✓ Salgın, tedarik zincirleri boyunca yayılma etkileri göstermiştir. 

✓ Dünya ülkelerinde aynı zamanda arz ve talep sekteye uğramıştır.  

Bu etmenler değerlendirildiğinde bu salgının ekonomik boyutunun 

büyüklüğü ve derinliği görülmektedir. Dolayısı ile salgının geleceğe 

dönük olası etkileri için sağlık uzmanları ve ekonomistler öngörülerde 

bulunmaktadırlar. Tahmin edilen belirli senaryolara göre uygulanması 

gereken politikaları değerlendirmektedirler. 
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Tablo 2 Covid-19’un en yoğun görüldüğü ülkeleri göstermektedir.  

Tablo 2: Covid-19 Vaka ve Ölüm Sayılarına Göre İlk On Ülke 

Ülkeler Toplam Vaka Sayısı Toplam Ölüm Sayısı 

Amerika 6.095.007 185.687 

Brezilya 4.041.638 124.614 

Hindistan 4.023.179 69.561 

Meksika 616.894 66.326 

İngiltere 342.355 41.537 

İtalya 274.644 35.518 

Fransa 292.125 30.535 

İspanya 498.989 29.418 

Peru 670.145 29.405 

İran 382.772 22.044 

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

Not: 05.09.2020 tarihli güncel veriler kullanılmıştır ve sıralama ölüm 

sayılarına göre yapılmıştır. 
 

Tablodaki veriler doğrultusunda vaka ve ölüm oranları açısından en 

çok maruz kalan ülkenin Amerika olduğu görülmektedir. Amerika’yı 

Brezilya ve Hindistan takip etmektedir. Nüfusları, vaka sayıları ve 

ölüm sayıları ile bu salgın döneminde en çok etkilenen ve uğraşmak 

zorunda kalan bu ülkelerin olduğu bilinmektedir. Ayrıca özellikle 
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Amerika’nın dünya ekonomisindeki yeri dikkate alındığında bu 

salgının sadece kendisinin uğraşmak zorunda kaldığı bir sağlık krizi 

olmadığı aynı zamanda bir ekonomik krizin de olduğu bilinmektedir. 

Bunun yanı sıra listedeki diğer ülkelere dikkat edersek, Covid-19 

salgının dünya ekonomisinde ne kadar etkin bir durumda olduğu 

görülecektir. Tabloda ayrıca başka bir durumda dikkat çekmektedir. 

Özellikle Peru ve İspanya’nın vaka sayıları İngiltere, İtalya ve 

Fransa’dan belirgin bir şekilde fazla olmasına rağmen ölüm sayılarının 

daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durum ayrıca incelenmesi ve 

üzerinde durulması gereken konulardan biridir. Grafik 1 Dünya Sağlık 

Örgütü sınıflandırmasına göre bölgelerdeki ölüm oranlarını 

göstermektedir. 

 

Grafik 1: DSÖ Bölgelerine Göre Ölüm Covid-19 Ölüm Sayıları Dağılımı, Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO, 05.09.2020) 
Not: Bölgeler DSÖ’nün ayrımına göre verilmiştir ve tablo haftalık verilere göre 
oluşturulmuştur. 
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Grafikteki veriler doğrultusunda bölgelerin Covid-19 ölümle 

sonuçlanan vakaları ile Amerika kıtasının en büyük paya sahip olduğu 

yani salgına en çok maruz kaldığı görülmektedir. Amerika’yı Avrupa 

kıtası takip etmektedir. En az etkilenen bölge ise Batı Pasifik olarak 

görülmektedir. Amerika ve Avrupa kıtasının bu salgından en çok 

etkilenen bölgeler olduğu gözlendiğinde salgının ekonomik boyutunun 

ve etkilediği insan sayısının büyüklüğü değerlendirilebilir. Aynı 

zamanda bu bölgelerin dünya üretimi, ticareti içindeki yeri ile krizin 

büyüklüğü de hesap edilebilir. Ayrıca söz konusu bu bölgelerin 

entegre bir dünyadaki ekonomik işleyişte dişlilerden büyük ve önemli 

olanları oluşturduğu hesap edildiğinde küresel bir daralma ve krizin 

kaçınılmaz olduğu ortadadır. 
 

Bilim insanları öngörüleri doğrultusunda değerlendirilen ve dikkate 

alınan neredeyse bütün senaryoların ortak alanı hastalığın 

ilerlemesinin zirvesinde, nüfusun %10 ila %20'sinin (33 - 66 milyon 

kişi) aynı anda aktif bir enfeksiyondan etkileneceği yönündedir. 

Nüfusta oluşabilecek bu enfeksiyon seviyesinin, muhtemelen 

işgücünün işten kendi kendine karantina ve iyileşmeye haftalarca veya 

daha uzun bir süre bu hasta bireylere bakmaya önemli ölçüde 

yönlendirilmesini gerektirecektir. Sağlık hizmetlerine büyük oranda 

yatırım gerçekleşse bile, tüm bunların ciddi hastalık vakaları olanlar 

için sağlık sisteminden yeterli destek olmadan iyileşmesi de zayıf bir 

ihtimaldir. Hastalığın yoğun yaşandığı bir dönemde kritik sağlık 

hizmetleri, ekonomik ve mali altyapının nasıl işleyeceğini anlamak 

uygulama açısından önemli ve zorunludur (Atkeson, 2020; 4). 
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Salgının başlangıç dönemindeki öngörüler ile uygulanan politikalar 

devam eden süreçte farklılıklar göstermiştir. Bir Sağlık Krizi Olarak 

Tarihsel Süreçte Pandemiler: Covid-19’un Küresel Ekonomilere 

Etkileri Üzerine Teorik Bir İncelenme isimli çalışmamızın yazıldığı 

dönemde salgının seyrine göre uygulanan normalleşme sürecinin 

ardından vaka sayılarının artış göstermesi geleceğe dönük hala 

belirsizliğin var olduğunu ve öngörülen senaryoların salgının seyrine 

göre tutarsızlık yaşayabileceğini dünyaya göstermiştir. 

Pandeminin genel ekonomik etkilerinin değerlendirilebilmesi için belli 

bir zaman diliminin geçmesi gerekebilir. Ancak içinde bulunulan 

dönem göz önüne alınarak değerlendirildiğinde küresel çapta bir 

üretim kaybının yaşandığı dolayısı ile işsizlik oranlarının artış 

gösterdiği görülmektedir. 

Ayrıca özellikleri ile bu salgın dönemi önceki salgınlara göre 

ekonomik açıdan farklılıklar göstermektedir.  Önceki salgınlar 

ekonomik olarak çok daha az baskın olan ülkelerde ortaya çıkmış ve o 

bölgeler etkilenmiştir. Etki alanları ile kıyaslandığı zaman ise önceki 

pandemiler çok daha küçüktür. Salgının büyüklüğü kadar etkilenen 

ülkeler açısından da aynı derecede önemli olan bir gerçek ise bu 

salgından en çok etkilenen ülkeler arasında G20 gibi baskın ve dünya 

üretim hacminin büyük bir kısmına sahip olan ekonomiler 

etkilenmiştir. Tıbbi veriler saatlik olarak değişmekle birlikte, ancak 5 

Mart 2020 itibariyle, Covid-19'dan en çok etkilenen on ülke, 

dünyadaki en büyük on ekonomi listesiyle neredeyse aynıdır (İran ve 

Hindistan istisnalar). ABD, Çin, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa 
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ve İtalya hastalıktan en çok etkilenen ilk on ülke arasındadır. Bu 

veriler ışığında salgının ekonomik etkisinin hem ülkelerin kendi 

ekonomik yapıları hem de küresel düzeyde oldukça büyük olacağı 

görülmektedir.  

İlk veriler ışığında ABD, Çin, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa ve 

İtalya hastalıktan en çok etkilenen ilk on ülke arasındadır. Çin virüsün 

başkenti olması sebebiyle açık ara farkla en fazla etkiyle karşı karşıya 

kalsa da, bu süreçte G20 ekonomilerinde katlanarak artış görülmüştür. 

Hem çok etkilenmeleri açısından hem de güçlü ekonomileri göz önüne 

alındığında ABD, Çin, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa ve 

İtalya’nın durumu değerlendirildiğinde aşağıdaki konular dikkat 

çekmektedir. Bu ekonomiler (Baldwin ve di Mauro, 2020; 2); 

• Dünya arz ve talebinin (GSYİH) % 60'ını 

• Dünya üretim hacminin % 65'ini 

• Dünyadaki imalat ihracatının % 41'ini oluşturmaktadır.  

• Söz konusu bu ekonomiler (özellikle Çin, Kore, Japonya, 

Almanya ve ABD) de küresel değer zincirlerinin en önemli 

halkalarını oluşturmaktadırlar. Dolayısı ile bu ülkelerde kaynağı 

ne olursa olsun yaşanacak herhangi bir ekonomik kriz sorunları 

neredeyse bütün ülke ekonomilerinin “tedarik zincirine 

bulaşmasına” yol açacaktır. Ekonomilerde yaşanan bu durum 

Edward N. Lorenz’in çalışması olan Kaos Teorisi’nin hava 

durumu ile ilgili verdiği örnek ile Amazon ormanlarında bir 

kelebeğin kanat çırpmasının ABD’de fırtına kopmasına neden 

olabileceğini ifade ettiği gibi, bu ülkelerin herhangi birinde 
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oluşacak kriz kelebek etkisi doğurarak diğer tüm ülkeleri 

etkileyecektir.  

Son veriler doğrultusunda 167.201 toplam ölüm oranı ve 5.258.565 

toplam vaka sayıları ile birinci sırada hala Amerika bulunmaktadır. 

Amerika’yı Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, Peru, Meksika, 

Kolombiya, Şili, İspanya, İran ve İngiltere takip etmektedir 

(https://covid19.who.int/table). Mevcut sağlık krizinin ekonomik 

etkileri devam etmektedir. Etkilenen sektörler ve ekonomiler mecburi 

olarak bir takım uygulamalarda bulunmuştur. Genel olarak 

değerlendirildiğinde Volkswagen ve Ferrari gibi otomobil üreticileri, 

Avrupa'daki üretimi askıya almış ulaşım, eğlence, perakende, oteller 

ve restoranlar kapatılmıştır ki bu durum İtalya GSYİH’ sının dörtte 

birini oluşturduğundan salgının olumsuz etkisinin büyüklüğü 

görülebilir. Paris, Madrid, Venedik ve Roma gibi turistik yerler terk 

edildiğinden birçok ülkenin turizm gelirleri en alt seviyeye inmiştir. 

Ticaret fuarları ve etkinlikleri iptal edilmiştir. Havayolları Airbus 

A380 filolarını yere indirmiş ve havayolları çalışanlarından iki aylık 

ücretsiz izin almalarını istenmiştir. Çin'deki 5 milyon insan daha mart 

ayı itibari ile işini kaybetmiştir. Beklenmedik sağlık krizi, çok hızlı bir 

şekilde yayılması ve önlenemez olmasıyla birlikte acil olarak sağlık 

alanında tedbirler alınmasının ekonomilere önlem maliyetinin krizin 

daha başlangıç dönemlerinde bile oldukça yüksek olduğu görülmüştür.  

Çin, dünya ekonomisi içerisinde önemli bir talep kaynağı konumunda 

olduğu için ve birçok çekirdek Avrupa endüstrisinin büyük ölçüde Çin 

pazarına bağımlılığı yüzünden bu bölge kaynaklı kriz olması açısından 
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da önemlidir. Örneğin, Çin'deki satışlar Alman otomobil endüstrisinin 

gelirlerinin %40'ını oluşturmaktadır ve satışlar virüsün ilk 

dönemlerinden itibaren azalmıştır. Lüks tüketim ilk etapta kriz 

normale dönene kadar ertelenebilir ama zorunlu malların talebinde 

aynı şekilde azalma olmaması ve bu malların ulaştırılması aynı şekilde 

sorunlara sebep olmaktadır. Şirketlerin, bireylerin ve hükümetlerin bu 

sağlık şoku karşısında yaşadığı aksaklıklar, küreselleşme ve 

entegrasyonun risk altında olabileceğini göstermiştir. Dolayısı ile 

firmalar ve hükümetler küresel tedarik zincirlerinin bir sağlık şokuyla 

aniden kırılabileceğini ve aynı zamanda ne kadar önemli olduğunu 

muhtemelen dikkate alacaklardır. Hükümetlerin bu krize karşı aldığı 

tedbirler, istikrar ve güven açısından derin sonuçlar ortaya 

çıkarabilecektir (https://www.statnews.com/2020.02.04/two-scenarios 

-if-new-coronavirus-isnt-contained/). 

Covid-19'un potansiyel ekonomik etkisinde en çok sekteye uğrayan 

piyasa emek piyasası olmuştur. Salgının ilk aylarında sadece Çin’de 

beş milyon işçinin işsiz kalması küresel çapta (geçici olarak) işgücü 

arzını büyük ölçüde azalttığı için, üretim azalmıştır. Bu süreçte 

belirsizlik ve şoklar bütün piyasalara yayıldığı gibi borsayı da 

etkilemiştir. İlk şokun ve çöküşün kısa ömürlü olmasına rağmen salgın 

sırasında borsa neredeyse %50 oranında azalma eğilimine girmiştir 

(Toda, 2020; 2). Salgının çıkış yeri olan Çin’de salgına karşı alınan 

tedbirler doğrultusunda ilk ekonomik etkileri burada görülmüştür. Bu 

doğrultuda alınan tedbirler sonucu Çin son otuz yılda yaşamadığı 

sanayide daralmayı görmüştür. Çin’de yılın ilk çeyreğinde %10 
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civarında küçülme yaşanmıştır. Sonrasında ise öncelikle İtalya ile 

beraber Avrupa’ya ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını önlemek 

için alınan tedbirler, etkilenen ülkelerde de ciddi bir şekilde ekonomik 

küçülmeye neden olmuştur (Karakaya, 2020). Bu salgın ile ilgili 

gelişmeler çok hızlı değiştiğinden çalışmaların yapıldığı ilk dönemler 

ile son yayınlar arasında uygulanan politikalarda ve öngörülerde 

farklılıklar gösterebilmektedir.  

Bununla birlikte, ortaya çıkan temel soru şudur: Küreselleşmiş bir 

dünyada ne kadar hareketlilik olabilir ve olmalı? Başka bir ifade ile 

1720'de Marsilya'daki açgözlü tekstil tüccarları gibi salgının 

sorumlusu bizler, küreselleşmiş dünya mı? SARS patlak verdiğinde, 

Çin küresel ekonomik çıktının yaklaşık %4'ünden sorumluydu; bugün 

Çin’in dünya ekonomisindeki payı %16’dır ve bu oran artmaktadır. 

Ekonomik gücün artmasıyla birlikte, dünyanın geri kalanıyla karşılıklı 

bağımlılık patlamıştır. Milyonlarca insan her yıl Çin'e ve Çin'den 

seyahat ediyor. Orta Krallık'tan 70'in üzerinde uluslararası uçuş 

bağlantısı, dünyanın en uzak köşelerine hızlı seyahat sağlamaktadır. 

Aynı durum, aynı ölçüde olmasa da, sürekli olarak Ebola ve HIV gibi 

yeni patojenler üreten dünyanın diğer bölgelerindeki malların ve 

insanların dolaşımı için de geçerlidir (Voth, 2020; 94). Küreselleşmeyi 

suçlasak da buna engel olmak günümüz şartlarında ne kadar mümkün 

görünmektedir? 

Pandeminin gidişatı doğrultusunda alınan tedbir önlemleri, acil 

olmayan üretim tesislerinin kapatılması, okulların eğitime uzaktan 

devam etmesi, seyahat engelleri, eğlence yerlerinin kapatılması ve 
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halkın salgına karşı verdiği tepkiler arz tarafında etkisi oldukça açık 

ve büyük seviyededir. Dolayısı ile bu tedbirler istihdamı geçici olarak 

azalttığından doğrudan üretimde bir azalışa yol açmıştır. Bu bağlamda 

Covid-19’un etkileri ekonomik olarak bulaşıya dönüşmüştür. 

Ekonomik bulaşı küreselleşmenin etkisi ile sınır ötesi bir dağılım 

göstermiştir. Küresel ekonomi fiziksel olarak birbirine bağlı olmasa da 

mallar, hizmetler, üretim becerisi, döviz kurları, bankacılık sistemi, 

doğrudan yabancı yatırım, finansal sermaye aracılığı ile sıkı bir ilişki 

içindedir. Bu bağlamda salgının ekonomiye sıçramasının boyutları 

tahminlerin ötesinde hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Salgının ilk 

evresinde 2020 yılının ilk çeyreği itibariyle ilk şok ile etkileri çok 

daha büyük seyretmiştir. Şu anda kontrollü sosyal hayat ve kademeli 

normal hayata geçiş programları ile salgının ekonomiye olumsuz 

etkileri en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Ancak salgının seyri itibari 

ile belirsizlik ve piyasalardaki güven sorunu devam etmektedir.  

3. Covid-19 Literatür Özeti 

Covid-19 olarak tanımlanan koronavirüs salgını sebebiyle dünya 

sağlık örgütü tarafından pandemi olarak tanımlanmıştır ve hemen 

sonrasında dünya hükümetleri çeşitli önlemler almıştır. Pandemi 

küresel ölçekte birçok olumsuz etki meydana getirirken bilim insanları 

da ortaya çıkan bu olumsuzlukları, sebeplerini, sonuçlarını, 

ekonomiye, siyasete, sosyolojiye, psikolojiye ait birçok açıdan 

incelemeye başlamışlardır. Şimdiye kadar görülmeyen bir salgın olan 

bu olay başlangıcı ve şimdiki durumunda farklılıklar gösterdiği için 

ilk dönem çalışmaları ile sonraki dönem çalışmaları da farklılıklar 
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göstermiştir. Çalışmanın bu bölümünde Covid-19’un ekonomik 

boyutunu çalışan yayınlar hakkında bilgi verilmiştir. Bir Sağlık Krizi 

Olarak Tarihsel Süreçte Pandemiler: Covid-19’un Küresel 

Ekonomilere Etkileri Üzerine Teorik Bir İncelenme isimli bu çalışma 

teorik bir çalışma olup Covid ile ilgili yapılacak yeni çalışmalara bir 

referans niteliği olacaktır. 

McKibbin ve Fernando (2020) yapmış oldukları çalışmada Covid-

19’un olası ekonomik sonuçları daha iyi anlamak için, Lee ve 

McKibbin (2003) tarafından geliştirilen ve McKibbin ve Sidorenko 

(2006) tarafından genişletilen bir modelleme tekniğini kullanmışlardır. 

Bu teknik ile Covid-19'un önümüzdeki yıl nasıl olacağı hakkında yedi 

farklı senaryoyu araştırmışlardır. Küresel hibrit DSGE (Dinamik 

Stokastik Genel Denge) / CGE (Modeller ve Hesaplanabilir Genel 

Denge) genel denge modelinde farklı senaryoların makroekonomik 

sonuçları ve finansal piyasalar üzerindeki etkilerini incelemektedirler. 

Bu çalışmadaki senaryolar, devam eden bir salgının bile kısa vadede 

küresel ekonomiyi önemli ölçüde etkileyebileceğini göstermektedir. 

Ayrıca, tüm ekonomilerde, ancak özellikle sağlık sistemlerinin daha 

az gelişmiş ve nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu daha az gelişmiş 

ekonomilerde halk sağlığı sistemlerine daha fazla yatırım yapılmasıyla 

önlenebilecek maliyet ölçeğini göstermektedir. 

Atkeson 2020 Mart ayı Covid-19 salgınının başlangıç döneminde 

yayınlanan bu çalışmasında iktisatçılara mart ayından itibaren gelecek 

12 18 ay boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde Covid-19'un 

ilerlemesinin basit bir SIR modelini tanıtmayı amaçlamıştır. Bir SIR 



 

 209 

modeli, toplam popülasyonun hastalığa duyarlı olma (S), hastalıkla 

aktif olarak enfekte (I) ve iyileşme (veya ölü) kategorilerine 

bölündüğü bir popülasyonda salgının yayılmasının ve artık bulaşıcı 

değil (R) şeklinde bir Markov modelidir. Bir salgının zamanla nasıl 

değişim göstereceği, bu üç durum arasındaki geçiş oranlarına göre 

belirlenmektedir. Bu model, sosyal mesafe yoluyla hastalığın 

bastırılmasının şiddeti ve zamanlaması ile popülasyondaki hastalığın 

ilerlemesi arasındaki değiş tokuşa ilişkin nicel ifadelere izin 

vermektedir. Modelin örnek uygulamaları verilmiştir. Nüfustaki aktif 

enfeksiyon fraksiyonunun %1'i (bu noktada sağlık sisteminin ciddi 

şekilde zorlanacağı tahmin edilmektedir) ve %10'unu (bu, temel 

finansal ve ekonomik altyapı için ciddi personel sıkıntısına neden 

olabilir) bunun yanı sıra 18 aylık bir vadede hastalığın kümülatif yükü 

de artış göstebilecektir. 

Şanlı (2020), çalışmasında koronavirüs krizinin ekonomik etkilerini 

Keynesyen model çerçevesinde ele almıştır. Bu bağlamda son 10 

yıllık süreçte GSYH’nın oluşturan 3 temel bileşeni olan sektörlerin 

GSYH içerisindeki ortalama payları hesaplanmıştır. Bu şekilde 2020 

yılında söz konusu bu sektörlerde oluşabilecek %5’lik değişmenin 

küresel çapta GSYH’yı % kaç oranında bir değişikliğe neden 

olabileceği tahmin edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu çalışma 

koronavirüsün pandemi olarak ilan edilmesiyle beraber, küresel sistem 

piyasalarında ve bölgesel ekonomilerde ortaya çıkan farklılıkları 

gözlemlemiştir. Böylece altın, dolar endeksi, borsalar, uluslararası 

uçuşlar, uluslararası belirsizlik endeksi gibi küresel bir etkiye neden 
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olabilecek makro göstergelerde olumsuzluk oluşturan iktisadi 

göstergelerdeki değişiklikleri incelemiştir. ABD’de toplam sanayi 

üretimi son 101 yılın en düşük düzeylerini görmüştür. İşsizlik oranları 

artmış ve işsizlik başvurularında tarihi rekorlar ortaya çıkmıştır. 

Çin’de ise sanayi üretim endeksi %15 oranında azalış meydana 

gelmiştir. İşsizlik oranı 1980 yılından itibaren en üst seviyelere 

ulaşmıştır. Genel değerlendirmeler ve öngörüler doğrultusunda IMF, 

WTO, ILO gibi uluslararası kuruluşların tahminleri 2020 yılında 

küresel ekonominin ve ticaretin küçüleceği, işsizliğin ise artacağı 

yönündedir.   

Guerrieri vd. Nisan 2020 tarihli çalışmalarında Keynesyen arz şokları 

teorisini incelemişlerdir ve aynı zamanda toplam talepte şokların 

kendisinden daha büyük değişiklikleri tetikleyen arz şoklarını. Covid-

19 salgınıyla ilişkili ekonomik şokların - kapatmalar, işten çıkarmalar 

ve yeniden başlatmalar - bu özelliğe sahip olabileceğini iddia 

etmişlerdir. Tek sektör ekonomilerinde arz şokları asla Keynesyen 

olarak tanımlanmamaktadır. Bunun, eksik rekabet piyasalara ve 

likidite kısıtlı tüketicilere sahip ekonomilere uzanan genel bir sonuç 

olduğunu göstermektedirler. Birden fazla sektörün bulunduğu 

ekonomilerde, bazı koşullar altında Keynesçi arz şokları mümkündür. 

Tüm sektörleri vuran %50'lik bir şok, ekonominin yarısını vuran 

%100'lük bir şokla aynı şey değildir. Eksik rekabet piyasalar, 

Keynesyen arz şoklarının koşullarının oluşma olasılığını artırmaktadır. 

Firma çıkışı ve işten mahrum etme, ekonomik durgunluğu 

şiddetlendirerek başlangıçtaki etkiyi artırabilir. Dolayısı ile çeşitli 
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politikaların etkilerini tartışmışlardır. Standart ölçek uyarısı, 

normalden daha az etkili olabilir çünkü bazı sektörlerin kapatılmış 

olması Keynesyen çarpan geri bildirimini durdurmaktadır. Para 

politikası, sıfır alt sınırı tarafından engellenmediği sürece, sert çıkışları 

engelleyerek daha büyük etkilere sahip olabilir. Optimal politikaya 

dönmek, temas yoğun sektörleri kapatmak ve etkilenen işçilere tam 

sigorta ödemeleri sağlamak, ölçek başına düşen dolar potansiyeli 

politikasına rağmen ilk en iyi tahsisi sağlayabileceğini öngörmüş-

lerdir. 

Zeren ve Hızarcı (2020), yapmış oldukları makale çalışmasında 

Covid-19’un borsalar üzerinde meydana getireceği etkileri 

incelmişlerdir. Dolayısı ile 23 Ocak 2020 ile 13 Mart 2020 arasındaki 

günlük verilere ulaşmışlardır. Analizde, hem Covid-19 günlük toplam 

ölüm hem de Covid-19 günlük toplam vaka sayılarının, Maki (2012) 

eşbütünleşme testinden faydalanarak borsalar üzerindeki muhtemel 

etkileri incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda ortaya çıkan 

sonuçlara göre, toplam ölümle incelenen bütün borsalar uzun 

dönemde paralel bir şekilde hareket etmektedir. Toplam vakaların 

SSE, KOSPI ve IBEX35 ile eşbütünleşme ilişkisi içerisinde olduğu ve 

bu vakaların FTSE MIB, CAC40, DAX30 ile eşbütünleşik olmadığı 

gözlenmiştir. Bu sonuçlar ışığında yatırımcıların borsa yatırımlarına 

karşı çekingen davranmalarını teşvik etmiş ve genellikle kriz 

dönemlerindeki en güvenli yatırım aracı olarak görülen altın 

piyasalarına yönelmeleri belirsizlik ortamındaki geleceğe karşı tutum 

da en uygun seçeneklerden biri olarak görülmektedir. Aynı zamanda, 
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dijital bir çağda yaşadığımız göz önüne alındığında ve bilgiye 

ulaşmanın çok kolay oldu bu dönemde, sanal para birimlerine olan 

talebin artması yatırımcılar için bir başka alternatif seçenek olarak 

kabul görmektedir. Çalışma aynı zamanda sağlık krizinin oluşturduğu 

belirsizlik ortamında riski en aza indirmek için yatırımcıları türev 

piyasalara ve Covid-19'un nispi olarak daha az rastlandığı ülkelerin 

hisse senedi piyasalarına yönelmesini önermektedir. 

Gömleksiz ve Altıntaş (2020) bu çalışma, dirençli bir sağlık profiline 

sahip yeterli bir sosyal sermaye düzeyinin, Covid-19’a karşı alınan 

tedbirler doğrultusunda mücadele etmenin olumlu politikaların etkisi 

ile alakalı olabileceği önerilmektedir. Bu bağlamda çalışma maliye 

politikasına karşı tepkiler ile sosyal sermaye arasındaki etkileşimin 

pandeminin yayılma sürecindeki etkisini incelemek için 94 ülke 

örnekleminde ülke sağlık profili, demografik ve ekonomik faktörleri 

ele alarak incelemişlerdir. Sonuçlar ilk olarak, sosyal sermayenin 

pandemiyi mali politika paketi önlemleri ile kontrol altında tutmada 

ılımlılaştırıcı etkisine işaret etmektedir. Özellikle, güçlü ikili ve aile 

bağlarının yanı sıra topluluk düzeyinde daha iyi koordinasyon ve 

işbirliği, maliye politikası önlemlerinin hedefini sağlayabilmektedir. 

Sonuçlar aynı zamanda, maliye politikasının pandemiyi kontrol etme 

üzerindeki olumlu etkisinin genellikle görece yüksek sosyal sermaye 

seviyelerinden kaynaklanırken, sosyal sermaye seviyesinin düşük 

olduğu durumlarda etkinliğinin azaldığını ortaya koymaktadır. İkinci 

olarak bulgular, pandemide hayatta kalmanın başlıca belirleyicileri 

olarak davranışsal risk faktörlerinin, bakım sistemlerinin ve önleyici 
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müdahalelerin rolünü vurgulamaktadır. Üçüncüsü, tespit edilen 

savunmasız ve yüksek riskli gruplar için özel önlemler almanın 

hastalıkla başa çıkmada oldukça önemli olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır.  

Özcan (2020) bu çalışma, Covid-19 salgınının vergi gelirleri üzerinde 

oluşan salgının etkilerini çok daha iyi gözlemleyebilmek amacıyla 

Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri açısından değerlendirilmesini 

konu edinmektedir. Değerlendirmeler sonucunda aylık vergi geliri 

seyri şu şekildedir; 2020 yılının ilk beş ayında keskin bir azalma 

görünmemekte ancak bir önceki yıla göre kıyaslandığında ise aynı 

dönemine göre 4,5 milyar TL’lik bir vergi geliri azalması 2020 Mayıs 

ayında gerçekleşmiştir. Dolayısı ile 2020 Mayıs ayı vergi gelirlerinde 

2019 yılına göre %7,6 azalma meydana gelmiştir. Vergi gelirlerindeki 

oluşan salgının etkilerini daha net gözlemleyebilmek için tedbir 

paketlerinin sürelerini doldurması gerekmektedir. Mayıs ayı itibari ile 

yaklaşık olarak 240 milyar TL tutarındaki ekonomik destek paketinin 

uygulamaya girmesi, iş dünyasının kısa çalışma ödeneğinin yoğun bir 

taleple karşılanması, işçilerin çalıştıkları iş ortamlarıyla ilişiğinin 

kesilememesi, mükellefler için zorunlu bir durum kapsamındaki 

esneklikler gibi yaptırımlar salgının vergi unsurları üzerindeki 

baskısını durdurmuş gibi görünmektedir. Böylece Hazine ve Maliye 

Bakanlığı göstergelerine göre, Mayıs ayında merkezi yönetim bütçe 

açığı 17,3 milyar TL olmuş ve Ocak-Mayıs dönemindeki toplam açık 

90 milyar TL'yi geçmiştir. Sonuç olarak vergiler üzerindeki etkilerin 

daha sağlıklı anlaşılabilmesi için uygulanan politikaların ekonomik 
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sonuçlarının zaman içinde kaybolması ve aynı zamanda salgının ne 

düzeyde seyredeceği de çok önemlidir. 

Fernandes (2020), bu çalışma ilk olarak önceki olaylarla 

karşılaştırmanın neden mümkün olmadığını ele almaktadır. Covid-19 

salgının ortaya çıktığı dönem itibari ile ele alındığında bu yayılmanın 

etkilerinin önceki salgınlara çok daha büyük olacağı, ekonomik 

durgunluğun çok daha derin olacağı değerlendirilmiştir. Çalışma 

ayrıca bazı olası senaryoları ve bunların ekonomik beklentiler 

üzerindeki etkilerini özetlemektedir. İlk beklentilerde, GSYİH 

büyümesi, ülkeye bağlı olarak %3-5 arasında değişen bir darbe 

alacaktır. Diğer beklentiler ise GSYİH %10'a kadar düşebilir. 

Ortalama olarak, her ek kriz ayı küresel GSYİH'nın %2-2,5'ine mal 

oluyor. Bir durgunluğun iktisadi yükleri eşitsiz bir şekilde dağıtılabilir 

ancak en çok etkilenen piyasa emek piyasasıdır. Daha önceki krizlere 

göre, yaşça daha genç ve daha az eğitim alan işçilerini işlerini 

kaybetme riskleri daha yüksektir. Covid-19'dan kaynaklanan nihai 

finansal hasarı çalışmanın yapıldığı dönem (Mart) itibari ile doğru bir 

şekilde tahmin edilemeyeceğini söylemektedir. Bu tahmin açıkça 

zamanlamaya, pandeminin ciddiyetinin gelecek haftalara / aylara ve 

ülkelerin politika tepkilerine bağlıdır. Ayrıca, bir koronavirüs aşısı 

umutları da artacaktır ki bu da piyasalara hoş bir haber olarak 

yansıyacaktır. Çalışmanın yapıldığı dönemde krizin eğer yaz sonuna 

kadar sürerse, küresel ekonominin son iki yüzyılda görülen en büyük 

tehditle karşı karşıya kalacağı öngörülmüştür. 
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Anderson vd. (2020), yapmış oldukları çalışmada, Covid-19 salgını ve 

bunun sonucunda Danimarka ekonomisinin yaşadığı durgunluğun 

neden olduğu tüketici harcamalarındaki değişikliği tahmin etmek için 

Danimarka'daki en büyük bankanın işlem düzeyinde müşteri verilerini 

kullanmışlardır. Krizin sebep olduğu durgunluktan sonraki yedi hafta 

içinde pandemi olmaksızın toplam harcamaların karşı olgusal 

seviyenin ortalama %27 altında olduğunu gözlemlemişlerdir. Harcama 

düşüşü çoğunlukla, kesinti nedeniyle arzı doğrudan kısıtlanan mal ve 

hizmetler üzerinde yoğunlaşmıştır, bu da kısa vadede talep yoluyla 

kısıtlanmamış sektörlere yayılmalar için sınırlı bir rol olduğunu 

düşündürmüştür. Harcamaların düşüşü, krizin olumsuz sonuçlarında iş 

ve servet kaybı, ağır hastalık ve kesintiye uğramış tüketim biçimleri 

şeklinde daha önceden maruz kalan bireyler için ve en önemlisi, krizin 

sonradan farkına varan bireyler için etkileri daha büyük oranda 

yaşanmıştır. 

Eryüzlü (2020), çalışmasında Covid-19 salgınının etkilerini en aza 

indirebilmek için ekonomik önlemleri doğrultusunda Türkiye’de 

uygulanan politikaların genel anlamda “helikopter para” teorisine ne 

açılardan benzediği ve bu politikaların muhtemel olumlu ve olumsuz 

sonuçlarını ele almıştır. Burada bahsi geçen Helikopter para (ya da 

kalıcı para yaratma) kavramı Friedman (1948) tarafından ortaya konan 

ve kendisinin yapmış olduğu metaforda bir helikopterden herkese 

1.000 dolar banknot atıldığı durumun varsayıldığı sonrasında ise 

helikopter para ifadesi şeklinde anılan bir teori şeklinde 

tanımlanmaktadır. Friedman helikopter para teorisini deflasyonist 
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ortama karşı bir politika aracı olarak geliştirmiştir. Tüketicilere bir 

defaya mahsus olarak da olsa verilen paraların talebi destekleyeceği, 

enflasyonist eğilimi artıracağı ve bu sürecin üretimdeki artışları 

sağlayacağını varsaymaktadır. Bu kapsamda çalışma Türkiye’de 

Covid-19 salgınındaki helikopter para veya aynı doğrultuda bir 

emisyon ve para basımı aracılığı ile kamu bütçesinin finanse etmenin 

pozitif bir şekilde sonuçlanması bir takım gerekçelere bağlı olduğu 

gözlenmiştir. Öncelikle uygulanacak kamu harcamalarının (ekonomik 

paketlerin) arz yönüne ağırlık verilmesi önemlidir. Bu husus talep 

taraflı destek politikalarının aşırıya kaçması enflasyonun artış hızını 

tetikleyici etkilere neden olabilir. Dolayısı ile işletmelere yapılacak 

desteklerin; iflası önleyici, işten çıkarmaları en aza indiren ve üretimi 

artırıcı yönde değerlendirilebileceğini ifade etmiştir. 

Nakiboğlu ve Işık (2020), mikro düzeyde yapmış oldukları çalışmada 

Türkiye'deki işletme sahiplerinin Covid-19 salgınının ekonomi 

üzerindeki etkilerine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla betimsel 

anket modeli kullanmışlardır. Araştırma çalışmasının evreni, 2020 yılı 

itibarıyla Türkiye'de faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli 

işletmelerden (KOBİ) oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 

gönüllü olarak ankete katılmayı kabul eden 894 işletme sahibi 

oluşturmaktadır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk 

bölümde katılımcıların tanımlayıcı özelliklerine (yaş, cinsiyet vb.) 

İlişkin 8 çoktan seçmeli soru yer almaktadır. İkinci bölümde Covid-19 

salgınının ekonomi üzerindeki etkilerine dair 24 önermeli 5'li Likert 

tipi bir ölçek yer almaktadır. Ankete katılan işletme sahiplerinin 
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tanımlayıcı (yaş, cinsiyet vb.) özelliklerini belirlemek için frekans ve 

yüzde analizlerinden yararlanılırken, Covid-19 etkilerine ilişkin 

görüşlerini incelemek için ortalama ve standart sapma istatistikleri 

kullanılmıştır. İşletme sahiplerinin Covid-19 salgınının ekonomi 

üzerindeki etkilerine ilişkin görüşlerini tanımlayıcı özelliklerine göre 

incelemek için t testi, Tek yönlü ANOVA testi ve Tamamlayıcı 

Scheffe testi yapılmıştır. Yapmış oldukları analiz sonucunda işletme 

sahiplerinin Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkileri 

konusunda oldukça olumsuz görüşlere sahip olduğu ve özellikle 

“Ekonomik Teşviklerin Yetersiz Olduğunu Düşünüyorum”, 

“Düşünüyorum” ifadelerine katıldıkları görülmüştür. Küçük İşletmeler 

Kapanma Riskiyle Karşı Karşıya” ve “İşsizliğin Artacağını 

Düşünüyorum” şeklindeki işletme sahiplerinin görüşleri, 

işletmelerinin yasal statüsüne ve aile şirketi olup olmadıklarına göre 

farklılık göstermemekle birlikte, kadın işletme sahiplerinin, aylık 

geliri 5000 TL ve altında olanların yıllık ciroları olduğu tespit 

edilmiştir. 100.000 TL'nin altında olan, lisans eğitim düzeyi ve 15 yıl 

ve daha az aktivitesi olanların Covid-19 salgınının ekonomi 

üzerindeki etkileri konusunda daha olumsuz görüşleri bulunduğu 

tespit edilmiştir. 

Fairlie vd. (2020), Covid-19, eyalet hükümetlerinin sosyal uzaklaşma 

önlemlerini benimsemeye başlamasından iki aydan daha kısa bir süre 

sonra işsizlik oranının yüzde 14,7'ye sıçradığı işgücü piyasasını aniden 

etkilemiştir. Bu büyüklükteki işsizlik Büyük Buhran'dan beri 

görülmemiştir. Bu makale, salgının Nisan 2020'ye kadar CPS (Mevcut 
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Nüfus Araştırması) mikro verilerini kullanarak azınlık işsizliğini nasıl 

etkilediğine dair ilk çalışmayı sunmaktadır. Afrikalı-Amerikalılar 

işsizlikte, önceki durgunluklara göre beklenenden daha az yüzde 16,6 

oranında bir artış yaşamışlardır. Buna karşılık, işsizlik oranı yüzde 

18,2 olan Latinx, orantısız bir şekilde Covid-19 tarafından 

etkilenmiştir. İşsizliğin yanlış sınıflandırılmasına ilişkin BLS'nin 

(İşgücü İstatistikleri Bürosu) endişelerine göre ayarlama yaparak, 

Büyük Buhran'da gözlemlenen zirveden daha yüksek olan yüzde 

26,5'lik ulusal işsizlik oranının üst sınır ölçüsünü oluşturmuşlardır. 

Nisan 2020 üst sınır işsizlik oranları, siyahlar için yüzde 31,8 ve 

Latinx için yüzde 31,4 endişe verici bir oran. Farklılık tahminleri, 

siyahların Covid-19'dan en fazla sadece biraz orantısız bir şekilde 

etkilendiğini göstermektedir. Doğrusal olmayan ayrıştırma tahminleri, 

biraz elverişli bir endüstri dağıtımının onları Covid-19 tarafından daha 

fazla etkilenmekten kısmen koruduğunu göstermektedir. En çok 

etkilenen grup Latinx'tir. Fark-farklılık tahminleri kesin olarak 

Latinx'in Covid-19'dan orantısız bir şekilde etkilendiğini 

göstermektedir. Olumsuz bir mesleki dağılım ve daha düşük beceriler, 

Latinx'in neden beyazlardan çok daha yüksek işsizlik oranları 

yaşamasına neden olmuştur. Covid-19'un işsizlik üzerindeki erken 

etkilerine ilişkin bu bulgular, azınlıklar için uzun vadeli ekonomik 

etkiler hakkında önemli endişeler uyandırmaktadır. 

Coibion vd. (2020), bu çalışma Covid-19 nedeniyle yerel 

kilitlenmelerin farklı zamanlamasının, hane halklarının harcamalarını 

ve yerel düzeyde makroekonomik beklentilerini anket yöntemi ile ele 
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almıştır. Anket çalışması 10.000'den fazla yanıtlayanı içeren 

özelleştirilmiş bir örneklemden oluşmaktadır. Anket katılımcılarının 

yaklaşık %50'si, korona virüsü nedeniyle gelir ve servet kayıplarını 

bildirirken, ortalama kayıp sırasıyla 5.293 dolar ve 33.482 dolar olarak 

belirlenmiştir. Seyahat ve giyimde en büyük düşüşle birlikte toplam 

tüketici harcamaları 31 günlük yüzde puanı düşüş göstermiştir. Daha 

önce kilitlenen ilçelerde yaşayan hanelerin önümüzdeki on iki ay 

boyunca işsizlik oranının yüzde 13 puan daha yüksek olmasını 

beklediklerini ve üç ila beş yıllık vadede daha yüksek işsizlik 

beklemeye devam ettiklerini gözlemlemişlerdir. Ayrıca, gelecekte 

daha düşük enflasyon beklentisi ve daha yüksek belirsizlik algısı 

oluşmuştur. 10 yıla kadar ise daha düşük mortgage oranları beklentisi 

ve yabancı stoklardan likit tasarruf biçimlerine geçmişlerdir. 

Kısıtlamaların dayatılması, son aylarda istihdamdaki düşüşün yanı sıra 

tüketici harcamalarındaki düşüşlerin çoğunu açıklayabilmektedir. 

Kilitlenmeler yerel ekonomik koşullar ve hane halkının beklentileri 

üzerinde belirgin etkiler yaratsa da, Kongre, Fed veya Hazine'nin onay 

notları üzerinde çok az etkiye sahiptir, ancak Başkanın onayında 

düşüşlere yol açmaktadır. 

Covid-19 sağlık krizinin etkileri litertürde geniş bir yer bulmuştur. 

Yapılan çalışmalarda sektörlere etkileri, genel makro yapılara ve 

küresel çaptaki etkileri değerlendirilmiştir. Krizin ilk dönemlerinde 

şokun boyutları değerlendirilmeye çalışılmıştır. İlk olarak etkisini 

emek piyasasında göstermiştir. Sonrasında zincirin halkalarını 

oluşturan makro göstergelere de etkileri yansımıştır. Yapılan 
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çalışmaların ortak noktası ise krizin etkilerinin tam olarak 

görülememesi, uygulanan para ve maliye politikalarının net bir şekilde 

değerlendirilememesi, salgının seyrinin belirsizliği ve aşı 

olanaklarının yakın zamanda ortaya çıkmaması şeklindedir. Krizin 

başlangıcından bugüne yaklaşık dokuz ay olmuş ve 2020’nin üçüncü 

çeyreğinde ekonomiler toparlanma eğiliminde olsa da salgının 

gidişatının olumlu olmaması ve hala belirsizliğin hâkim olması net 

olarak fikir sahibi olmamıza engel olmaktadır.  

4. Covid-19’a Karşı Hangi Ülke Hangi Önlemleri Aldı 

Covid-19 sağlık krizi ile karşı karşıya kalan ülkeler ilk şoku atlattıktan 

sonra hem kendi ekonomilerini korumak hem dünya ekonomisini 

ayakta tutabilmek amacı ile destek paketleri, para ve maliye 

politikalarını devreye koymuşlardır. Salgının yayılmasını önlemek 

amacı ile sağlık sistemlerini iyileştirmenin yanı sıra ekonomiye 

bulaşan bu salgının etkilerini en aza indirmek amacı ile ülkeler kendi 

ekonomik yapıları ve salgın çerçevesinde farklı önlem paketlerini 

uygulamışlardır. Amerika’dan sonra dünyanın en büyük ikinci 

ekonomisi olan Çin’de ortaya çıkan, büyük ekonomileri kapsayan 

Avrupa’yı ve dahası tüm dünyaya yayılan Covid-19, yayıldığı bütün 

ülkelerin ekonomilerinde bir şok etkisi yaratmıştır. Bu şok etkisi 

hükümetler salgına karşı alışılmadık hız ve boyutlarda önlemler almak 

zorunda kalmışlardır. Hükümetlerin uygulamış oldukları bu önlem 

paketlerinin, iktisatçıların değerlendirmelerine göre; dünya genelinde 

hükümetlerin ve merkez bankalarının genel bir toplam ile 7 trilyon 

dolara ulaşmıştır. Bu kapsamda bu başlık altında ülkelerin salgına 
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karşı almış oldukları önlem paketleri ve ülkelerin makro göstergeleri 

ile ekonomik durumları değerlendirilerek salgının hem ülke 

ekonomisine hem de dünya ekonomisine etkileri değerlendirilmiştir. 

Dünyanın en büyük 19 ekonomisi ve aynı zamanda Avrupa birliğini 

kapsayan G-20 ülkeleri Covid-19’a karşı “ortak cephe” kararı 

almışlardır. G-20’nin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, 

Covid-19 salgını ile mücadele etmek amacıyla bazı uygulamalar 

yapmak için hem fikir olmuşlardır. Birincil hedef olarak salgını 

kontrol altına almayı hedeflemişlerdir. İkincil olarak ise salgına karşı 

küresel ekonomik yapının işleyişini korumak ve salgın sonrasında 

desteklemek ve aynı zamanda finansal sistemin direncini artırmak 

amaçlanmıştır. Dolayısı ile derin ve uzun soluklu ekonomik zararları 

en aza indirmek için mevcut politika araçlarını aktif bir şekilde 

kullanmayı taahhüt etmişlerdir. Salgınla mücadele etmek için bir 

eylem planı uygulayan G-20 bu doğrultuda kapsamlı bir IMF destek 

paketi sunmak istemişlerdir.  Dünya Bankası Grubu ve aynı zamanda 

çok taraflı kalkınma bankalarınca temin edilen yaklaşık 200 Milyar 

dolar desteğin acil bir şekilde uygulamaya geçilmesi, salgın sebebi ile 

düşük gelirli ülkelerdeki kırılgan borç yapılarına müdahale, bu destek 

paketinin etkilerinden azami düzeyde faydalanmak ve optimum 

kaynak kullanımını sağlamak için uluslar arası örgütler arasındaki 

etkileşimin artırılması G-20’nin sağlık krizine karşı finansal 

tepkilerini oluşturmaktadır.  

G-20’nin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile yaptıkları 

toplantı sonrası açıklamalarında düşük gelire sahip olan ülkelerin borç 
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ödemelerinde ertelemeye gidildiği belirtilmiş ve kredi sağlayan 

ülkeleri kapsayan Paris Kulübü tarafından da kabul gören borç 

ödemelerinin ertelenmesi-askıya alınması kararı için ivedi bir 

yaklaşımla anlaşıldığı ifade edilmiştir. Yapılan toplantı ışığında 

IMF’nin oluşturmuş olduğu kısa vadeli likidite paketini desteklediğini 

ifade eden açıklamada krizin seyreden sürecinde artış devam ederse 

ihtiyaç durumunda ilave destek paketlerinin araştırılması için IMF’ye 

çağrı yapılmıştır.  

1.3 milyar gibi büyük bir nüfusa sahip olan Hindistan, Covid-19’dan 

yoğun etkilenen ülkeler arasındadır. Toplum sağlığını korumak ve 

ekonomik etkilerini önleyebilmek adına Hindistan bazı uygulamalar 

yapmak zorunda kalmıştır. İlk olarak salgın döneminde salgının 

yayılma hızını yavaşlatmak amacı ile 21 gün sokağa çıkma yasağı ilan 

edilmiştir. Ekonomik zararı önleyebilmek adına hükümet geniş çaplı 

destek programı ilan etmiştir. Bu paket kapsamında 22,5 milyar 

dolarlık yardım paketi açıklamışlar ve bu paket kapsamında 800 

milyona ulaşan yoksul haneye öncelikle gıda ve nakdi yardım 

yapılacağı söylenmiştir. Ayrıca yoksul hane halkı dışında hükümet bu 

yardım paketi kapsamına günlük ücretle çalışanlar ve küçük işletme 

sahiplerine de yardım edilmiştir.  

Kanada Covid-19 salgını karşısında en erken tedbir alan ve destek 

paketlerini hazırlayan ülkeler arasındadır. Parlamento 17,5 milyar 

Amerikan doları değerindeki mali destek paketini hazırlayıp 

uygulamıştır. Aynı zamanda küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin 

salgın kaynaklı zararlarını hafifletmek amacı ile 8,8 milyar dolar 
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değerinde kredi vereceğini duyurmuştur. Hükümet hem çalışanları 

mağdur etmemek hem de talep eksikliğinden dolayı üretimlerini 

azaltan ve çalışanlarına ücret ödeyen firmaların maliyetini azaltmak 

için %30 ve üstü zarar etme olasılığı olan firma ve derneklerin 

çalışanlarının maaşlarına %75 oranında destek vereceğini ifade 

etmişlerdir. Ayrıca bu dönem de Kanada öğrencilerini de düşünmüş ve 

öğrenci kredi borçlarını altı aya kadar ertelemiştir.  

İsrail’de salgına karşı destek paketlerini uygulamaya koyan ülkelerden 

biridir. Ülke başbakanı ve maliye bakanı görüşmeleri sonrası 

ekonomik istikrarı koruyabilmek ve ekonomik zararı azaltmak için 

kamu harcaması yapacaklarını açıklamışlardır. Bu harcamaların 

yaklaşık 22 milyar dolar olacağını ifade etmişlerdir. Uygulanacak mali 

destek kapsamında ücretsiz izin, işsizlik maaşları ve aynı zamanda 

özel sektöre yönelik desteklerin olacağı söylenmiştir. Sağlık krizinden 

önce emek piyasasındaki işsiz sayısı 30 bin iken salgının etkisi ile 

birlikte işsizlik desteklerinden yararlanmak isteyenlerin sayısı 1 

milyona ulaştığı ifade edilmektedir. 

İsviçre salgının ilk haftaları itibari ile alacağı önlem paketlerini 

açıklamıştır. Toplamda 43 milyar dolar değerinde iki mali yardım 

paketi uygulayacağını duyurmuştur. Bu bağlamda İsviçre Hazinesi, 

ekonomiye bulaşısının hızını yavaşlatmak ve etkilerini azaltmak adına 

kısa vadeli para piyasası araçlarının boyutunun iki kat artırılması 

yönünde karar almıştır. Mart’ın son haftası itibari ile bahsi geçen para 

piyasasındaki araçların boyutu 6,24 milyar dolar seviyesinden 12,5 

milyar dolar seviyesine çıkarılacağını ilan etmiştir. İsviçre politika 
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uygulayıcıları destek kapsamında serbest çalışanlarının 

mağduriyetlerini gidermek adına bu gruptaki çalışanları da destek 

paketine dâhil etmişlerdir. 

Endonezya ilk olarak sağlık önlemleri almıştır. Covid-19 ile mücadele 

çerçevesinde 2020 bütçesinden 3,78 milyar dolar değerindeki bir 

yardım paketinin kullanılabileceğini ve yerel yönetimlerin bütçelerini 

sağlık yatırımlarına yönlendirmeleri için çağrıda bulunmuştur. Ayrıca 

Endonezya olağan dışı bir yasal düzenlemeye gitmiş ve böylece 

hükümetin yetki sınırlarını genişletecek uygulamalar yapmışlardır. Bu 

yetki genişlemesi ile birlikte Endonezya hükümeti geniş bir borç 

yükümlülüğüne girme hakkına sahip olacak ve böylece salgına karşı 

yapılan mücadelede daha fazla mali kaynak aktarımının yapılmasına 

olanak sağlanacaktır. 

Salgın öncesi birçok doğal afet ile baş eden Avustralya’da Covid-19 

salgınından etkilenen ülkeler arasındadır. Her ülke gibi en çok üretim 

kanalı ve emek piyasası zarar gören Avustralya salgının etkilerini 

azalmak için teşvik ve destek paketleri uygulayacağını açıklamıştır. 

Ülkenin başbakanı, işsizliği baskılamak ve şirket iflaslarının önüne 

geçmek için 80 milyar dolar değerindeki yardım paketini ilan 

etmişlerdir. İlan edilen bu yardım paketine açıklandığı tarih itibari ile 

113 bin şirketin yardımdan faydalanmak amacı ile başvuruda 

bulunduğu açıklanmıştır. 

Avrupa’nın en güçlü ekonomisine sahip olan Almanya salgınla 

mücadelede farklı sektörleri kapsayan mali paket programı 
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uygulayacağını açıklamıştır. Salgın ekonomilerde bir şok oluşturduğu 

için alınan kararlar hızlı bir şekilde uygulamaya geçilmektedir. 

Almanya’da salgının ilk haftaları itibari ile 750 milyar dolar 

değerindeki destek paketini hızlı bir şekilde kabul etmiştir. Hızla 

kabul edilen bu destek paketinde Alman şirketlerinin yabancılara 

satılmasının önüne geçecek uygulamalarda bulunmaktadır. 

Almanya’nın destek paketinde serbest bir şekilde çalışanlar, sanatçılar 

ve bakıcıları korumak da amaç edinilmiştir. Ayrıca hükümet bu 

süreçte kirasını ödeyemeyen insanların ev sahipleri tarafından 

çıkarılmasının önüne geçmiştir.  Almanya toplumsal birliği ve 

ekonomik istikrarı sağlamak için genel çerçeveden salgın etkilerini ele 

almıştır.  

AB salgınla mücadele de etkin bir şekilde çalışan gruplar arasındadır. 

27 ülkenin üyeliğinden oluşan AB’nin salgın karşısında almış olduğu 

kararlar oldukça önemlidir. Bu bağlamda “Korona Mücadele Yatırım 

İnisiyatifi” kurulmuştur. Söz konusu yatırım inisiyatifi hastane, küçük 

ve orta büyüklükteki işletmeler ve piyasaları desteklemesi amaçlan-

mıştır. Bu destek paketine ek olarak bu yıl 800 milyon euro 

değerindeki AB Dayanışma Fonu’nun içeriğine kamu sağlığı krizi de 

eklenerek kapsamı genişletilmiştir. Bu destek fonu kapsamında Covid-

19 salgınına en çok maruz kalan üye ülkeler Brüksel’in desteğini 

alabileceklerdir. Diğer taraftan AB bütçesinden 1 milyar euro, küçük 

ve orta büyüklükteki işletmelere nakit temin edebilmesi için bankalara 

yönlendirilecektir. AB üye ülkelerinden daha fazla nakit elde 

edebilmek için Avrupa Merkez Bankası, 750 milyar euro değerindeki 
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tahvil alım için hazırlanan “Pandemi Acil Satın Alma Programı”nı 

duyurmuştur. Avrupa Birliği salgından etkilenen üye ülkelerine destek 

olmak, ekonomik zararı en aza indirmek ve toplum sağlığına önem 

vermek gibi genel çerçeveli destek paketlerini uygulamaya almıştır. 

Covid-19 ile mücadelede, salgının yoğun bir şekilde yaşandığı Fransa 

etkin bir şekilde çalışmıştır. Hem salgını önlemek hem de ekonomik 

etkilerini azaltmak adına toplamda 345 milyar euro değerinde bir 

destek paketi uygulayacağını açıklamıştır. Aynı zamanda şirketlere 

300 milyar euro şirket kredisi ve 45 milyar euro da nakit desteği 

sağlayacağını açıklamıştır. Fransa Maliye Bakanı salgının ilk haftası 

itibari ile 21 binden fazla şirketin 3,8 milyar euro şirket kredisi 

başvurusunda bulunduğunu ifade etmiştir. Fransa hükümeti serbest 

çalışanlar için doğrudan destek uygulanacağını söylemişlerdir. 

Salgınla en çok mücadele etmek zorunda kalan ve en çok yıpranan 

ülkelerden biri olan İtalya öncelikle salgını kontrol altına almak için 

uğraşmıştır. Ağır vakalar ve salgının hızı nedeniyle sokağa çıkma 

yasakları, restoranlar, eğlence yerleri gibi birçok mekânlarının 

kapatılması ile ekonomik olarak kilitlenme sürecini yaşayan 

ülkelerden biridir. Bu kapsamda İtalya hükümeti salgına karşı toplam 

25 milyar euro değerinde bir mali destek paketi uygulayacağını 

açıklamıştır. Aynı zamanda hükümet borç ödemelerini, 

mortgagelarıda kapsayacak şekilde salgın süresi boyunca askıya 

alınacağını açıklamıştır. 
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Vaka sayıları ve ölüm sayıları ile salgının dünyaya yayılmasından 

itibaren genellikle ilk sırada yer alan Amerika hem sağlık sorunları ile 

hem de ekonomik sıkıtılar ile boğuşmak zorunda kalmıştır. Salgının 

özellikle ilk dönemlerinde ağır bir durgunluk ve kilitlenme yaşayan 

ülke tedbir politikaları sağlık krizine karşı tedbir almaya çalışmıştır. 

Amerika hükümeti sağlık krizinin etkilerini ilk etapta yaklaşık 2 

trilyon dolar değerindeki destek paketi ile tamamlayabileceğini umut 

etmiştir. Bu destek paketi senatoda beklenmedik bir oy birliği 

sağlanarak yürürlüğe girmiştir. Mali destek kapsamında her Amerikan 

vatandaşına kişi başı 200 dolarlık çek, küçük ölçekli firmalar için hızlı 

bir şekilde yardım edilmiş ve aynı zamanda büyük işletmelere milyar 

dolarlık kredi sağlanması öngörülmüştür. Ekonomik desteklerin yanı 

sıra sağlık sitemini iyileştirmek için 100 milyar dolardan fazla bir 

oranda hastanelere, aynı zamanda eyalet, kent ve belediyelere de 100 

milyar dolar aktarılacağı ilan edilmiştir. Amerikan ekonomisinin 

beklenmedik bir durgunluğa gireceğini öngören ekonomistler bu 

durgunluktan erken çıkabilmek adına destek paketlerinin sıkı 

uygulanması gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Covid-19’un başlangıç ve dünyaya dağıldığı yer olan Çin uzun bir 

dönem salgın, karantinalar, ekonomik kilitlenmeler ile baş etmek 

zorunda kalmıştır.  Ayrıca salgın ile baş etmek için mücadele ederken 

ekonomik paketlerin gerekliliğinin de farkına vararak mali politikalara 

başvurmuştur. IMF verilerinden hareketle yaklaşık 183 milyar dolarlık 

bir bütçe ayırarak salgın mücadelesine destek olmak istemiştir. Sağlık 

sistemine yönelik uygulamaların yanı sıra bu destek paketi aynı 
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zamanda işsizlik sigortasının ödenmesini devam ettirebilmek ve vergi 

indirimine gidilmesini de kapsamaktadır. 

Rusya hükümeti salgınla mücadele de yardım paketlerini 

destekleyenler arasındadır. Bu desteklenecek grupların başında sağlık 

personeline ek ödenek yapılmasını içermektedir. Ayrıca hükümet 

işsizlik maaşlarının düzenli ödenebilmesini de desteklemiştir bu 

çerçevede işsizlik maaşları ödeyen yerel yönetim bütçelerine destek 

vermiştir. İşsizlik ödeneğinin yanı sıra hastalık kaynaklı izin 

kullanılmasına ve ücret desteğine olanak sağlanmıştır. 

Salgından yoğun bir şekilde etkilenen ülkelerden İran’da hükümet 

yetkililerinden de salgın nedeniyle hayatını kaybedenler olmuştur. Sıkı 

bir şekilde önlem paketlerini devreye sokan İran Mart-Haziran 

arasında yaklaşık 1,5 milyon yoksul hane halkına 14-40 dolara 

arasında nakit yapılmıştır.  

Salgınla mücadele kapsamında sıkı sokağa çıkma yasağı uygulayan 

İngiltere öncelikle salgını kontrol altına almayı hedeflemiştir. Salgın 

seyrinde ekonomide yaşanan durgunluk ve işsizlik artışını en aza 

indirebilmek için toplam 81 milyar dolar değerinde ekonomik yardım 

paketini uygulamaya almıştır. Bu destek paketi şirketleri ve 

çalışanların korunmasını amaçlamıştır. İngiltere’nin uygulamaya 

aldığı destek paketi GSYİH’nın yüzde üçüne karşılık gelmektedir. Bu 

paket aynı zamanda temizlik, kuaför gibi alanlarda yaklaşık olarak 3,8 

milyon serbest çalışanları da kapsamaktadır. 
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İsveç salgınla mücadelede bankacılık sistemini kullanarak salgından 

zarar gören şirketleri kapsayan yaklaşık 50 milyar dolar değerinde bir 

kredi olanağı sunmuştur. Ayrıca salgında dolayısı ile kısa çalışma 

saati uygulaması, kredilere yönelik garantiler, vergilerde yapılan 

indirimlere ve destek paketinden faydalanma içeriğini kolaylaştırma-

sını kapsayan ekonomik destek paketi açıklanmıştır. 

Ekonomik durumu itibari ile Avrupa Birliği içerisinde en yoksul ülke 

ve aynı zamanda en az borca sahip olma özelliğini taşıyan 

Bulgaristan, salgınla mücadele kapsamında krizden etkilenen 

şirketlere ve çalışanlarına destek vermek amacıyla 2,36 milyar dolar 

ek borç yükü altına gireceğini açıklamıştır. Bu destek paketi zor 

durumdaki şirketlerin durumlarını korumak ve çalışanların ücretsiz 

izin almasına imkân vermektedir. 

Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa ve Türkiye’nin de içinde 

bulunduğu dünyanın en güçlü ekonomilerinden oluşan G-20 ülkeler 

grubu yaklaşık 60 trilyon dolarlık bir ekonomiyi yönetmektedir. 

GSYİH’sı dikkate alındığında 17 trilyon dolar ile ilk sırada Amerika 

bulunmaktadır. Amerika’dan sonra ikinci sırayı 10 trilyon 36 milyar 

dolar ile Çin doldurmaktadır. Sonrasında ise sırası ile 4 trilyon 601 

milyar dolar ile Japonya, 3 trilyon 852 milyar dolar ile Almanya 

izlemektedir. Türkiye ise 800 milyar dolarlık milli gelir ile 17.ci sırada 

yer almaktadır. Güney Afrika ise 349,8 milyar dolar ile grubun son 

sırasında yer almaktadır (Dünya Bankası (WDI)). G-20 

ekonomilerinin büyüklüğü göz önüne alındığında sağlık krizinden bu 

ülkelerin yoğun bir şekilde etkilenmesi dünya ekonomisini ne 
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derecede sıkıntıya sokacağı görülmektedir. Salgın kontrol edilemezse 

ekonomik etkileri kartopu gibi büyüyerek dünya ekonomisini uzun 

vadeli bir çıkmaza sokması kaçınılmazdır.  

2019 verilerine göre G-20 ülkelerine gelen uluslararası doğrudan 

yabancı yatırım girişi toplam 635 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Ucuz işgücü ve yabancı yatırımı çeken politikaları ile dünyanın üretim 

merkezi olarak kabul edilen Çin toplam yabancı yatırımlar içinde 128 

milyar 500 milyon dolarlık bölüme sahip olarak doğrudan yabancı 

yatırımı çeken birinci ülke olmuştur. İkinci sırada Çin’i 92 milyar 397 

milyon dolar ile Amerika takip etmektedir. Brezilya ise 62 milyar 494 

milyon dolarla üçüncü sırada yer almaktadır. Dünyada toplam 

doğrudan yabancı yatırımlar geçen yıl %16 düşüş yaşanmışken, 12 

milyar 146 milyon dolar doğrudan yabancı yatırım çekerek önceki yıla 

göre seviyesini korumuştur. Bu rakam ile Türkiye G-20 içerisinde 

doğrudan yabancı yatırım rakamları ile 16.cı sırada yer almaktadır. Bu 

grup içinde 6,6 milyar dolar ile Arjantin son sırada yer almaktadır 

(OECD). Veriler ışığında Çin merkezli bir sağlık krizinin, Çin’in 

dünya ekonomisindeki yeri ve üretim üssü olması Covid-19 krizinin 

zincir etkisinin boyutu hakkında ilk değerlendirme olarak bilgi 

vermektedir. Bu bağlamda aşağıda seçilmiş ülkelerin ekonomik 

göstergeleri ile dünya ekonomisindeki yerleri ve krizin olası etkileri 

ile ilgili grafik ve tablolara yer verilmiştir.  
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Grafik 2: Seçilmiş Ülkelerin 2019-2020 Büyüme Verileri, IMF 
Not: Verilerin güncellenme tarihi 05.05.2020, 2020 büyüme oranı verileri IMF 
tahminlerine göre oluşturulmuştur. 
 

Grafik 2 seçilmiş ülkelerin 2019 ve 2020 yıllarının büyüme verilerini 

göstermektedir. Grafiğe göre 2019 yılında %6,11’lık gibi bir büyüme 

oranı ile Brezilya dikkat çekmektedir. Brezilya’yı %5,03’lik gibi bir 

büyüme oranı ile Danimarka ve %4,23 ile Hindistan takip etmektedir. 

2019 yılı için sadece Çin ekonomisinin negatif bir büyüme sergilediği 

gözlenmektedir. Genel bir çerçeveden bakıldığında genel olarak 2019 

yılında ülkelerin pozitif bir büyüme sergilediği gözlenmektedir. 

Yalnızca Çin’in 2019 yılı sonlarında yaşadığı sağlık krizinden 

kaynaklı ekonomik şoklardan negatif büyüme sergilediğini ifade 

etmek yerinde olacaktır. Covid-19 özellikle bulaşı hızı sebebiyle 

Avrupa ülkelerini ve dünya üretimi etkisi altına almıştır. Sağlık 

krizinin ekonomide yarattığı negatif şok etkisi özellikle 2020 yılının 
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ilk çeyreğini olmak üzere toparlanma sürecinden dolayı 2020 yılına 

yayılacağı hesap edilerek ülkelerin negatif büyüme sergileyeceği 

tahmin edilmektedir. 2020 yılı büyüme tahminleri doğrultusunda 

grafikte de görüleceği üzere %-9,13 gibi bir oranla İtalya’nın en fazla 

daralma yaşanan ülke olacağı tahmin edilmektedir. Dolayısı ile Covid-

19’un Avrupa ülkelerinden en fazla İtalya’yı olumsuz etkileyeceği 

değerlendirilmektedir. Negatif büyüme konusunda İtalya’yı Çin takip 

etmektedir. İtalya ve Çin negatif büyüme konusunda ilk sıralarda yer 

almış olsa da genel olarak ülkelerin negatif büyüme göstereceği 

tahmin edilmiştir. Ancak bu tahminler salgının gelecek dönemde 

seyredeceği sürece göre farklılıklar gösterebilir. Aynı zamanda 2020 

yılının ikinci çeyreği itibari ile toparlanma eğilimine giren 

ekonomilerin IMF tahminlerinden ne kadar farklılık göstereceğini 

takip ederek göreceğiz. 
 

 

Grafik 3: Seçilmiş Ülkelerin 2019-2020 İşsizlik Oranları, IMF, Verilerin 
güncellenme tarihi 07.05.2020, 2020 işsizlik oranları IMF tahminlerine göre 
oluşturulmuştur. Türkiye’nin 2020 verileri TÜİK’ ten alınmıştır ve Ocak ayı itibari 
iledir. 
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Grafik 3 2019 işsizlik oranlarını ve 2020 yılları tahmini işsizlik 

oranlarını göstermektedir. Veriler doğrultusunda, 2019 yılında %3.16 

işsizlik oranı ile en işsizliğin olduğu ülke Almanya’dır. Almanya’yı 

%3,8 ile İsrail takip etmektedir. 2019 yılında %14,11 oranı ile en fazla 

işsizlik oranına sahip olan ülke İspanya’dır. İspanya’yı sırası ile 

Türkiye, Brezilya ve İtalya izlemektedir. 2020 yılı tahmini verilerine 

bakıldığında genel olarak her ülkenin Covid-19 karşısındaki üretim 

daralması sonucu en çok etkilenen emek piyasasında işsizliğin 

artacağı öngörülmüştür. IMF tahminlerine göre en işsizlik 

oranlarındaki en fazla işsizliğin %14,7 ile Brezilya’da öngörüleceğini 

tahmin etmektedir. 2019-2020 arasındaki değişim dikkate alındığında 

işsizlik en fazla sırası ile İsrail, Amerika, İspanya ve İsveç’de artış 

göstereceği tahmin edilmiştir.  

 

Grafik 4: Seçilmiş Ülkelerin 2020 Tahmini Enflasyon ve Uzun Dönem Faiz 

Oranları, Enflasyon verileri IMF veri tabanından, Faiz Oranları OECD veri 

tabanından elde edilmiştir. 
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Not: Verilerin güncellenme tarihi 07.05.2020’dir. Enflasyon (Dönem 

Sonu Tüketici Fiyatları, % Değişim) verileri 2020 yılı için IMF 

tarafından tahmin verilerden oluşmaktadır. Uzun dönem faiz oranları 

ise 2020 yılının ikinci çeyreği verilerini göstermektedir. 

 
Grafik 4 seçilmiş ülke grubunun 2020 tahmini enflasyon ve uzun 

dönem faiz oranlarını göstermektedir. Enflasyon oranlarının İspanya, 

İsrail ve Kore’de negatif seviyelerde olacağı tahmin edilmiştir. Buna 

karşın diğer ülkelerde pozitif değerler alacağını ancak çok düşük 

seviyelerde olacağı öngörülmüştür. Sağlık krizinin yaratmış olduğu 

arz şoku ile birlikte belirsizliğin vermiş olduğu talep yetersizliği 

enflasyon oranlarının düşük seyredeceği düşünülerek IMF bu yönde 

tahminde bulunmuştur. İnsanlar belirsizlik ortamlarında zorunlu 

ihtiyaçlar dışında taleplerini kıstıklarından dolayı enflasyon 

oranlarının düşük seyretmesi olağan görünmektedir. Faiz oranları da 

Covid-19 krizi sonucunda ekonomik faaliyetlerin etkilenebileceği 

iktisadi göstergelerden bir tanesidir. Faiz oranları tarihsel süreçte 

görülen en düşük düzeydeki faiz oranlarıyla karşı karşıya kalmıştır. 

Ayrıca tarihsel süreçte daha önce görülen krizlerin hiçbirinde faiz 

oranları başlangıç noktası bu kadar düşük olmamıştır. Bu yüzden 

birbirleri ile bağlı ve entegre olan dünya ülkeleri uygulayacakları 

iktisat politikaları konusunda endişe içine girmişlerdir. Bu yüzden her 

ülke merkez bankası kendi iç ve dış dinamiklerini dikkate alarak kriz 

döneminde farklı stratejiler izlemek zorunda kalmışlardır. Hepsinin 

amacı likidite artırabilmek ve piyasalarını sakinleştirebilmek 

olmuştur.  
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Grafik 5: 2019 Yılı Seçilmiş Ülkelerin Dış Ticaret ve Kişi Başı Milli Gelir Verileri 
Kaynak: Kişi Başı Milli Gelir Verileri IMF, Dış Ticaret Verileri OECD veri 
tabanından elde edilmiştir. 
 

Grafik 5 seçilmiş ülkelerin 2019 yılı kişi başı milli gelir (dolar) ve dış 

ticaret verilerini göstermektedir. Amerika kişi başına düşen milli 

gelirde birinci sırada yer almaktadır. Son sırayı ise Hindistan almıştır. 

Dış ticaret dengesi verileri dikkate alındığında Amerika açık ara farkla 

birinci sıradadır. Amerika dış ticaretinde açık vermektedir. 

Amerika’yı İngiltere ve Hindistan takip etmektedir. Grafikteki veriler 

ışığında dikkat edilecek konu ise Covid-19 salgının çıkış noktası olan 

Çin’in dış ticaretteki göstergeleridir. Çin diğer ülkelere göre dış 

ticarette fazla veren ülkeler arasında ilk sıradadır. Çin’in dünyanın 

üretim üssü olması aynı zamanda çok iyi bir pazar olmasını veriler 

doğrulamaktadır. Çin’in dünya ticaretindeki ihracat payı oldukça 

yüksektir. Gerek doğrudan yabancı yatırımları çekmek için 

uyguladıkları politikalar, gerek ucuz işgücü ve aynı zamanda emek 
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arzının fazlalığı ile yatırım için cazibe merkezi haline getirmiştir. 

Dolayısı ile Çin merkezli herhangi bir kriz zincirin diğer halkalarını 

büyük ölçüde etkileyecektir. 
 

5. Veriler ile Seçilmiş Ülkelerin Covid-19 Sürecindeki Durumları   

Buraya kadar yapılan açıklamalar, doğrultusunda salgının ekonomik 

etkilerinin oldukça olumsuz boyutta olduğu görülmektedir. 

Ekonomideki bu olumsuzluk salgının etkili olduğu ülkelerin dünya 

ekonomisinde güçlü bir yere sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Bu 

bölümde söz konusu ülkelerin dünya ekonomisindeki yeri ve 

karşılaşmış oldukları Covid-19 salgını sonrası süreç genel olarak 

değerlendirildiğinde;  

Economist dergisinin özel baskısına göre; Covid-19 salgının etkileri 

hakkında herkes aynı görüşte olmayacaktır. Salgın daha birkaç ay 

öncesine kadar ya hayal edilemez ya da olağanüstü politikaları 

uygulayabilmek için çaresiz bir mücadeleye yol açmıştır. Netice 

itibari ile gelinen noktada ekonomide, nesilde sadece bir kez meydana 

gelebilecek türden köklü bir değişim yaşanmaktadır. 1970'lerde 

Keynesciliğin, Milton Friedman’ın katı parasalcılığına yol açtığı ve 

merkez bankalarının bağımsızlıklarına geçtiği yıllar olan 1990'lardaki 

gibi, pandemi yeni bir dönemin başlangıcının olacağını göstermek-

tedir. Burada dikkat çeken konu, fırsatları iyi değerlendirmek, 

ekonomiye ve mali piyasalara yoğun devlet müdahalesinden 

kaynaklanacak riskleri en aza indirip kontrol altına almanın olacağı 

yönündedir (The Economist, 23 Temmuz 2020). Salgın ile birlikte 
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yeni bir döneme geçişin belirleyici özellikleri bulunmaktadır; bugünün 

devlet borçlanmasının çok uçuk seviyelerde seyretmesi ve daha fazlası 

için bir potansiyel barındırması. IMF, zengin ülkelerin kendi 

ekonomilerinin normal seyrinde gidebilmesi için tasarlanan 4,2 trilyon 

dolarlık harcama ve vergi kesintilerini finanse etmek için bu yıl 

birleşik GSYİH'nın %17'sini borç alacaklarını tahmin etmektedir (The 

Economist, 25 Temmuz 2020). Salgının yaklaşık sekiz ayı boyunca 

içinde bulunulan ortam bize salgının kontrolü, etkileri ve uygulanacak 

politikalar için öğrenmemiz gereken çok şey olduğunu göstermektedir. 

Covid-19 krizi, tedarik zincirini ve üretimi kesintiye uğratmıştır. 

Ancak diğer her şey eşit olduğu zamana göre hammadde ve mamul 

malların akışı daha zor olduğu için bu durum fiyatların artış 

eğiliminde olması gerekliliğini gündeme getirmiştir. Bunların yanı sıra 

pandeminin talepteki etkisi daha belirgin gerçekleşmiştir ve dolayısı 

ile gelecekteki enflasyon ve faiz oranlarının daha da düşmesine neden 

olmuştur. Zengin dünyanın her yerinden insanlar gelirlerinin çoğunu 

kurtarırken, yatırım yapma faaliyeti ve isteği azalmıştır. Salgın aynı 

zamanda toplumsal eşitsizliği bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Beyaz 

yakalılar evden çalışma imkânı bulurken, temel işlerde çalışanlar 

düşük ücret karşılığında Covid-19’a maruz kalarak çalışmak zorunda 

kalmışlardır. Pandemi öncesinde politika yapıcıları iş döngüsünde 

meydana gelecek çöküşün yoksullar üzerindeki etkisine daha çok 

odaklanmışlardır. Bu süreçte makroekonomide meydana gelen 

değişim ekonomide yoksulları derinden etkileyen bir sağlık krizin 

yaşanmasının yolunu açmıştır. Bu dönem tam istihdam düzeyine geri 
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dönüşü sağlamanın alternatif arayışları iktisatçılar için en önemli 

politika haline gelmiştir (The Economist, 25 Temmuz 2020). Bununla 

birlikte, küresel değer zincirlerinde meydana gelen aksaklıklar, Çin'in 

azalan talebinin yol açtığı petrol fiyatlarındaki düşüşü 

şiddetlendirebilecektir (Arezki ve Neguyen, 2020; 56). 

Bu süreçte önemli olan şey salgının ekonomik zararını en alt seviyede 

tutabilecek makro düzeyde politikalarıdır. Temel olarak yapılması 

gereken ekonomi politikaları değerlendirildiğinde (Baldwin ve di 

Mauro, 2020; 26); 

✓ Para politikası ve maliye politikasının uyumlu bir şekilde 

uygulanması, etkinliğinin ise uluslararası koordineli eylem ile 

desteklenmesi gerekliliği,  

✓ Son zamanlarda bilim dünyasına konu olan bu sağlık krizinin 

doğası gereği, küçük ve orta ölçekli işletmelerin likidite 

problemleriyle en çok karşı karşıya kalan işletmeler olduğu için, 

küçük işletmelere likidite imkânı sağlayan borçlanma 

olanaklarını düzenlemek uygun bir politika olarak 

düşünülebilmelidir. 

✓ Mali tedbir politikaları, bağlamında İtalya'da hâlihazırda 

uygulandığı gibi, karantina ve gelir eksikliklerinden etkilenen 

kişilerine öncelik verilen yardım projeleri hızlandırılabilmeli 

Bu öneri politikalarıyla öncelikle en çok zarara uğrayan sektörler, 

işletmeler ve çalışanlar korunmak istenmiştir. Hem bireysel zararı 
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azaltmak hem de ekonominin işleyişini aksatmamak için bu 

politikaların gerekliliği önemlidir. 

Politika yapıcıların salgın karşısında aldıkları önlemlerin önemi kadar 

bu tedbirlerin uzun vadeli olması da önemlidir. Potansiyel can kaybına 

ve dünya nüfusunun büyük bir kısmının karşı karşıya kaldığı büyük 

çaplı kesintiye rağmen, birçok hükümet, pek çok bulaşıcı hastalığın 

görülme ihtimali yüksek olduğu az gelişmiş ülkelerdeki halk sağlığı 

sistemleri bir yana, sağlık sistemlerine olması gerektiği kadar 

yatırımın yönlendirilmesi konusunda yetersiz kalmaktadır. Bilim 

insanları, hayvandan insanlara bulaşan hastalıkların milyonlarca 

insanın hayatını tehlikeye atacak potansiyelinin gelecekte de devam 

edeceği ve dolayısı ile entegre bir dünya ekonomisinin işleyişini 

potansiyel olarak büyük ölçüde bozacağı konusunda uyarmaya devam 

ediyorlar. Bu kapsamda 2020 yılını bir şok ile karşılayan Covid-19 

salgını, herhangi bir ülkenin entegre bir küresel ekonomi içinde bir 

ada gibi olacağı fikrinin hatalı olduğunu göstermiştir. Dolayısı ile 

özellikle halk sağlığı ve ekonomik kalkınma alanında küresel anlamda 

hem bir fikir birliği hem de işbirliğinin gerekliliği kanıtlanmıştır. Bu 

işbirliğine özellikle de tüm büyük ülkelerin aktif bir şekilde destek 

vermeleri gerekmektedir (Mckibbin ve Fernando, 2020; 50).  

Covid-19 pandemi dönemi klasik bir arz şokudur ve daha fazla talebin 

yapabileceği hiçbir şey yoktur. Esasında doğası gereği aynı zamanda 

Keynesyen talep şokudur. Seyahat kısıtı varsa, restoranlar, eğlence 

merkezleri ve mağazalar kapalıysa talebi canlandırmak için 

harcamaları teşvik etmenin anlamı nedir? İnsanlara nakdi yardımlar 
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yapmak gelirleri kesilenlere destek çıkmak bile mağazalar ve 

fabrikalar kapalıysa herhangi bir hareketlilik oluşturmaz. Burada 

önemli olan bir merkez bankasının öncelik vermesi gereken konu, “bu 

bir arz şoku mu yoksa talep şoku mu?” Sorusuna odaklanmak ve arz 

şokları ile değil talep şokları ile ilgilenmek olmalıdır. Fakat arz ve 

talep net bir biçimde farklılaşmamaktadır. Bir arz şoku, kendisinin 

talep eksikliğini doğurabilir. Ancak bir pandemide ekonomik şoklar 

gibi talep krizleri doğurur. Burada dikkat edilmesi gereken konu, 

sorunun yanlış olduğu ve toplam arz ve talebin böyle düşünmek için 

yanlış bir çerçeve olduğudur. Ekonomi birkaç hafta veya aylığına 

kapanırsa neler olabilir? Çünkü ekonomiyi kapatmak, bir ampulü 

kapatmak gibi basit bir konu değildir. Bu durum daha çok nükleer bir 

reaktörü kapatmaya benzer. Dolayısı ile çok dikkatli ve yavaş 

yapılması gerekmektedir, aksi takdirde erir (Cochrane, 2020; 105). 

Covid-19 pandemi sürecinde ilk şok atlatıldıktan sonra politika 

yapıcılar zararı en aza indirmek için destek politikaları 

uygulamışlardır. Artan kamu harcamaları, sektörlere destek 

programları, kredi olanakları, vergi indirimleri bunlar arasındadır. Bu 

destek programlarının üretimi azalan ülke ekonomisine ek maliyetler 

yüklediği görülmektedir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen, önemli 

olan krizden az hasarla çıkabilmek ve sonrasında iktisadi, sosyal, 

siyasal devamlılığı sürdürebilmektedir. 

Tablo 3 de seçilmiş ülke ekonomilerinin dünya ekonomisi içindeki 

yeri ve Covid-19 salgının acı tablosu gösterilmektedir. Tabloya göre 

seçilmiş ülkelerden Amerika, dünya GDP’ si içerinde %24 gibi büyük 
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bir etkiye sahiptir. Dünya ekonomisi içindeki payı oldukça büyüktür. 

Ancak Covid-19 etisine bakılırsa enfekte ve ölüm oranları ile her 

zaman ilk sırada yer almaktadır. Dolayısı Amerika’nın salgından derin 

yaralar alması küresel ekonomik dünya çerçevesinde olumsuz etkiler 

doğurmaktadır. Çünkü ihracat, üretim oranları ile tartışmasız çok iyi 

bir konumdadır. Aynı şekilde salgının merkezi olan Çin’de dünya 

ekonomisinde çok önemli bir yere sahiptir. Sadece bu iki ülkede 

ortaya çıkabilecek herhangi bir kriz bile ciddi küresel boyutlara 

ulaşabilir. Dolayısı ile bu salgının küresel olması kadar etki altına 

aldığı ve derin etkilediği ülkeler açısından da oldukça önemlidir.  

Tablo 3: Seçilmiş Ülke Ekonomilerinin Dünya Ekonomisindeki Yeri ve Covid-19 

Ülkeler GDP Üretim İhracat 
Mamul 

Mal 

İhracatı 

Covid-19 

Toplam 

Ölüm 

Amerika %24 %16 %8 %8 175.813 

Çin %16 %29 %13 %18 4.718 

Japonya %6 %8 %4 %5 1.196 

Almanya %5 %6 %8 %10 9.277 

İngiltere %3 %6 %2 %3 41.433 

Fransa  %3 %2 %3 %4 30.393 

Hindistan %3 %3 %2 %2 58.390 

İtalya %2 %2 %3 %3 35.341 

Brezilya %2 %1 %1 %1 114.744 

Kanada %2 %0 %2 %2 9.073 

Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü (25 Ağustos 2020) 
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İtalya ve Türkiye gibi ülkelerde durgunluk kaynaklı daralma yaşandığı 

gibi turizm gelirlerinin ciddi bir gelir kaynağı olduğu düşünüldüğünde 

ise ciddi bir gelir kaybı yaşandığı görülmektedir. Tablo 4 seçilmiş 

ülkelere göre pandemi döneminde ortaya çıkan şoklar hakkında 

iktisadi göstergeler yer vermektedir. 

Tablo 4: Seçilmiş Ülkelere Göre Pandemi Döneminde Ortaya Çıkan Şoklar  

Bölgeler Enerji Madencilik Tarım 

D
ay

an
ık

lı 
M

al
 

İt
ha

la
tı 

D
ay

an
ık

sız
 

M
al

 İt
ha

la
tı 

Hizmet 

Amerika 0.53 0.40 0.51 0.50 0.51 0.53 

Çin 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Japonya 0.45 0.40 0.45 0.47 0.47 0.49 

Almanya 0.43 0.37 0.40 0.45 0.47 0.47 

İngiltere 0.39 0.37 0.39 0.39 0.42 0.46 

Fransa 0.38 0.31 0.36 0.40 0.42 0.46 

Hindistan 0.47 0.33 0.47 0.42 0.45 0.43 

Brezilya 0.44 0.46 0.44 0.42 0.45 0.44 

İtalya 0.36 0.33 0.38 0.42 0.44 0.46 

Kanada 0.44 0.37 0.42 0.40 0.41 0.44 

Türkiye 0.37 0.36 0.39 0.39 0.42 0.42 

Rusya 0.54 0.37 0.43 0.41 0.42 0.45 

Avustralya 0.43 0.43 0.42 0.39 0.41 0.45 

Dünyanın Geri Kalanı 0.52 0.46 0.51 0.45 0.49 0.48 

Kaynak: McKibbin ve Fernando (2020). 
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Arz ve talep şokunun birlikte yaşandığı salgın döneminde sektörlerde 

ortaya çıkan şokların oranları iktisadi açıdan önemli olmuştur. 

Tabloya göre şoklar ciddi boyutlardadır. Bu şoklar salgının seyri 

süresince ve toparlanma döneminde azalacaktır. Salgının ilk 

haftalarında yaşanan şoklar atlatıldıktan sonra tedbirli yaşam 

ekonomiyi ilk etapta kilitlemiş olsa da salgın ile yaşamayı öğrenme 

süreci ve kontrollü sosyal hayat doğrultusunda piyasalar açılma 

eğilimindedir. Ancak ilk şokun ortaya çıkardığı krizler etkisini devam 

ettirmektedir. 

 

Grafik 6: Dünya Ekonomisin Brüt Büyümesi, BM DESA 

Not: Ülke düzeyindeki rakamlar, 2010 piyasa döviz kurları kullanılarak 
toplanmıştır. e = tahminler; f = tahmin 

Grafik 6 dünya ekonomisinin brüt büyümesi hakkında bilgi 

vermektedir. Beklentiler ve senaryolar doğrultusunda dünya 

ekonomisinin büyümesini göstermektedir. Önceki yıl beklenti 
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büyüklüğüne göre ve salgın döneminin doğurduğu belirsizlikler 

doğrultusunda dünya ekonomisinin daralma göstereceği tahmin 

edilmiştir. Amerika, Çin, Almanya, İngiltere gibi dünya ekonomisinde 

önemli yere sahip olan ekonomilerin 2020 yılının özellikle ilk iki 

çeyreğinde yaşadığı durgunluk ve daralmaların dünya ekonomisinde 

bir azalmaya sebep olabileceği tahmin edilmektedir.  

Tablo 5: Seçilmiş Ülkelerin Büyüme Oranları ve İşsizlik Oranları 

Ülkeler GSMH Büyüme 

Oranları 
2020 Aylık İşsizlik Oranları 

Zaman 2019 2020 2021 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Amerika 2.33 -8.54 1.93 3.6 3.5 4.4 14.7 13.3 11.1 

Çin 6.10 -3.67 4.51 5.3 6.2 5.9 6 5.9 5.7 

Japonya 0.66 -7.32 -
0.53 

2.4 2.4 2.5 2.6 2.9 2.8 

Almanya 0.60 -8.76 1.67 3.4 3.6 3.8 3.9 4.1 4.2 

İngiltere 1.41 -
13.96 

4.97 3.9 3.9 3.8 3.9 - - 

Fransa  1.49 -
14.07 

5.22 7.9 7.6 7.6 8.8 8.2 7.7 

Hindistan 4.18 -7.28 8.07 - - - - - - 

İtalya 0.30 -
14.01 

5.29 9.5 9.2 8.4 6.8 8.3 8.8 

Brezilya 1.13 -9.10 2.40       

Kanada 1.66 -9.43 1.53 5.5 5.6 7.8 13.0 13.7 12.3 

Türkiye 0.88 -8.11 1.97 12.6 12.6 12.9 13.6 - - 

Dünya 2.66 -7.60 2.75 - - - - - - 

Not: OECD Stat (June 2020 Double Hit Scenario/Büyüme Verileri), Çin Verileri 
(Statista). 

Tablo 5 seçilmiş ülke ekonomilerinin 2019-2020-2021 yılı büyüme 

oranları ve 2020 yılının ilk 6 aylık işsizlik oranları hakkında bilgi 

vermektedir. Tablodaki bilgiler ışığında 2020 yılında ülkeler ciddi 

negatif büyüme sergileyecektir. İtalya ve Fransa’nın küçülmesi ciddi 

oranlardadır. Bu oran Çin’in daralmasından çok daha ciddi 

boyutlardadır. İşsizlik oranlarına dikkat edilirse 2020’nin ilk 

aylarından itibaren genel olarak tüm ülkelerde işsizlik oranları artış 
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göstermiştir. Haziran ayı itibari ile işsizlik oranlarında bir toparlanma 

görülmüştür. 2021 yılında bu toparlanmanın devam edeceği 

öngörülmüş ve ılımlı senaryolar doğrultusunda büyümenin tekrar 

pozitif değerler alacağı öngörülmektedir. Sadece Japonya’nın büyüme 

verisinin negatif olacağı gözlenmiştir. 

Ekonomi alternatifler bilimidir ve bütün alternatifler değerlendirilerek 

politika uygulanmalıdır. Genel çerçeveden bakıldığında dünya 

ekonomisinde bir toparlanma söz konusu. Covid-19 salgının seyri tam 

olarak kestirilemese ve sağlık krizi için beklentiler olumsuz olsa da 

ekonomik anlamda kriz ile yaşamayı öğrenmeye başladık ve birçok 

ülkede ekonomik göstergeler “V” şeklini aldıktan yani derin bir 

çöküşü gördükten sonra toparlanma eğilimine girmişlerdir. Özellikle 

Mayıs ayı itibari ile ekonomik iyileşmenin başladığı söylenebilir. Bu 

toparlanma sürecindeki iyileşmeler özellikle Temmuz-Ağustos 

göstergelerine yansımıştır. Bu iyileşme sürecinde Türkiye ekonomisi 

üzerinden örnek verirsek TÜİK tarafından yayınlanan endeksler 

dikkat çekmektedir. Burada reel sektör göstergeleri olan, Sanayi 

Üretim Endeksi, Perakende Satış Endeksi, Ciro (çeşitli sektörler ile 

alakalı) Endeksi genel ekonomik performans açısından bilgi 

vermektedir. TÜİK’in 14 Eylül 2020 tarihli yayınladığı rapora göre 

Sanayi Üretim Endeksi temmuz ayı göstergelerine göre yıllık bazda 

%4,4 ve aylık %8,4 oranında bir artış gözlenmiştir. Sanayinin alt 

sektörlerine göre değerlendirildiğinde (2015=100 referans yıllı), 2020 

yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir 

önceki yılın aynı ayına göre %4,9 azalırken, imalat sanayi sektörü 
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endeksi %5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve 

dağıtımı sektörü endeksi %1,4 artış meydana gelmiştir. Burada Sanayi 

Üretim Endeksi içinde kapasite kullanım oranını ve üretimi 

göstermektedir. Veriler doğrultusunda ülkemiz açısından sağlık 

krizinin etkisi değerlendirildiğinde her ne kadar çok büyük oranlarda 

etkileyip “V” nin dibini görmemiş olsak da sağlık krizi öncesi 

ülkemizdeki makro göstergelerin çok iyi seyretmemesi ve Covid-

19’un getirmiş olduğu durgunluk ülkemizi de oldukça olumsuz 

etkilemiştir. Ancak ülkemiz bu krizin etkilerini Mayıs ayı itibari ile 

dünya genelinde olduğu gibi hafifletmeyi başararak düzelme eğilimine 

girmiştir. 

Bu sağlık krizinden Türkiye olarak çıkaracağımız derslerin başında, 

toplum halk sağlığının ne kadar önemli olduğu ve bu yönde yapılacak 

yatırımların ne derece önleyici olduğudur. Çinin genel olarak sağlık 

krizlerinin çıkış noktası olduğu ve küresel ekonomide tedarik 

zincirinin ne kadar önemli olduğu yine bu kriz ile fark edilen 

konulardan biridir. Dünya’nın üretim üssü olan Çin’in sahip olduğu 

özellikler dikkate alındığında, ülkemiz açısından kıyaslarsak genç 

nüfusa sahip olması ile bol emek arzı, bulunduğu jeopolitik konumu 

itibari ile Türkiye’yi doğrudan yabancı yatırımları çeken politikalar ile 

Çin’e olan güvenin sarsılmasından faydalanılarak lehimize 

çevirmeliyiz. Ayrıca katma değeri yüksek ihracat ürünleri üretimini 

artırmalıyız. Türkiye olarak bu salgından dünyanın üretim merkezini 

ülkemize çekmek salgından çıkarılacak en büyük faydalardan biri 

olacaktır. Bu makalenin yazıldığı dönem içerisinde salgının çıkış 
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noktası Çin olmasına rağmen salgının genel üssünün Avrupa olduğu 

görülmektedir. Avrupa salgının dünyada en yoğun yaşandığı döneme 

göre vakalar çok daha artış göstermektedir. Kısıtlamalar devam 

ederken halk kısıtlamalardan sıkılmış ve uygulanan politikalara karşı 

davranmaktadır. Salgının geleceği hala bilinememekte, ülkelerin 

kısıtlamaları artırıp artırmayacağı, yeni ekonomi paketlerini devreye 

alıp almayacağı da netleştirilememektedir. Ayrıca hala salgının dünya 

ekonomisine bilançosu belirsizliğini korumaktadır. Bu salgın entegre 

olmuş 21.ci yüzyıl dünyasına yaptığı olumsuz etkileri ile hem bir ders 

alma hem de derin izler bıraktığı için dünya iktisat tarihinde oldukça 

geniş bir yer tutacak ve asla da unutulmayacaktır. 

6. Sonuç ve Değerlendirme 

Yazılı tarihin başlamasıyla beraber farklı özellikleri bünyesinde 

taşıyan birçok salgın hastalıkla sosyo-ekonomik ve siyasi değişimlerin 

yaşandığı görülmektedir. Yaşanan salgınlar beraberinde yeni tarihsel 

olgular meydana getirdikleri için literatürde oldukça önemli yer 

alacaklardır. Şuan günümüzü ve tüm dünya ülkelerini etkisi alan 

Covid-19 ismi verilen salgınında küreselleşmeyle ilgili sonuçlarının 

oldukça önemli olacağı düşünülmektedir.  Bilim insanları, Covid-19 

salgınının yeni yeni iktidar oluşumlarına yeni ekonomik sistemler 

meydana getirmesine, yeni sosyo-kültürel, psikolojik değişimlere 

sebep olacağına, karantina yüzünden tüm dünyada üretim ve tüketimin 

azalmasına… vb. birçok oluşuma sebep olacağına yapmış oldukları 

yayınlarla açıklamışlardır. Covid-19 sebebiyle yaşanan bu iktisadi, 

sosyal, psikolojik, kültürel… vb. durgunların tüm dünya ülkelerine bir 
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zararı olacağı açıkça görülmektedir. Bu sebeple dünya ülkeleri, 

salgının durmadıkça ya da durdurulmadıkça bu sorunların üstesinden 

gelinemeyeceğinin farkında olduklarını ve en kısa sürede aşı 

bulunmazsa da daha farklı bakış açılarına, aşı bulunursa da alınacak 

önemler konusunda çalışmalara yönlendirmiştir. 

Covid-19’un dünya ülkelerini etkisi altına alınmasının şoku 

atlatıldıktan sonra önce sağlık tedbirleri hemen sonrasında ise 

ekonomik tedbirlerin uygulamaya konulduğu görülmektedir. Her ülke 

kendi iç ve dış dinamiklerini dikkate alarak salgının yayılıma 

aşamasına göre aldığı tedbirler salgının en aza indirmeye 

çabalamışladır. Türkiye biz bize yeteriz sloganıyla ekonomik istikrar 

kalkanı adında bir önlem (perakende, alışveriş merkezleri, otomotiv ve 

lojistik gibi sektörlerin muhtasar, KDV, SGK primleri 6 ay ertelendi, 

nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan borçları da 3 ay 

ertelendi, konaklama kasım ayına kadar ötelenirken, iç havayolu 

taşımacılığında ise 3 ay süreyle KDV oranı ½18’den ½1’e indirildi) 

paketini uygulamaya koymuştur. Dünya ülkeleri salgınla mücadele 

için çeşitli miktarlarda mali yardım paketleri hazırlamıştır.  

Almanya’da çok yüksek rakamlı bu yardım paketini hızla uygulamaya 

koymuştur. Alman firmalarının yabancılara devredilmesini sağlamayı 

hedefleyen önlemler, küçük firmalar, sanatçı ve bakıcılar gibi serbest 

çalışanlarda korunuyor. Bu meslek gruplarına dâhil olanlar 15 Euro’ya 

kadar doğrudan yardım alabilmiştir. Ev sahipleri korona virüs 

sebebiyle kira ödemelerini dahi karşılayamayacak durumdaki 

kiracıları evden çıkartmamıştır. Bu kurtarma paketi Almanya’nın 2013 
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yılından beri ilk defa borçlanmasına sebep olmuştur. Bu borçlanma 

yükü Almanya’nın resesyona girme sebebi olacaktır şeklinde bilimsel 

görüşler ileri sürülmüştür. Avrupa birliği 27 ülke ise, yaklaşık 37 

Milyar Euro değerinden bir önlemler paketi sunmuştur. Kobi 

piyasaları desteklenmiş ve korona mücadele yatırım inisiyatifi 

kurulmasına karar vermiştir. AB dayanışma fonu kapsamı 

genişletilerek fona kamu sağlığı krizden eklenmiştir. 

Fransa, 345 milyar Euro değerinde bir önlem paket açıklayarak 300 

milyar Euro’ya kadar şirket kredisi vereceklerini, 45 milyar Euro’da 

likidite yardımları için ayıracaklarını, serbest çalışanlara doğrudan 

destek önlemleri alınması yönünde hazırlıklar yapmışlardır.  

İtalya 25 milyar Euro değerinde bir önlemler paketi hazırlamış ve 

Mortgagelerde içinde olan borç ödemeleri durdurulmuştur.  

ABD 2 trilyon dolar değerinde yardım paketiyle bu aşmaya 

çalışmıştır. Her ABD vatandaşına kişi başı bin 200 dolarlık çek, küçük 

ölçekli işletmelere hızlı yardım ve Holdinglere milyar dolarlık krediler 

vermişlerdir. Önlem amacıyla hazırlanan paket ve uygulama 

sonuçlarının ülkede resesyona sebep olacağı ifade edilmiştir.  

Çin 183 milyar dolar paket için ayırmıştır. Kontrollü harcama 

politikası, tıbbi malzeme üretiminin geriletilmesi, işsizlik sigortası 

ödemesi ve vergi indirimleri uygulanmıştır.  

Rusya, sağlık çalışanlarına zam yapmış, hastalık izni kullanımı… vb. 

uygulama tedbirlerini almıştır. Birleşik Krallık, 81 milyar Dolar 
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değerinde yardım paket hazırlamıştır. Paket kapsamında kuaför ve 

temizlik gibi alanlarda çalışanlarda bu yardımlardan 

faydalandırılmıştır. 

 İran, 1,5 milyon yoksul hane halkına 14-40 dolar arası nakdi yardım 

da bulunmuştur.  

İsveç, bankalar aracılığıyla şirketlere yaklaşık 50 milyar dolar 

değerinde kredi imkânı sunmuştur. İsveç hükümeti kısa çalışma 

saatleri, kredi garantileri, vergi indirimleri ve destek paketinden 

yararlanabilme imkânlarının daha kolay olmasını sağlayan kararlar 

almışlardır.  

G-20 dünyanın en büyük ekonomisi ve AB’de oluşan G-20 

ülkelerinde korona virüs için tedbir önlemleri olarak ortak cephe 

mesajını kullanmışlardır. Bu ülke bakanları açıklamalarında piyasaları 

açık tutacaklarını, tıbbi malzemeleri ve donanım dağıtımında garanti 

verdikleri ve bu önlemlere 5 trilyon dolar ayırdıklarını beyan 

etmişlerdir. G-20 ülkeleri ayrıca mali durumu kötü olan Afrika 

ülkelerinde gerekli yardım yapacaklarını açıklamışlardır. 

Bulgaristan 2,36 milyar dolar ek borç alacağını açıklayarak zorluk 

yaşayan firmalara destek olmak ve çalışanlara ücretsiz izin imkânı 

tanıyan politikalara destek vermiştir.  

Avustralya, birçok teşvik paketiyle önlem almaya çalışmıştır. 80 

milyar dolar değerindeki paket kapsamında 113 bin şirketin yardım 

için başvuru yaptığını açıklamışlardır. 
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Endonezya, salgını olağandışı bir durum olarak değerlendirmiş ve 

geniş bir yasal düzenlemeye gitmiş ve hükümetin mali karar alma 

yetkisini genişletmiştir. Yerel yönetimleri bütçelerini sağlık için 

harcamalar yönünde teşvik etmiştir. 

İsviçre, 43 milyar dolar değerinde 2 mali yardım paketi açıklamıştır. 

Kısa vadeli para piyasası araçlarının hacmini 2 katına artırmıştır. 

İsviçre ayrıca almış olduğu tedbirler doğrultusunda serbest 

çalışanlarına destek sağlamıştır. 

İsrail, 22 milyar dolar ayırdıklarını açıklayarak ücretsiz izin, işsizlik 

maaşların ve özel sektörün desteklenmesi kararlaştırılmıştır.  

Kanada’da ise 17,5 milyar Amerikan doları değerindeki mali destek 

programıyla salgının yarattığı olumsuzlukları önlemeye çalışmıştır. 

Kanada kalkınma bankası, küçük- orta büyüklükteki işletmelere 8.8 

milyar dolar kredi vermiştir. Ayrıca devlet korona virüs sebebiyle ½30 

üzerinde zarar gören firma ve derneklerin çalışanların maaş 

ödemelerinin ½75’ini karşılayarak öğrenci borçları ve kredi 

ödemelerini de ertelemiştir. Alınan bu önlemler sonucunda hızla 

tedbir paketleri uygulanmış ve bu yüzden kamu harcamaları artmıştır. 

Yaşanan arz ve talep şokları sebebiyle dünya ekonomisi kitlenmiş ve 

ekonomiler daralmaya sürüklenmiştir. Küreselliğin etkisiyle bir 

ülkede yaşanan problem mekanizması diğer ülkelerinde sorunlarını 

tetikleyerek ülkeleri iktisadi, sosyal, siyasal, kültürel… vb. birçok 

alanda sıkıntıya sokmuştur.  Ülkeler Covid-19 ve yarattığı sorunların 

çözümünde kamu politikası uygulamalarıyla harekete geçmişlerdir 
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fakat zaman zaman bu konuda tartışılır hale gelmiştir. Dünya ülkeleri 

salgının hafiflemesi ve salgınla yaşamayı öğrenmek zorundadır. Bunu 

başaramayan ülke ekonomilerine maliyetinin ne olacağı da henüz 

bilinmemektedir. Böylesi bir süreçte, yöneticilerin, işletmelerin, 

tüketicilerin ve politika yapıcıların davranışsal tepkileri oldukça 

önemli olacaktır. Alınan önlem paketleri ve ekonomilerin yüklendiği 

maliyetler ise ancak uzun vadede netleşebilecektir. Bunlar olup 

biterken, sürdürülemez bir küreselleşme biçiminin çöküşüne mi adım 

atılıyor ya da küreselleşme zirveyi gördü mü şekline tartışma soruları 

gündeme gelmiştir. Bu alınan önlemlerde sadece para politikalarının 

yeterli olmaması ve kuralları değiştirmesi neoliberal politikaların 

önemini kaybedip AB’nin geleceğini sıkıntıya sokması, depresyon 

tehlikesi, maliye politikaları uygulamaları, milli ekonomi düşüncesi, 

ulusal kaynakların ülke içinde tutulma çabası, globalizme karşılık 

glokalizm küre yerelleşmenin önem kazanması sosyal devlet 

anlayışının ne kadar önemli olduğu, sağlık sektörü ve politikalarının 

dünyanın her yerinde önem kazanması, bilimsel çalışmaların ne kadar 

önemli olduğunun anlaşılması, karantina uygulamaları sebebiyle 

ortaya çıkan üretim ve işgücü talebinin azalması, işyerlerinin 

kapatılması, ithalat ihracat kısıtlamaları, tüketimde azalma… vb. gibi 

sonuçların ekonomi üzerinde yarattığı negatiflikler sonucunda 

ülkelerin resesyona sürüklenmesi ve iktisadi korkularının oluşması 

yaşanan bu gelişmelerle tartışmaları güçlendirmiştir. Küreselleşmenin 

temel unsurlarında kırılmaların mevcut olduğu küreselleşme 

taraftarları neoliberal ekonomi politikaların değişmeye başlaması 

küreselleşme karşıtı düşüncelerin hızlandığını göstermektedir. 
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Yaşanan her kriz farklı özelliklere sahiptir ve kendine has tecrübeler 

ortaya koyar. Bu kriz bizlere zincirin halkası olan ekonomilerin 

herhangi birinde meydana gelen bir krizin bütün dünyayı etkisi altına 

aldığını göstermektedir. Tedarik zincirindeki ülkelerin bu işleyişi 

aksatması maliyetleri artıracak, arzı azaltacak ve fiyatları artırarak 

sıkıntılar kartopu gibi büyütecektir. Dolayısı ile uygun politikalar ile 

krizin etkilerini hafifletmek yerinde olacaktır. Belirsizliğin yoğun bir 

şekilde yaşadığı bir dönemde harcamaları artırıcı bir politika fiyatları 

şişirecek ve krizden zarar gören ücretli çalışanı çok daha zor duruma 

düşürecektir. Salgının gidişatı nasıl olur, aşı ne zaman bulunup tedavi 

süreci hızlanır ve salgının önüne geçilir hala belirsizlikler devam 

etmektedir. Şimdilik ülke ekonomileri toparlanma eğilimine girmiştir. 

Şokun etkileri uzun vadede daha net bir şekilde takip edilebilir. Ancak 

bu kriz bize politika yapıcılarının tedbir politikalarını acil olarak 

devreye koyarken iyi değerlendirme yapıp doğru politika seçimleri 

yapmalarının krizin etkilerinin derinleşmesini önlemek için ne kadar 

doğru ve tutarlı olduğunu göstermiştir. 
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GİRİŞ 

Çin’de başlayan Koronavirüs salgını tahmin edilenden çok daha kısa 

bir zaman dilimde dünya çapında bir salgın hastalık olarak yayılmaya 

devam etmektedir. Hayatın her alanında olduğu gibi çalışma hayatında 

da birçok olumsuz etkiyi beraberinde getirmiştir. Bir taraftan 

koronavirüs bulaşan hasta sayısı artmaya devam ederken diğer taraftan 

da çalışma hayatında birçok işveren ve çalışan da bu olumsuzluklarla 

mücadele etmeye çalışmaktadır.  

Koronavirüs salgınının çalışma hayatındaki yansımaları hukukun 

birçok alanında uyuşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu 

uyuşmazlıklardan bir tanesi de sosyal güvenlik hukuku bağlamında 

koronavirüs salgın hastalığının iş kazası veya meslek hastalığı mı ya 

da hastalık sigortası kapsamında mı değerlendirileceği meselesidir. Bu 

çalışmada 5510 sayılı SSGK. Madde 13’te yer alan iş kazası sayılacak 

olay ve durumlarda dikkate alınarak koronavirüs salgın hastalığı iş 

kazasının unsurları bakımında incelenecektir.  

1. İŞ KAZASI KAVRAMI 

İş Kazası tanımı yapmadan önce “Kaza’’ kelimesi kavram olarak bir 

olayın meydana gelmesi neticesinde kişinin bedenen zarara uğraması, 

her olayda olmasa da bedeni zararla birlikte ölümün meydana gelmesi, 

aynı zamanda meydana gelen olayın ne şekilde, nerede ve ne zaman 

meydana geldiği önceden belli olmayan olaylar şeklinde 

tanımlanmaktadır.1 İş kazasının tanımı 5510 sayılı kanunda 

 
1 www.tdk.com.tr 1.04.2020 
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yapılmamıştır, yalnızca hangi olay ve durumların iş kazası olarak 

değerlendirilip, kabul edilebileceği belirtilmiştir (Güzel, Okur ve 

Caniklioğlu, 2020, s.341). 

5510 sayılı Kanunun 13. maddesine göre;  

 “İş kazası;  

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,  

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi 

adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş 

nedeniyle,  

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak 

işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini 

yapmaksızın geçen zamanlarda,  

d) Bu Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince 

çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,  

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere 

gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya 

sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.” şeklinde 

hüküm altına alınmıştır.  

6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’nda ise İş kazası 

“İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme 
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sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre 

uğratan olay” olarak doğrudan tanımlanmıştır. 

Lafzi ve hukuki tanımı yapılmış olsa da iş kazası her somut olaya göre 

değerlendirme yapılarak, bu değerlendirmede de hem doktrin hem de 

yargı kararları da dikkate alarak doğru bir tanıma ulaşılabilecektir.  

2. İş Kazasının Unsurları 

Birden veya birden fazla işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar ile 

kendi nam ve hesabına bağımsız olarak çalışan sigortalılar bir kazaya 

uğraması, kaza sonucunda bir zararın ortaya çıkması ve ortaya çıkan 

zarar ile kaza arasında illiyet bağının bulunması durumunda meydana 

gelen kaza iş kazası olarak kabul edilecektir (Tuncay ve 

Ekmekçi,2019, s.291). 

2.1. Kazaya Uğrayanın Sigortalı Olması 

Meydana gelen kazada zarar gören kişinin 5510 Sayılı SSGSSK’da 

hüküm altına alınmış olan “sigortalı” lar arasında yer alması ve 

kaydının yapılmış olması gerekir (Topaloğlu ve Çınkı, 2014, s.38). 

5510 sayılı Kanunun madde 3’te “kısa ve/veya uzun vadeli sigorta 

kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına 

prim ödemesi gereken kişi” sigortalı olarak tanımlanmıştır. Bu 

kapsamada olanların kanunda belirtilen hallerde kazaya maruz 

kalmaları durumu iş kazası olarak kabul edilecektir. Sigortalılığın 

tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim şart olmakla birlikte 

diğer şartların da gerçekleşmesi durumunda bildirimde bulunulmayan 
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dönemde meydana gelen kaza da iş kazası olarak kabul edilebilecektir.  

O kadarki bildirimde bulunulup adına prim yatırılmamış olsa dahi 

sigortalı olarak kapsama dahil olarak iş kazasından sağlanan 

yardımlardan faydalanılabilecektir (Sözer, 2019, s.124). 

2.2. Kazanın Meydana Gelmesi 

Sigortalının iş görme faaliyetini tamamen veya kısmen sekteye 

uğratan olayın iş kazası olarak kabul edilebilmesi için kazaya 

uğraması gerekir. Bu kazanın ise aniden meydana gelen ve belirli 

oranda etkisi olan, önceden öngörülemeyen, aynı zamanda sigortalının 

vücut bütünlüğünde zarar meydana getirmesi ya da sigortalının 

ölümüne neden olması gerekir. 

2.2.1. Dışarıdan Gelen Bir Etki ile Meydana Gelmesi  

Dıştan gelen etki iş kazasının unsurları arasında yer almakla birlikte 

5510 sayılı Kanunun 13.Maddesinde yer alan durumların 

gerçekleşmesinde dıştan gelen bir etki kaynaklı olmasa dahi iş kazası 

olarak kabul edilebilecektir (Mutlay, 2014, 195). Yargıtay da vermiş 

olduğu kararlarında madde 13’teki durumların gerçekleşmesi halini 

yeterli saymış dıştan gelen bir etki ile gerçekleşmesini aramamıştır. 

Yargıtay yakın tarihli bir kararında “Kanunda iş kazası tanımlanırken 

dıştan gelen bir etkinin varlığından bahsedilmemiştir. Bu nedenle 

sigortalının kalp krizi veya beyin kanaması geçirmesi ile intihar 

etmesi de iş kazası kapsamında değerlendirilmektedir. Burada önemli 

olan bir husus, olayın iş kazası sayılması ile işverenin kazanın 
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meydana gelmesinde kusuru olup olmadığı halinin karıştırılmaması 

gerektiğidir. Zira bir olayın iş kazası sayılması ile işverenin 

kusurunun bulunması durumu aynı değildir. Önemine binaen 

belirtmek gerekir ki illiyet bağının varlığı için sigortalının yaptığı iş 

ile gerçekleşen kaza arasında bir bağ olması gerekmektedir.”2 

yönündeki ifadeleriyle dışarıdan gelen bir etki dahi olmasa illiyet 

bağının varlığı halinde meydana gelen kaza iş kazası olarak kabul 

edilebilecektir. 

2.2.2. Meydana Gelen Olayın Aniden ve Şiddetli Olarak 

Gerçekleşmesi  

Kazanın iş kazası olarak kabulünde bir diğer unsur ise gerçekleşen 

olayın aniden meydana gelmesi ve sigortalı da şiddetli bir zarara 

neden olması gerekir. Bu unsur aynı zamanda iş kazasını meslek 

hastalığından ayıran unsur olarak da kabul edilmektedir (Günay, 2015, 

s.204). Meslek hastalığında sigortalı zarar sonucunu doğuran olaya 

devamlı olarak ve uzun bir zaman aralığında maruz kalmaktadır. 

Örnek verilecek olursa iş kazasında zehirli tüplerdeki gazın sızması 

sonucunda zehirlenme aniden meydana gelmesi olayı iş kazası olarak 

kabul edilmektedir. Aynı şekilde koronavirüs salgınında bir defa virüs 

taşıyan kişi ile tokalaşmak, işyerinde onun dokunduğu ekipmana 

dokunmak virüsün sağlıklı sigortalıya geçmesi için yeterli 

olabilmektedir. 

 
2 Yargıtay 10.Hukuk Dairesi 2018/ 1292 E 2019/10164 K; 21.Hukuk Dairesi 
2018/3834 E 2019/6393 K, (Çevrimiçi) https://www.kazancı.com 03.05.2020   
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2.3. Kazanın 5510 Sayılı SSGSSK 13.maddede Yer Alan 

Durumlardan Birinde Gerçekleşmesi 

Gerek bir işverene bağlı olarak çalışan gerekse kendi nam ve hesabına 

çalışan sigortalıları zarara uğratan her olay iş kazası olarak kabul 

edilmemektedir. Daha önce de ifade edildiği üzere 5510 sayılı kanun 

iş kazasını tanımlamak yerine hangi durumların gerçekleşmesi 

durumunda iş kazası olarak kabul edileceğini hüküm altına almıştır. 

Madde 13’te yer alan durumların birinde gerçekleşen kaza iş kazası 

olarak kabul edilecektir.  

2.3.1. Olayın Sigortalı İşyerindeyken Gerçekleşmesi 

5510 sayılı SSGSSK md.13/1/a’da hüküm altına alındığına göre 

sigortalının iş yerinde iken meydana gelen kaza iş kazası olarak kabul 

edilmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu m.2’ deki 

hükme göre de olayın işyerinde gerçekleşmesi iş kazası olarak 

tanımlanmaktadır. 

Bu hükümden anlaşıldığı üzere iş yerinde meydana gelen olayın iş 

kazası olarak kabul edilebilmesi için sigortalının bizzat edimini ifa 

ederken gerçekleşme ya da işveren tarafından tevdi edilen bir işi 

yerine getirme gibi bir zorunluluk söz konusu değildir. Olayın sadece 

işyerinde gerçekleşmiş olması yeterli olacaktır (Sümer, 2017, 91; 

Akın, 2001, s.26; Karakaş, 2011, s22). 

Yargıtay da vermiş olduğu bir kararında “Olayın iş kazası sayılması 

için kazanın sadece iş yeri koşullarından veya işverenin iş güvenliği 
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önlemlerini almamasından meydana gelmesi gerekmez. Kazanın iş 

yerinde ve dolayısıyla işçinin işverenin otoritesi altında bulunduğu 

sırada meydana gelmesi yeterlidir.” Şeklindeki ifadeleriyle kazanın 

sigortalının işyerinde bulunduğu sırada gerçekleşmesini iş kazası 

olarak kabulünde yeterli kabul etmiştir.3 

Koronavirüs salgını ortaya çıktıktan sonra birçok işveren işyerlerinde 

sigortalıları salgının bulaşmasını önlemek maksadıyla işyerlerinde 

faaliyette bulunmaya ara verdiği gibi birçoğu da vermek zorunda 

kaldı. Bir kısmı ise faaliyette bulunmaya devam etmektedir. Her 

işveren işyerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini koruyucu 

önlemler almakla yükümlüdür. İşveren gerekli önlemleri alsın veya 

almasın işyerinde faaliyette bulundukları sırada virüs salgınından 

çalışanların yani sigortalıların etkilenmesi durumunda olay işyerinde 

gerçekleştiği kabul edilebilecektir. Şunu da belirtmekte fayda var ki 

virüsün bizzat işyerinde faaliyette bulunurken bulaştığının tespiti de 

kolay değildir. Her somut olaya göre gerekli incelemeler yapılarak 

sonuca girmek yerinde olacaktır. Sağlık çalışanları gibi doğrudan 

hastalıklarla mücadele edilen ortamlarda faaliyette bulunan kısa vadeli 

sigorta kolları bakımından sigortalılar açısından “işyerinde bulunduğu 

sırada meydana gelme” unsurunun gerçekleşme ihtimaline en güzel 

örnek verilebilecektir. 800 işçinin çalıştığı bir fabrikada 15 işçinin 

koronavirüs testini pozitif çıkmış olması farikada çalışanlar ve 

ailelerinin karantinaya alınması olayında ilk pozitif vakanın kimden 

bulaştığının tespiti zor olmakla birlikte diğer işçilere işyerinde 
 

3 Yargıtay 21.Hukuk Dairesi 2015/14827 E 2015/19327 K, (Çevrimiçi) 
https://www.kazancı.com 03.05.2020   
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bulundukları sırada virüs bulaşması olayın iş kazası olarak kabulünü 

gerektirecektir.4 

2.3.2. Kazanın İşverenin Yürüttüğü İşi Yerine Getirirken, 

Kendi Nam ve Hesabına Çalışan İse Kendi İşini Yerine 
Getirirken Gerçekleşmesi 

5510 sayılı kanundaki “işverenin tarafında yürütülen işi yerine 

getirirken” den anlaşılması gereken husus sigortalının işyerinde 

faaliyette bulunurken işverenin amir ve talimatları doğrultusunda 

hareket etmesi ve bu dönem zarfında kazanın meydana gelmesi 

gerekir (Demircioğlu ve Kaplan, 2016, s.119; Ekmekçi ve Tuncay, 

s.386). 

 Bizzat kendiişlerini yapan ve 4/b’li olarak bilinen sigortalılar ise 

kendi işlerini yerine getirirken zarara neden olan kaza meydana 

gelmesi durumunda da iş kazasının gerçekleşmiş olacaktır (Kılınç, 

s.2012, 249). 

Koronavirüs sonucu hastalanan sigortalı işyerinde faaliyette 

bulunmaya devam ederken diğer sigortalılara da virüs bulaşmasına 

neden olabilmektedir. Örneğin temizlik malzemesi üreten fabrikada 

çalışan bir sigortalı işyerinde faaliyete bulunurken diğer sigortalıdan 

virüs bulaşması olayı iş kazası olacağı gibi kendi nam ve hesabına 

bağımsız çalışan olan ekmek fırını sahibi ekmek ücretini alırken 

virüslü bir kişiden virüs bulaşması durumunda da fırın sahibi 
 

4 https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/05/27/zonguldakta-bir-fabrikada-15-
kiside-koronavirus-cikti-800-evlerinde-karantinaya-alindi Erişim 29.05.2020 
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bakımından işyerinde faaliyette bulunduğu sırada meydana gelme 

unsuru gerçekleşeceğinden virüsün bulaşması olayı da iş kazası 

olacaktır. 

2.3.3. Kazanın İşverenin Görevlendirmesiyle Farklı Bir Yere 
Giderken Yani Asıl İşi Yapmadığı Dönemde Gerçekleşmesi  

5510 sayılı Kanun madde 13’te“Bir işverene bağlı olarak çalışan 

sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi 

nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda” olay meydana 

gelmişse iş kazası olarak kabul edilecektir. 

Birçok işveren yanında çalıştırdığı sigortalıyı farklı gerekçelerle işyeri 

dışına gönderebilmektedir. İşverenin görevlendirmesi sonucunda 

işyerinde dışında bulunduğu sırada meydana gelen olay madde 13 

gereği iş kazası olarak kabul edilecektir. 4/b liler yani kendi nam ve 

hesabına bağımsız çalışanlar açısından ise işveren tarafından 

görevlendirme söz konusu olmayacağı için işyeri dışına işe ile 

bağlantılı olarak çıktığı zamanda meydana gelen kaza iş kazası olarak 

kabul edilebilecektir (Sözer, s.359). Belki şöyle bir soru akla 

gelebilmektedir. İşyerinde dışında meydana gelen kaza sigortalının işe 

ile bağlantılı olmak zorunda mıdır? İşverenin emir ve talimatlarıyla 

işyeri dışında bulunması şartıyla işe ile bağlantılı olmasa da meydana 

gelen kaza iş kazası olarak kabul edilebilecektir (Karakaş, 2012, 35; 

Hançer, 2008, 243). 
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Yargıtay da bir kararında işyeri dışına işverenin bilgisi ve 

görevlendirmesi dışında çıkan, diğer işyeri çatısına çıktığı sırada 

düşen sigortalının başına gelen kazayı, işverenin görevlendirmesi 

dışında işyeri dışında meydana gelmesi gerekçesiyle, iş kazası olarak 

kabul etmemiştir.5 

Koronavirüs salgını bakımından da aynı hüküm geçerli olacaktır. Yani 

sigortalı, işveren tarafından işyeri dışına görevlendirildiği sırada virüs 

bulaşması söz konusu olursa meydana olay iş kazası olarak kabul 

edilebilecektir. Anlaşılması bakımından örnek üzerinden gidilecek 

olursa; özel bir hastanede ambulans şoförü olarak çalışan sigortalı 

hasta taşıma sırasında hastadan virüs bulaşması durumunda iş kazası 

olacağı gibi evlere serviste bulanan kasap da yanında çalışan 

sigortalıyı teslim için gönderdiği sırada virüs bulaşması durumunda da 

meydan gelen olay iş kazası olarak kabul edilebilecektir. 

2.3.4. Emzikli Kadın Sigortalının Çocuğuna Süt Vermek İçin 

Ayrılan Zamanlarda Olayın Meydana Gelmesi 

5510 sayılı Kanun madde 13’te iş kazası sayılacak hallerden biride 

emziren sigortalı kadınlara yöneliktir. İlgili hükme göre “Kanunun 4 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren 

kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için 

ayrılan zamanlarda” olayın meydana gelmesi durumu iş kazası olarak 

kabul edilmektedir. 

 
5 Yargıtay 10.Hukuk Dairesi 2018/4067 E 2019/10379 K, (Çevrimiçi) 
https://www.kazancı.com 10.05.2020   
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Sigortalı kadın emzirme faaliyetini için işverenden izin alıp gerek 

işyerindeki çocuk bakım ve emzirme odasına gerekse kendi evine 

gidip gelirken kazaya uğrarsa meydana gelen kaza da iş kazası olarak 

kabul edilecektir (Uşan, 2009, 179; Yüksel, 2013, 214). Diğer iş 

kazası hallerinden farklı olarak bu düzenlemeden yalnızca bir veya 

birden fazla işverene bağlı olarak çalışan kadın sigortalılar 

faydalanmaktadır. 

Sigortalı çalışan çocuğunu emzirme için işyerinde bulunan kreş veya 

emzirme odasına gidip gelirken veyahut da orada bulunduğu sırada, 

işyeri dışında evinde emzirme durumu söz koşunuysa eve gidip 

gelirken veyahut da evde bulunduğu sırada koronavirüs bulaşması 

durumunda da meydana gelen olayın tespiti halinde iş kazası olarak 

kabul edilebilecektir.  

2.3.5. Kazanın Sigortalıların İşveren Tarafından Sağlanan 

Bir Araçla İşin Yapıldığı Yere Gidiş Gelişler Sırasında 

Gerçekleşmesi 

5510 sayılı kanun md.13/I/e maddesinde sigortalıların işveren 

tarafından sağlanan bir araçla işin yapıldığı yere gidip gelirken 

meydana gelen kazalar iş kazası olacağı haller arasında hüküm altına 

alınmıştır. Araçla gidiş gelişlerde meydana gelen kazanın iş kazası 

olarak kabulünde aracın işveren tarafından sağlanması aranmaktadır. 

Genel kural bu olmakla birlikte işveren tarafından sadece sigortalının 

kullanımına verilen bir araçla işe gidiş gelişlerde kazanın meydana 

gelmesi, bizzat sigortalıya ait aracın kullanımının işverence uygun 

görüldüğü durumlarda kendi aracıyla işe gidiş gelişlerde kazanının 
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meydana gelmesi durumlarında da kaza iş kazası olarak kabul 

edilebilecektir (Pehlivan, 2020, s.48). 

Sigortalının işverenin rızası dâhilinde olan herhangi bir araçla işe gidiş 

gelişte meydana gelen her kaza iş kazası olarak kabul edilip 

edilmeyecektir. Her somut olaya göre değişiklik gösterebilmektedir. 

Örneğin işverenin rızasına istinaden kendi aracıyla giderken işyeri 

güzergâhından çıkıp farklı bir yere giderken meydana gelen kaza iş 

kazası olarak kabul edilmeyebilir. Bununla birlikte şunu da ifade 

etmekte fayda var ki bölge adliye mahkemesi kararında da 

vurgulandığı üzere “Maddenin (e) bendinde yer alan "işverence 

sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında" 

ifadesindeki "gidiş geliş" ibaresinin, salt servis aracında geçen ve 

taşıta biniş ve iniş arasındaki süreyi kapsar şekilde yorumlanması, 

sosyal güvenlik hukuku ilkeleri ve hükmün amacıyla 

bağdaşmayacağından; olayın oluşu nazara alınarak, servis aracına 

binmeden önceki ve indikten sonrasını da kapsar nitelikte geniş 

yorumlanmalıdır.”6 Aksi takdirde sigortalı sosyal güvenliğin koruma 

kalkanının dışında kalacak, iş kazasından sağlanan yardımlardan 

faydalanamayacaktır. Yargıtay vermiş olduğu bir kararında “ Dava 

konusu kazanın yapıldığı ...plakalı aracın işveren tarafından sağlanan 

bir taşıt olup olmadığını, yakıtının veya yakıt masrafının işveren 

tarafından sağlanıp sağlanmadığını, sürekli bu araç ile işe ulaşımın 

sağlanıp sağlanmadığını, araştırmak işveren tarafından sağlanan taşıt 

 
6 Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi 2017/2417 E. 2017/2218 K. 
www.lexparia.com 14.05.2020  
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olduğu tespit edildiği takdirde yasaya uygun olarak iş kazası 

olacağını dikkate alarak sonuca gitmekten ibarettir.” Şeklindeki 

ifadeleriyle işverenin emir ve talimatlarına uygun, bilgisi dâhilinde 

aracın kullanımının kazanın iş kazası olarak kabulündeki önemini 

vurgulamıştır.7 

Koronavirüs salgını ile ilgili olarak da benzer durumlar geçerli 

olacaktır. Sonuçta işveren sorumluluğu bakımından çalışanların işyeri 

dışında virüs bulaşıp bulaşmadığını denetleme imkânı 

bulunmamaktadır. Gece kendi evinde virüs bulaşan sigortalının, 

işveren tarafından sağlanan araç ile işyerine giderken diğer 

sigortalılara virüs bulaştırması durumunda da meydana gelen olay iş 

kazası olarak kabul edilebilecektir.  

2.4. Kazanın Sonucunda Zarar Oluşması veya Ölüm  

5510 Sayılı Kanun’un madde 13’te hüküm altına alındığı üzere 

sigortalı kazanın gerçekleşmesinden sonra bedenen veya ruhen bir 

zarara uğrarsa kaza iş kazası olarak kabul edilecektir (Alper, s.263). 

Bu aşamada kaza sigortalının ölümü ile sonuçlanmışsa olağan olarak 

meydana gelen kaza iş kazası olacaktır. Kazanın sonucu ölüm 

olmamakla birlikte sigortalıda bedenen veya ruhen bir zararın ortaya 

çıkması, bir engelin oluşması gerekir. Bu zarar veya engel olayın 

meydana gelmesinden önceki hayatına etki eden maddi ya da ruhi 

zararları kapsamaktadır (Şahbaz, 2010, 28). Fakat olağan hayatta 

 
7 Yargıtay 21.Hukuk Dairesi 2019/3698 E 2019/7972 K, (Çevrimiçi) 
https://www.kazancı.com 14.05.2020   
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karşılaşılan çizik ve basit yaralar bu bağlamda iş kazası olarak kabul 

edilmesi de mümkün değildir.  

Yargıtay da vermiş olduğu bir kararda konumuzla da bağlantılı olarak 

H1N1 virüsünü kapan sigortalının aradan bir müddet geçtikten sonra 

vefat etmesi olayını iş kazası olarak nitelendirmiştir.8 Koronavirüs 

salgınında virüs kapan sigortalıda virüsü kapar kapmaz bedenen veya 

ruhen etkilenebileceği gibi aradan bir müddet geçtikten sonra da aynı 

durumlar gerçekleşebilir veya ölebilir. Böyle bir durumda da meydana 

gelen olay iş kazası olarak kabul edilebilecektir. 

2.5. Uygun İlliyet Bağının Bulunması   

Yukarıda açıklanmaya çalışılan 5510 sayılı Kanun madde 13’te yer 

alan durumlardan birinde olayı gerçekleşmesiyle sigortalıda ortaya 

çıkan zarar arasında illiyet bağının varlığı aranmaktadır. Yani ortaya 

çıkmış olan zarar ile gerçekleşen olay arasında sonucunda 

gerçekleşme ilişkisi yani illiyet bağının kural olarak bulunması 

gerekir. Bununla birlikte gerek SGK Uygulamasında gerekse Yargıtay 

kararlarında vurgulandığı üzere kaza sigortalı madde 13’teki hallerden 

birinde iken meydana gelmesi durumunda gerçekleşen olayın 

sigortalının yaptığı iş ile bağlantılı olup olmadığına bakılmaksızın 

işyerinde meydana gelen kaza iş kazası olarak kabul edilecektir 

(Güneren, 2011, s.413). 

 
8 Yargıtay 21.Hukuk Dairesi 2018/ 5018 E 2019/ 2931 K “Yasada iş kazası, 
sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olay 

olarak tanımlandığından, olayın etkilerinin bir süre devam ederek zaman içinde 

artması ve buna bağlı olarak sonucun daha sonra gerçekleşmesi mümkündür.”, 
(Çevrimiçi) https://www.kazancı.com 17.05.2020 
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Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2004/21-529 E., 2004/527 K. sayılı 

ilamında da belirtildiği üzere; “… yasanın iş kazasını sigortalıyı 

zarara uğratan olay biçiminde nitelendirmiş olması illiyet 

(nedensellik) bağını iş kazasının bir unsuru olarak ele almayı 

gerektirmiştir. Ne var ki, burada aranan “uygun illiyet (nedensellik) 

bağı” olup, bu da yasanın aradığı hal ve durumlardan herhangi 

birinde gerçekleşme olgusu ile sonucun, birbiriyle örtüşmesi olarak 

anlaşılmalı, yasada olmadığı halde, başka kısıtlayıcı bir koşulun 

varlığı aranmamalıdır. Kısacası; anılan yasal düzenleme, ... hukuku 

ilkeleri içinde değerlendirilmeli; maddede yer alan herhangi bir hale 

uygunluk varsa zararlandırıcı sigorta olayının kaynağının işçi olup 

olmaması ya da ortaya çıkmasındaki diğer etkenlerin değerlendirilme-

sinde, dar bir yoruma gidilmemelidir.” Bu karardan da anlaşıldığı 

üzere kanunda hüküm altına alınan durumlardan birinde meydana 

gelme olgusu ile ortaya çıkan sonuç bakımından uyumlu olmasının 

yeterli olmalıdır. Kanunda yer almamasına rağmen kısıtlayan şartların 

mevcudiyeti talep edilememelidir (Özdemir, 2018, s.743-912).9 

Koronavirüs salgın hastalığı bakımından da benzer durumlar 

geçerlidir. Madde 13’te belirtilen durum ve şartların birinde 

sigortalının virüse yakalanması durumunda meydana gelen olayın iş 

kazası olarak kabulü gerekecektir. Bu aşamada virüsün bulaşmasına 

sigortalının neden olup olmadığının bir önemi olmadığı gibi işverenin 

yükümlülüklere aykırı davranmasından kaynaklı olup olmadığının da 

bir önemi yoktur (Akın, 2020, s.26). Şunu da ifade etmek te fayda var 
 

9 Yargıtay 21.Hukuk Dairesi 2016/12647 E 2018/2154 K, (Çevrimiçi) 
https://www.kazancı.com 14.05.2020   
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ki uygun illiyet bağının önemi iş kazasının varlığından çok iş kazası 

sonucunda işverenin sorumluluğunun da büyük önem arz etmektedir. 

koronavirüs bulaşması sonucunda sigortalı zarara uğraması iş kazası 

olarak kabulünde sigortalıya SGK tarafından hem sağlık yardımları 

hem de maddi yardımlar yapılacaktır. Koronavirüs salgını, madde 

13’te bahsedilen hallerin birinde, işveren iş sağlığı ve güvenliği 

yükümlülüklerine aykırı davranmasına bağlı olarak sigortalılara 

bulaşmışsa ya da kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalı iş 

sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmediği için aynı 

sonuç gerçekleşmişse uygun illiyet bağının varlığı büyük önem arz 

edecektir. Yükümlülüklere aykırılılardan dolayı virüs bulaşmışsa 

kurum sigortalılara ödediği miktarlar oranında işverene rücu 

edebilecektir.  

3. Koronavirüs Salgınının İş Kazası Olarak Tespitinde Hekim 
Raporunun Önemi 

Sigortalının iş kazası sonucunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 

sağlanan yardımlardan yaralanabilmesi için meydana gelen iş 

kazasından Sosyal Güvenlik Kurumunun haberdar olması gerekir. 

Kurumun iş kazasından kısa sürede haberdar olması, meydana gelen 

kazasının kurum tarafından iş kazası olarak değerlendirilip 

değerlendirilmeyeceği ve sonucunda da yardımlardan faydalanıp 

faydalanamayacağı noktasında önem arz etmektedir. Bu bakımdan 

sağlık kuruluşlarına başvurulduğu anda hekim tarafından yapılan 

tespit ve tutulan tutanak da önemlidir. 
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Koronavirüs salgını sonucunda rahatsızlanıp sağlık kuruluşlarına 

başvuran bir veya birden fazla işverene bağlı olarak çalışan ya da 

kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların; sigortalı çalışan 

olduklarını, virüsünde çalışırken bulaştığını beyan etmeleri iş kazası 

tespitinde büyük önem arz etmektedir. Hekim tahlil sonuçlarının 

pozitif olarak tespit edildiği anda bu durumu tutanak altına almaktadır. 

Sigortalı 5510 sayılı kanunda hüküm altına alınan iş kazası 

hallerinden birinde virüsün bulaştığını beyan ederse hekim de bu 

durumu iş kazası olarak tutanağa geçirecektir. O kadar ki Sağlık 

Bakanlığının İl Sağlık Müdürlüklerine gönderdiği yazıda10 

koronavirüs hastalığı tespit edilen sağlık çalışanlarının iş kazası olarak 

kuruma bildirimlerinin yapılabilmesi için teşhis eden hekimin 

medulada yer alan iş kazası bildirimi ile ilgili kısmı işaretlemeleri 

gerektiği belirtilmiştir. Bu bildiriden de anlaşıldığı üzere kapsamdaki 

sigortalıların iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kollarından sağlanan 

yardımlardan faydalanabilmesi için koronavirüs salgın hastalığını 

tespitinin iş kazası veya meslek hastalığı olarak rapor edilmesi 

gerekecektir ki kuruma da aynı bildirim yapılabilsin. Bu bakımından 

da işverenin ya da kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalının 

koronavirüs salgınına yakalandığını öğrendi anda bu durumu Sosyal 

Güvenlik Kurumu’na bildirmesi olayın iş kazası olup olmadığının 

tespitinde faydalı olacaktır (Yürekli, 2020, s.48) .  

 
10 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 
Osmangazi Sosyal Güvenlik Merkezi’nin Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne Ait 
Hastane Başhekimliği’ne gönderdiği 06.04.2020 tarih ve 72300690-918.01 Sayılı 
Coronavirüs İş Kazası Bildirimi konulu yazısı.08.04.2020 
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3.1. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 2020/12 Sayılı 

Genelgesi 

Yukarıda da ifade edildiği üzere olay veya durumun meydana 

gelmesinde sonra sigortalının sağlık kuruluşlarına başvurması olay 

veya durumun sağlık kuruluşlarınca tespit edilmesi gerekir. 

Koronavirüs salgın hastalığına yakalan sigortalının da aynı şekilde 

durumunun sağlık kuruluşlarınca tespitini sağlaması gerekir. 

Türkiye’de koronavirüs salgın hastalığının yaygınlaşmasında sonra ilk 

dönemde yukarıda da belirtildiği şekilde hekimlere durumu pozitif 

çıkan sigortalı için iş kazası olarak rapor tanzim edilmesi gerektiğine 

yönelik cevabi yazılar ilgili kurumlara gönderilirken son genelge ile 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı görüş değiştirmiştir. Son 

genelgede “Buna göre; COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık 

olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık 

hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında 

provizyon alınması gerekmektedir.”11 şeklinde görüş bildirerek salgın 

hastalığına yakalananların iş kazası sigortası kapsamında değil de 

hastalık sigortası kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

İlk dönemlerde iş kazası olarak özellikle belirtilmesi cevabi 

yazılarında belirtilirken son olarak hastalık sigortası kapsamında 

değerlendirilmesi gerektiği yönündeki genelge kanaatimizce yerinde 

olmamıştır. 5510 sayılı SSGSSK. Madde 13’teki düzenleme ve 

Yargıtay Kararları birlikte değerlendirildiğinde iş kazası olması 

 
11 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 
07.05.2020 tarih ve 96597630-010.06.02-E.5852699 Sayılı Coronavirüs konulu 
yazısı. 
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gerektiği sonucunda varılmaktadır. Şunu da belirtmekte fayda vardır 

ki koronavirüs salgın hastalığına yakalanması sonucunda sigortalıya 

ve geride kalanlara sağlanan yardımlar bakımında farklılık söz konusu 

değildir (Centel, 2020, s.16). Fakat iş kazası tespitinde işverene 

sorumluluk hukuku bağlamda rücu söz konusu olmasına rağmen 

hastalık sigortası kapsamında değerlendirildiğinde ise rücu söz konusu 

olamayacaktır. Şuan koronavirüs salgınından kaynaklı Yargıtay a 

taşınan dava dosyası olmamasına rağmen kanaatimizce koronavirüs 

salgın hastalığı iş kazası olarak değerlendirilecektir.  

SONUÇ  

Koronavirüs salgını hem Dünyada hem Türkiye’de hem olağan hayatı 

hem çalışmaya hayatını etkilemeye devam etmektedir. Çalışma 

yaşamında birçok işveren işyerlerini kapatmasına rağmen birçok 

işveren ise faaliyetlerine devam emektedir. İşverenler işyerinde 

gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almakta, yeterli önlemlerini 

alamayanlar ise faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmaktadır.  

İş kazası ve meslek hastalığı kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan 

yardımlardan kapsamda yer alan sigortalıların faydalanabilmesi için 

olay veya durumun iş kazası olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Bu 

noktada da koronavirüse yakalan sigortalının virüse yakalanma 

nedenin de 5510 sayılı SSGSSK. Madde 13’te yer alan durum 

hallerden birinde gerçekleşmesi gerekir. Koronavirüsün sadece 

çalışma hayatında değil de herhangibiryerde bulaşabilecek bir salgın 

hastalık olduğu göz önünde bulundurulduğunda sigortalının kanunda 

belirtilen hal ve durumlarda mı yoksa haricinde virüs salgınına 
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yakalandığının tespiti, aradaki illiyet bağının kurulması çok zordur. 

Örneğin sağlık işkolunda çalışan kapsamdaki sigortalılar için virüse 

kanunda belirtilen durum ve olaylardan birinde maruz kaldığının 

tespiti ve ispatı mümkün görülürken; ailesinde farklı işyerlerinde 

çalışan sigortalının olduğu market sahibine virüsün evde mi yoksa 

markette mi bulaştığının tespiti dolasıyla virüs salgının iş kazası olup 

olmadığının tespiti kolay değildir.  

Sonuç olarak koronavirüs ile ilgili vakıayı her somut olaya göre 

değerlendirmek yukarıda belirtilen unsurların varlığı halinde iş kazası 

nitelendirmesi yapmak yerinde olacaktır. Koronavirüs bazı vakıalarda 

doğrudan iş kazası olarak kabul edilebileceği gibi bazı vakıalarda ise 

diğer unsurlarında varlığı halinde meslek hastalığı olarak da kabul 

edilebilecektir. Çünkü bu salgının sigortalıları üzerinde tedavi 

gerçekleştikten sonra dahi ne tür hastalıkların ortaya çıkabileceği 

konusunda net bir bilgiye henüz ulaşılamamaktadır. Bu bakımdan 

sigortalının koronavirüse yakalanması her hâlükârda iş kazası olarak 

kabul edilecektir demek de yerinde değildir. Koronavirüs salgın 

hastalığının kısa vadeli sigorta kolları kapsamında olan sigortalılar 

için iş kazası ya da meslek hastalığı olarak da kabul edilse, sağlanacak 

geçici iş göremezlik, sürekli iş göremezlik ya da ölüm geliri gibi 

yardımlar aynıdır. Bundan dolayı da Yargıtay kararlarında da 

vurgulandığı üzere madde 13’teki unsurlardan birinin 

gerçekleşmesinde illiyet bağının kurulabildiği durumlarda sigortalı 

lehine olacak şekilde dar yoruma gidilerek virüsün iş kazası 

olabileceği değerlendirmelidir. 
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GİRİŞ 

Duygularımız, genellikle çevresel olaylardan etkilen ve 

davranışlarımızı etkileyen güçlü ve kısmen de kontrol edilemeyen 

tepkilerimizdir. Örneğin korku ile irkilir, öfke ile saldırır, üzüntü ile 

ağlarız (Odabaşı ve Barış, 2010). Bu bağlamda pazarlama boyutunda 

tüketicilerin korkuları, tüketici davranışlarında duygusal motivatör 

olarak geçmektedir. Covid-19 süreciyle insanların üzerinde birtakım 

korkuların oluştuğu tv/internet haberlerinden, sosyal medyadan 

(Depoux vd., 2020), insanların diyaloglarından anlaşılmaktadır. 

Hijyen, sosyal mesafe, gıdaların güvenliği, sağlıklı yaşamak gibi 

önceden de önemli olan ancak Covid-19 döneminde bu durumun 

farkına varan insanların sayısının arttığı düşünülünce, satın alma 

davranışlarının da değişmesi kaçınılmazdır (De Meyer, 2020; 

Marketing Türkiye, 2020). Bu savdan yola çıkarak bu çalışmada, 

tüketiciler üzerinde Covid-19 sürecinin etkisiyle oluşan korkuların 

tüketim alışkanlıklarında meydana getirdiği değişimleri ortaya 

çıkarmaktır. Bu araştırmanın insanların bu gibi kriz durumlarında sürü 

psikolojisine kapılarak yayılan bu korkuların satın alma davranışlarına 

yansımasını ölçecek olmasından dolayı önemli olduğu düşünülmek-

tedir. 

Pazarlamada korku kavramı ise Papatya (2010)’a göre “işletmelerin 

olan/olası pazar paylarını artırmaya yönelik insan psikolojisini kontrol 

altında tutarak tüketim kültürü/ağlarını yönetmede ve psikolojik savaş 

yöntemlerini uygulamada en yaygın kullanım olanağı bulan pazarlama 

işlev ve süreçlerinden biri” olarak ele alınmaktadır. Korku pazarlama-
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sı, sağlıkta, siyasette, eğitimde, bilimde, sanatta, savaşta, ilişkilerde, 

kısacası tüketim ideolojisiyle toplumların tüketildiği hayatın tüm 

alanlarında kullanılan endüstriyel bir araç haline dönüşmüştür. Özer 

ve Aksoy (2018)’e göre bu durum insanların belirli bir olgu karşısında 

tedirgin hale getirilip pazarlanması amaçlanan ürüne/hizmete karşı 

korku oluşturulan olguya çözüm olarak yönlendirilmesi olarak 

açıklanmaktadır.  

Covid-19 sürecinde oluşan çeşitli korkuların tüketici davranışlarına 

yansımaları üzerine birçok araştırmanın yapıldığı görülmektedir.  

Yapılan çalışmalar incelendiğinde daha çok nitel çalışmaların yer 

aldığı anlaşılmaktadır (Stanciu vd., 2020; Zwanka ve Buff, 2020; Kirk 

ve Rifkin, 2020; Sheth,2020; Çevik Tekin, 2020; Duygun ve Şen, 

2020; Güven, 2020; Aydın ve Doğan, 2020; Torun Kayabaşı, 2020; 

Çakıroğlu vd., 2020). Nicel olarak Addo vd., (2020)’nin çalışmada 

Covid-19 döneminde kişisel koruyucu ekipmanlara karşı satın alma 

davranışını destekleyen korku çekiciliği üzerine bir çalışma yapıldığı 

görülmektedir. Çalışmada çevrimiçi elde edilen veriler (e-ticaret 

sitesinin takipçi sayısı, ziyaret ve beğenilerin sayısı toplamı, günlük 

satın alımların toplamı vs.) kullanılmıştır (Addo vd., 2020). İnce ve 

Tor Kadıoğlu (2020) çalışmalarında ise pandemi sürecinin etkisiyle 

oluşan krizde tüketicilerin stoklama eğilimi ve online satın alma 

davranışını yaş ve cinsiyete bağlı olarak değerlendikleri görülmek-

tedir.  
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Bu bağlamda yapılacak olan bu yeni araştırma Covid-19 sürecinin 

etkisiyle oluşan korkuların oluşturduğu farkındalıklar ve davranışlar 

üzerine yansımasını genel olarak incelemesinden dolayı diğer çalışma-

lardan ayrılmaktadır.  

COVID-19’UN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Araştırmanın ana amacı, covid-19 sürecinin tüketici davranışları 

üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktır.  

Araştırma soruları;  

• Covid-19 sürecinde tüketici davranışlarında neler değişti? 

• Bu durum bu süreçten sonraya da yansıyacak mı? 

• Bu değişimler demografik özelliklere göre değişmekte 

midir? 

Araştırma hipotezi; 

H1: Covid-19 sürecinde tüketici davranışlarında demografik 

özelliklere (a-cinsiyet, b-medeni durum, c-çalışma durumu ve d- yaş) 

göre anlamlı farklılıklar bulunmaktadır.    

H2: Covid-19 sürecinde korkuların oluşturduğu farkındalıklar ile bu 

süreçteki tüketici davranışları arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır.  

H3: Covid-19 sürecinde korkuların oluşturduğu farkındalıklar ile bu 

süreçten sonraki tüketici davranışları arasında anlamlı ilişki 

bulunmaktadır. 
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Sınırlılıklar;  

Birinci sınırlılık, pandemi sürecinde olunmasından dolayı veri 

toplamada yaşanacak sıkıntılardan dolayı çalışma sadece çevrimiçi 

ortamlarda yapılmıştır.  

İkinci sınırlılık ise, pandemi sürecinin insanlar üzerinde oluşturduğu 

genel korkular, araştırmada kişiler üzerinde psikolojik açıdan sorun 

oluşturacağı düşüncesiyle sorulmamıştır. Bu yüzden korkuların zaten 

oluştuğu varsayımı üzerine tüketicilerin sadece tutum/davranış 

boyutunda çalışma yapılmıştır.  

Araştırma için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden etik 

kurul raporu, GO 2020/197 karar nolu ile alınmıştır.  

Yöntem 

Araştırma verileri Eylül ve Ekim aylarında toplanmıştır. Araştırma 

anketi google drive üzerinden çevrimiçi olarak hazırlanmıştır. 

Çevrimiçi anket, sosyal medya ve WhatsApp aracılığı ile dağıtılmıştır.   

Araştırmanın evrenini Türkiye ikametgâhlı gönüllü katılımcılar 

oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak yaklaşık 

151 kişiye ulaşılmıştır. Katılımcıların %53’ü kadın, %58’i evli değil, 

%95’i üniversite mezunu ve %58’i çalışmaktadır. Katılımcıların 

ikamet ettikleri bölgeler ise %61’i Akdeniz, %19’u Ege, %13’ü 

Marmara, %5’i İç Anadolu, %1’i Doğu Anadolu ve %1’i 

Güneydoğudur. Katılımcıların %48’i 18-30, %29’u 31-40, %13’ü 41-

50 ve %10’u 51 ve üstü yaş gruplarındadır.   
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Çevrimiçi hazırlanan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde demografik özellikler, ikinci bölümde ise konu ile ilgili 12 

madde bulunmaktadır. Bu maddeler tarafımca literatürdeki Covid 

sürecinde yapılan çalışmalar incelendikten sonra oluşturulmuştur 

(Stanciu vd., 2020; Zwanka ve Buff, 2020; Kirk ve Rifkin, 2020; 

Sheth,2020; Çevik Tekin, 2020; Duygun ve Şen, 2020; Güven, 2020; 

Aydın ve Doğan, 2020; Torun Kayabaşı, 2020; Çakıroğlu vd., 2020).  

Tablo 1: Covid-19 Sürecinde Tüketici Davranışları (tarafımca oluşturulmuştur) 

 

Tablo 1’de Covid-19 sürecinde tüketici davranışları üzerine hazırlanan 

ifadeler bulunmaktadır. Katılımcıların hazırlanan ifadelere hangi 

düzeyde katılıp katılmadıklarını belirlemek amacıyla kesinlikle 

katılıyorum (5 puan) ve kesinlikle katılmıyorum (1 puan) arasında 

oluşan 5’li Likert tipi ifadeler kullanılmıştır.   
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Araştırmada SPSS programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı analizlerle 

birlikte t-testi, ANOVA ve korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırma-

nın Cronbach Alpha katsayısı ,905 hesaplanmıştır. Elde edilen 

bulgulara göre ölçeğin güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

Bulgular 

Bu bölümde katılımcıların demografik özelliklerine göre Covid-19 

sürecinde tüketici davranışları arasında farklılık olup olmadığına dair 

yapılan analiz bulguları verilmiştir.  

Tablo 2: Cinsiyete Göre Tüketici Davranışları 

 

Tablo 2’de “Covid süreciyle internetten yapılan alışveriş sayısının 
artması” hariç diğer ifadeler arasında cinsiyete göre istatistiki olarak 
anlamlı farklılıklar bulunmamaktadır. Covid süreciyle internetten 
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yapılan alışveriş sayısının artması konusunda kadınlar daha fazla 
katılım göstermektedir. Bunun sebebi internetten alışveriş yapanların 
genelde kadınlar olması olabilir. Diğer ifadeler incelendiğinde 
katılımcıların “Covid süreciyle tüketicilerin sağlıkları için alacakları 
hizmet ve ürünlerde daha fazla ödeyeme hazır oldukları” ifadesi hariç 
yüksek katılım gösterdikleri anlaşılmaktadır. Bu ifadeye katılımın orta 
olmasının sebebi ise Covid-19 süreciyle insanların gelirlerinde ve 
satın alma güçlerinde azalmadan kaynaklı olabilir. Bu bağlamda H1a 

hipotezi kısmi olarak kabul edilmektedir.  

Tablo 3: Medeni Duruma Göre Tüketici Davranışları 

 

Tablo 3’te katılımcıların Covid-19 sürecinde tüketici davranışları ile 
medeni durumları arasında farklılık olup olmadığı incelenmektedir. 
Covid-19 süreciyle tüketicilerin sağlıkları için alacakları hizmet ve 
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ürünlerde daha fazla ödeyeme hazır olmaları ifadesi medeni duruma 
göre istatistiki olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Evli olmayanlar 
bu duruma orta düzeyde katılım göstermektedir. Bunun nedeni ise evli 

olmayanların çoğunluğunun 18-30 yaş grubunda olması ve fiziki 

çalışma durumlarının bu süreçte daha da kısıtlanmasından dolayı bu 
ifadeye katılım düşük olabilir. Bu bağlamda H1b hipotezi kısmi olarak 
kabul edilmektedir.  

Tablo 4: Çalışma Durumuna göre Tüketici Davranışları 

 

Tablo 4’te katılımcıların çalışma durumuna göre tüketici davranışları 

arasında anlamlı farklılıklar bulunmamaktadır. Covid-19 süreciyle 

tüketicilerin sağlıkları için alacakları hizmet ve ürünlerde daha fazla 
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ödeyeme hazır olmaları ifadesine orta düzeyde katılım göstermeleri 

hariç diğer ifadelere katılım düzeyinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu bağlamda H1c hipotezi kabul edilmemektedir.  

Tablo 5: Yaş Dağılımına göre Tüketici Davranışları 
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Tablo 5’te katılımcıların yaş gruplarına göre tüketici davranışları 

arasında anlamlı farklılıklar bulunmamaktadır. Covid-19 süreciyle 

tüketicilerin sağlıkları için alacakları hizmet ve ürünlerde daha fazla 

ödeyeme hazır olmaları ifadesine daha az düzeyde katılım 

göstermeleri hariç diğer ifadelere katılım düzeyinin yüksek olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu bağlamda H1d hipotezi kabul edilmemektedir.   

Tablo 6: Değişkenler arası Korelasyonlar 

 

Tablo 6’da değişkenler arasındaki ilişki verilmiştir. Tabloya göre 

değişkenler arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

Buna göre Covid-19 sürecinde korkuların oluşturduğu farkındalıkların 

puanlarının artması durumunda tüketici davranışları puanlarının 
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artacağı söylenebilir. Bu bağlamda H2 ve H3 hipotezleri kabul 

edilmektedir.  

Sonuç, Değerlendirme ve Öneriler  

Covid-19 pandemi süreci insanların hayatlarında değişimlere neden 

olduğu gibi rekabette de sıfırlanmanın (the great reset) yaşandığını 

görmekteyiz (Weforum, 2020). Bu araştırma sonucunda tüketicilerin 

bağışıklık sistemi, hijyen, sağlık ve doğal yaşama/beslenme gibi bu 

süreçte oluşan korkuların oluşturduğu farkındalıkları yaşadıkları ve 

farkındalıkların tüketici davranışlarıyla da alakalı olduğu 

anlaşılmaktadır.  

Yeni girişimciler ya da mevcut işletmelere, tüketicilerin bu farkındalık 

ve davranış durumlarının uzun vadede devam edeceği öngörüsüyle 

hareket etmeleri önerilmektedir.  

Bundan sonra yapılacak araştırmalarda, korkular ve tüketici 

davranışları üzerine bir psikolog eşliğinde daha detaylı konu ele 

alınarak ölçek geliştirme çalışmaları yapılabilir. 
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“Krizler bir kullanım kılavuzu ile 
gelmiyor. (Las crisis no vienen con 

manual de instrucciones.”*12 

 

 

 

 

 

 
*Begoña Villacís, Madrid Belediye Başkan Yardımcısı, 23.07.2020.12  
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GİRİŞ 

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan 

Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri ile 

gelişen ve 13 Ocak 2020’de adı konan bir virüstür. Sağlık 

Bakanlığının verilerine göre hastalığın Türkiye’de görülmeye 

başlandığı ilk tarihten 28 Kasım 2020’ye kadarlık sürede hasta sayısı 

487.912 kişi iken vefat sayısı 13.373’tür (Sağlık Bakanlığı Covid-19 

Durum Raporu, 2020).  

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hızla artan vaka ve ölüm sayısı ile 

virüsün yayılma hızına bakarak COVID-19’u pandemi ilan etmiş, 

dünya geneline hızlıca yayılma ihtimaline karşılık tüm ülkeleri acil ve 

kontrollü sağlık önlemleri almaları konusunda uyarmıştır. Bu salgının 

önemi “yerel” ve “küresel” kriz olma özelliğini aynı anda içinde 

barındırmasıdır. Pandeminin yaratmış olduğu durumlardan biri de 

büyük ülkelerin kalabalık şehirlerinde daha fazla etki göstererek 

küreselleşmenin, küresel kentlerin, metropollerin maskesini 

düşürmesidir. 

Merkeze kaçış ve “merkezden kaçış” pandemi sürecinde iki yönlü 

olarak hız kazanmıştır. Olağan durumda gördüğümüz merkezden kaçış 

süreci kentlerde salgın ile beraber yeni bir boyut ve anlam kazanırken, 

hastalığın yayılma hızı arttıkça ve çözüm olanakları sınırlı olunca bu 

kez de hastanelere yakın olma anlamında göreli daha bilinçli kesim 

kent merkezlerine yakın olmayı tercih etmiştir.  

Yerleşmelerin evrimi ile hastalıklar ilişkisi özellikle pandemi/salgın 

düşünüldüğünde; küçük ilkel topluluklarda salgından söz edilemez 
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iken, yerleşmelerin kente evrilmesiyle yani kentsel yaşamın ortaya 

çıkışından sonra bir bulaşın ortaya çıktığı görülmektedir. Dolayısıyla 

salgın gerçekte çıkış noktası olarak kentlerle ve kentlerin ortaya 

çıkışıyla ilgilidir (Tekeli, 2020). Bulaş için en uygun zemin kent ve 

kent benzeri yerleşmelerdir. 

Kentler salgının yayılmasında olduğu kadar çözümde de ön 

plandadırlar. Salgınla kentlere “dirençli kentler” gibi yeni sıfatlar 

üzerinden yeni roller verilirken bugüne kadar plansız/sağlıksız 

kentleşme sürecini tersine çevirememiş olmayı görmezden gelerek, 

kentleri salgınla mücadelenin merkezine koymak düşünsel düzlemde 

olduğu gibi salgın krizi ile mücadele ederken yeni bir garabet içinde 

olmamıza neden olmaktadır.  

Akıllı kentler, yavaş kentler, öğrenen kentler, dijital kentler ve dirençli 

kentler gibi kavramlar üzerinden salgınla mücadele edilirken, aslında 

kentin kendisinin de bir kriz yaşadığı döneme salgının denk gelmesi 

oldukça trajik olmuştur. Deyim yerinde ise, kentin krizi, krizin kentine 

dönüşmüş durumdadır. 

Kentlerin içinde bulunduğu krizle ilgili olarak kuramsal tartışmalar 

ekseninde, kentlerin krizinin sermayenin son dönem kriziyle 

neredeyse örtüşmüş olması dikkat çekicidir. Bununla birlikte çoklu 

kriz ortamında görülmektedir ki “uyarıcı sensörler” kentlerdir. Kente 

dair her gelişme artık krizin her boyutuyla yakından ilgilidir. Hiçbir 

kent iklim krizinden kendini “muaf” tutamadığı gibi, aynı zamanda 

pandemide görüldüğü gibi sağlık ve güvenlik krizinden de kendini 

muaf tutamaz.  
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Şekil 1. Çoklu Kriz Durumu 

 

Çoklu kriz ortamında mücadelenin yönü yine “çoklu” olmak 

durumundadır. Küresel krizlere dönüşecek her olayın çözüm odağında 

olacak kentler için, uluslararası çoklu girişimler öne çıkarken, nüfus 

hareketleri ve göçün baskısı altında güvenlik ve sağlık sorunlarına 

çözümler öncelikli alanlar içindedir.  

Kaos, izolasyon, eşitsizlik sarmalında, küresel çoklu krizlerle 

mücadele her bir ulusal yönetime bırakılamayacak kadar önemlidir. 

Tüketici toplum baskısından kurtulmuş, kendi kendine yeten kentleri 

ve yerleşim alanlarıyla devletlerin ulusal ve uluslararası işbirliği ile 

yeni bir dünya düzenini düşünme zamanı gelmiştir. Çünkü çoklu kriz 

artık bir insanlık krizine dönüşmektedir. 

Çoklu Krizin Salgın Etkisi ve Kentler 

Kriz yönetimi bir sanattır; sorunun doğru algılanmasını ve uzmanca 

yaklaşılmasını gerektiren bir süreci içinde barındırır (Güneş ve 

Beyazıt, 2020: 15). Salgın krizinin de iyi okunması gerekir. Salgın bir 

dizi çoklu krizin sonucudur; şimdiki ve sonraki krizlerin önü alınmak 
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isteniyorsa olayın bir virüse indirgenmesi daha baştan olaya doğru 

yaklaşmamak anlamına gelir. 

İklim krizi, su krizi, ekolojik krizler, yönetim krizleri, ekonomik 

krizler, yoksulluk krizi bu çoklu krizin öne çıkanlarıdır. Çoklu 

krizlerin etkisinde salgının küreselleşme hızının daha da arttığı 

söylenebilir. Pandemi bu açıdan hem ulus devletler hem de küresel 

nitelikteki organizasyonlar için de bir sınav niteliğindedir. Bu açıdan 

pandemi sürecinin kent ayağı önemlidir. Sürecin başından günümüze 

bütün önlemler kentler üzerinden alınmaktadır. Kentlerin kapatılması, 

denetimi, korunması, kentsel güvenlik gibi önlemler, daha genel 

olarak ülkelerin kendini kapatması (izole etmesi) gibi önlemlere 

dönüşmüştür. 

Hem ulus hem de ulus ötesi oluşumlar için kullanışlı ve etkili 

olabilecek araçların mevcut olduğu bilinmektedir. Ancak süreç içinde 

ekonomik krizin derinleşmesi ve yönetilememesi gibi ciddi sorunlarla 

karşı karşıya kalan söz konusu ulus ve ulus ötesi karar vericiler, 

özellikle çoklu krizleri derinden yaşayan ülkelerde, sistemi işler halde 

tutma kaygısı ile hareket etmektedirler.  

Ulus ve ulus ötesi yapıların salgın sürecinde uyumlu olarak çalıştıkları 

ileri sürülse bile, uygulamada, “ulusal çıkarlar” tandanslı eğilimler, 

salgın krizini yönetirken teknik ve zorunlu gerekliliklerden çok, kısa 

dönemli beklentilere yaslanmak gibi anlayışların yaşanmasına neden 

olmaktadır. 
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Kimi ülkelerde salgın yönetimi kurumsallaşırken kimi ülkeler için ise 

salgını bir krize indirgeyen ve dolayısıyla salgın ile krizi doğru 

okumadan çözümlere yönel bir durum ortaya çıkmıştır. Oysa kriz 

yönetiminden salgın yönetimine geçmek bir zorunluluk olarak 

karşımızda durmaktadır. Öncelikli algının kriz ve krizi yönetme 

stratejisi, ilk zamanlarda etkisini göstermiş olsa da kısa sürede başa 

dönülmesi daha kurumsal, uzun soluklu ve artık yönetimlerin doğal 

bir yapısı olarak salgın yönetiminin yerleşmesi gerektiği anlaşılmak-

tadır.  

Kriz yönetimin tipik özelliği olarak neredeyse bütün yönetsel yapılar 

yukarıdan aşağıya etki ve yönetim alanını genişletirken, bu genişleme 

daha otoriter, katı yönetimler için bir fırsat olarak değerlendirilmiştir. 

Siyasal olarak bu fırsatın giderek otoriterleşme, ekonomik krizin de 

derinleştiği kentlerde yeni sermaye ilişkilerine, derinleşen bölüşüm 

sorunlarına neden olmaktadır. Hayatını gündelik emekleriyle kazanan 

kesimlerin salgın karşısındaki “talepkâr” durumları ve merkeze 

yükleniyor olmaları bu krizin doğası gereğidir. Ancak krizi ve salgını 

yönetme kapasitesi düşük ülkelerde, söz konusu kesimlerin 

taleplerinin yükselişi ve bu taleplerin karşılanmasındaki güçlükler 

merkezi otoritenin de daha otoriter olması sonucunu doğurmaktadır.  

Tam bu noktada yaşanan en temel kaygılardan biri, liberal temel hak 

ve özgürlükler karşısında, genişleyen ve giderek merkezileşen karar 

süreçlerinin pandemi sonrası için de kalıcı olup olamayacağıdır. Bu 

otoriterleşme ve merkezileşme eğilimlerinin ulus ötesi yapılarla da 

önünün açılması, gelecek için kaygı verici olabilecektir. Bu noktada, 
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popülist hükümetler açısından krizi yönetmenin daha hayati bir hâl 

aldığı görülmektedir. Ulusal çıkarlar ile hükümetlerin çıkarları her 

zamana birbirleriyle uyumlu olamamaktadır. Popülist hükümetlerin 

popülist anlayışlarının bir sonucu olarak kutuplaşma yaşanırken diğer 

tarafta krizi iyi yönetmek mümkün olamamakta ve bu durum krizle 

mücadele etme yeteneğini olumsuz etkilemektedir (Balta, 2020).  

Pandeminin yoksulluğu, kent yoksulluğunu daha da derinleştirdiği bir 

gerçek olmakla beraber, popülist yönetimlerin bu konudaki yaklaşım-

ları çoğunlukla, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve yoksulluğun 

şiddetinin azaltılması yönünde değil, daha çok gündelik iktisadi 

yaşamı çevirmeye yöneliktir.  

Salgının uzaması, kriz ve salgın yönetimi ile ilgili araçların yetersiz 

kaldığı her durumda, yoksulluğun önünün alınamayacağı bir hâl 

almaktadır ki, özellikle sağlık yönetimi ve salgınla mücadele 

kapasitesi yüksek ülkelere doğru ciddi bir göç tehlikesi de uzak 

değildir. Hatta gidişatın bir “sağlık vatandaşlığı”na doğru 

evrilebileceği de şimdiden öngörülmektedir (Balta, 2020). 

Kentler salgının ana mekânları olarak, hem sorunun hem de 

çözüm/salgın yönetimi önerilerinin odağındadır. Sermaye için 

kentlerin kullanışlı niteliği ve gerekliliği (Harvey, 1985), küresel 

aktörlerin özellikle kentler üzerindeki etkinliğini daha da 

arttırmaktadır.  

Değişimin en canlı olarak izlendiği ve bundan sonra da izleneceği 

yerler şüphe yok ki kentler ve kent yönetimleridir. Kentlerdeki 

değişimin COVID-19 etkisiyle hızlanacağı varsayılıyorsa, nasıl ve 
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kimlerce sahiplenilip hayata geçirileceği sorusu havada kalabilmek-

tedir. 

1980’lerden sonra yükselişe geçen “bırakınız yapsınlar” mottosuyla 

geri dönen neo-liberalizm salgınla beraber çıkmaza girmiştir. Salgınla 

mücadelede en önemli müdahaleler devlet eliyle yapılmıştır. Krize 

karşı kamu harcamaları arttırılarak işsizlik yardımları sağlanmaya 

çalışılmıştır. Neo-liberalizmin önerdiği küreselleşme biçimi, bireyleri 

ve toplumları kaderlerinin önemli bir parçasını yönetemez hâle 

getirdiği için artık çıkmaza girmiştir (Stiglitz, 2019). Dolayısıyla 

kamusal hizmetlerin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Veba 

salgını sonrası ortaya çıkan halk sağlığı, koruyucu hekimlik gibi 

kavramların ne kadar önemli olduğunun altı tekrar çizilerek bu 

nitelikteki hizmetleri devletin üstlenmesi gerektiği anlaşılmıştır 

(Keyman, 2020). 

Dünyanın birbirine bağlı olması ile küresel ticaret, uluslararası 

uçuşlar, malların dolaşımı, tedarik zincirlerinin uluslararası olması 

dünyanın birbirine ne kadar da bağlı olduğunu göstermiş fakat bir 

salgınla sınırlar kapanmıştır. 

Küresel salgının Bayram (2020) açısından en önemli sonucu, en hızlı 

neo-liberal küreselleşmeci dünya düzeni savunucularını ve tam karşıtı 

düşüncede olanları, bir şeylerin değişmesi gerektiği konusunda aynı 

noktaya getirmiş olmasıdır. Bayram’a (2020: 120) göre bu durum, çok 

genel olarak, hem bu sistemin taraftarı olanların hem de karşıtlarının, 

neo-liberal küreselleşmeci dünya düzeninin mevcut haliyle 

gitmeyeceği konusunda hemfikir olduğunu göstermektedir. 
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Pandemiyle beraber üstünde önemle durulması gereken şeylerden bir 

tanesi de yakın gelecekte insan sağlığını derinden etkileyecek olan 

iklim krizidir. Kavak’ın (2020: 238) ifadesiyle “kriz, kökeni itibariyle 

ideolojik, yansımaları itibariyle ekonomik ama yol açacağı hasarlar 

açısından ekolojik bir krizdir.” Salgın sadece insanlara zarar 

vermemektedir; salgın sonucunda doğa ve çevre de ciddi sorunlarla 

karşı karşıyadır. Ekosistem bozuldukça, ormanlar tahrip edildikçe ve 

hayvanlara yaşayacak yer bırakılmadıkça hayvanların kentlere 

gitmekten başka bir yollarının olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla 

ekosistem bozulduğunda yerini değiştirmek zorunda kalan taşıyıcı 

hayvanlar aracılığıyla çeşitli hastalıklarla daha çok karşılaşmak 

mümkün olabilir. 

Pandemi sürecinde hala fosil yakıt kullanan fabrikaların, endüstri 

tesislerinin bir süre durmasıyla hava kirliliğinin azaldığına dair veriler 

ortaya çıkmıştır. Fakat bu süreçte %25 oranında emisyonların 

azaldığını görsek bile yine yüzyılın en yüksek karbon emisyonlarına 

sahip bir dünya vardır (Şahin, 2020). Çünkü yine aslında sorunun 

kaynağı olan tüketim olgusu azalmamış tam tersine katlanarak 

artmıştır. Salgının etkisiyle toplu taşımalardan kişisel araçlara yöneliş 

başlamıştır. Salgın insanlara bu yapısal durumun sürdürülemez 

olduğunu göstermektedir. Gerek insani, gerek iktisadi gerekse de 

ekolojik açıdan yaşanan bu çoklu kriz bir bütün olarak kapitalizmin 

yapısal krizidir.  
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Toplumu var eden en önemli şeylerden bir tanesi güvendir. Toplum 

bir güvenler sistemidir. Kaynakları elinde tutan devlet kamu 

otoritesini sağlayan bir organizasyondur. Pandemi sonrası leviathan 

devletine dönüş olabilir mi? Salgından korunabilmek için 

özgürlüklerden feragat edilmektedir. İletişim ve bilgi teknolojilerinde-

ki ilerlemeyle örneğin “Hayat Eve Sığar (HES)” mobil uygulaması ile 

nerede olduğumuz, hasta olup olmadığımız, kimlerle bir araya 

geldiğimiz gibi kişisel veriler sisteme işlenmiştir. 

Bunun bir ileri aşaması sosyal mesafe sağlanmadığında ya da 

hastalığın yoğun olduğu bölgelere gidildiğinde kolluk kuvvetlerinin 

müdahalesi şeklinde olabilmektedir. İktidarın uyruklarını 

şekillendirmek için sadece şiddet tekeline sahip olmadığını düşünen 

Michel Foucault’nun (2003: 35) üzerinde durduğu gibi iktidarın 

işleyişi sürekli olarak bilgi yaratır ve bilgi de iktidar etkilerine yol 

açar. Dolayısıyla dijital gözetim toplumuyla beraber devlet sadece 

toplum üstünde tahakküm kurmakla kalmayıp buna rızası olan 

bireyleri de kendi askerine çevirmiş olmaktadır. Yani sıradan insanlar 

da sokakta maskesi olmayan birini gördüğünde veya 65 yaş üzeri 

vatandaşlarla karşılaştığında kolluk kuvveti gibi davranabilmektedir. 

Kolektif bilinçte anlamına kavuşan özgürlük edimi, giderek 

yalnızlaşan bireyin travmatik yeni bir hâl almasına da neden 

olmaktadır. Salgın karşısında özgürlüklerinin birçoğunu feda etmeye 

hazır bir kitle oluşurken bunu sağlayan ne olabilir? Daha doğrusu, 

kolektif bilinç kolektif korkuya nasıl dönüşmüştür ve başta bunun 

kentsel yaşam pratiği için anlamı nedir? Salgın sürecinde kentler 
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“gönüllü/zorunlu hapishanelere” dönüşürken temel kolektif korku 

nedir? Ve bu korku nasıl üretilmiştir? 

Salgın, birey ve toplum, birey ve siyasal toplum ilişkilerini yeniden 

inşa etme potansiyelini taşıdığını bütün dünya pratikleri üzerinden 

göstermiştir. Özgürlüklerin sınırları bu ilişkilerde yeniden çizilirken 

merkezi yönetimler yeni rol ve araçlarla kendilerini donatmaktadırlar.  

Kolektif bilince giderek hâkim olan korku, söz konusu bilinci de ele 

geçirebilecek ve en nihayetinde kolektif korkuya dönüşecek 

niteliktedir. İşte salgın bu noktada korkuyu ayakta tutmakta, bireyi 

kendini devlete ve diğer otoritelere koşulsuz teslim etmektedir 

(Agamben, 2020). “Son yıllarda tek tek şahısların bilincine yayılan ve 

kolektif panik hallerine dönük gerçek bir gereksinime dönüşen korku 

halidir. Salgın buna da ideal bir bahane sunar… Bu yüzden sapkın bir 

kısırdöngü halinde (kendi yarattıkları güvenlik arzusunu tatmin etmek 

için şimdi duruma müdahale eden) hükümetlerin dayattığı 

özgürlükleri kısıtlayan uygulamalar yine aynı hükümetler tarafından 

yaratılmış olan güvenlik arzusu namına kabul ediliyor.” (Agamben, 

2020). Çok keskin eleştirilerle sürece bakılırken, topyekûn devlet ve 

yönetimlerini karar vericileri aynı çerçeveye koyup eleştirmek yerinde 

olmasa da, bir istisna halinin insanlığın karşısında bir yönetim krizi 

olarak da ortaya çıkacağını görmek gerekir. 

Žižek (2020a) salgın sürecinde korku ve paniğin öne çıkarken, paniğin 

gerçek tehditlerle başa çıkmada uygun bir yol olmayacağı, aksine 

panik içinde tepki vermenin aslında tehdidin çok da ciddiye 
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alınmadığı gibi bir sonuç doğuracağı şeklinde yorumda 

bulunmaktadır. 

“Esas mesele yaşadığımız toplumun temel niteliklerini yeniden 

gözden geçirmek için bir felakete ihtiyaç duyuyor olduğumuz acı 

gerçeği üzerine düşünmektir.” (Žižek, 2020b). Küresel felaketlerin 

çoklu krizle geldiği düşünülürse özellikle iklim krizi karşısında 

takınılan yaklaşım gibi aynı tutum salgın karşısında da karşımıza 

çıkabilmektedir.  

COVID-19’un yaratmış olduğu tahribat nedeniyle alınan tedbirler 

ciddi bir ekonomik bunalıma yol açmıştır. Yayılımı engellemek 

amaçlı sağlık politikaları neticesinde dünya ekonomisi büyük bir kriz 

ile karşı karşıya kalmıştır. COVID-19’un yayılmasını önlemek 

amacıyla ülkeler tarafından alınan iktisadi ve sosyal hayatı kısıtlayıcı 

tedbirler nedeniyle ekonomilerin yavaşladığı ve küçülmeye başladığı 

gözlemlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın 

olarak nitelendirilen virüsün gündem olmasıyla mali piyasalarda 

büyük bir sarsıntı yaşanmış; piyasalardaki panik havası küresel 

ölçekte hissedilmiştir. Ekonomilerin daha fazla içe kapanmaları 

üzerine yapılan güncel tartışmaların yanı sıra sürecin dünya genelinde 

yeni iktisat politikaları arayışlarına yol açtığı söylenmektedir 

(Özdemir, 2020: 53-55). 

Ülkemizde de salgının hızla yayılması ile birlikte İçişleri Bakanlığı 

tarafından 81 il valiliğine gönderilen “Koronavirüs Tedbirleri 

Genelgesi” ile 149.382 işyerinin faaliyeti ile geçici olarak 

durdurulmuştur. Kamuda istihdama ilişkin düzenleme yapılması 
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ihtiyacı doğmuş ve salgının yayılma hızını düşürmek için çeşitli 

tedbirler hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Kamu istihdamına yönelik 

düzenlemeleri ekonomide çarkların durmasıyla baş gösteren krize 

karşı çalışanların korunması amacıyla atılan adımlar izlemiştir 

(Salihoğlu, 2020: 76-77). 150.000’e yakın küçük işyerinin 

faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması ile başlayan istihdam 

daralmasını sanayi ve hizmetlerde şirket kapanmaları, üretim düşüşleri 

ve işçi çıkarmalar izlemiştir. 

Pandemi sürecinde yerel ekonominin baş aktörleri olan küçük yerel 

işletmelerin ekonomik durumu da krizin önemli bir ayağını 

oluşturmaktadır. Kentsel kimliğin en önemli aktörleri olan küçük 

işletmeler pandemi döneminde varlıklarını sürdürebilme savaşı 

vermektedirler. “Kenti ve sokakları canlı tutan, mahalleli ruhunu, 

toplum bilincini hissettiren ve sürdüren küçük işletme, kafe ve 

restoranların nasıl ayakta kalacakları daha farklı bir sürdürülebilirlik 

sorunu ortaya koymaktadır” (Özüduru, 2020). 

Özuduru’ya (2020: 16) göre pandemi süreçte bir doğal seleksiyon 

yaşatarak bu işletmeler arasında ekonomik dirençliliği olanları 

gösterecek; güçlü ve özkaynağı mevcut olan işletmeler değişen 

ekonomik koşullar karşısında esneklik göstererek hayatta kalabilme 

şansını yakalayacaklardır. Tartışılması gerekenler sürdürülebilirlik 

sorunu ile karşı karşıya kalan kent merkezlerinin, alışveriş 

caddelerinin nasıl bir yeniden değişim sürecine gireceği, yerel 

yönetimlerin bu işletmeleri desteklemek için hangi yerel ve ekonomik 

destek mekanizmalarını tanımlayacağıdır.  
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Pandemi sürecinin kentler açısından neden olduğu kriz alanlarından 

biri de kamusal alanlardır. Süreç ile birlikte özellikle büyük 

kentlerdeki kamusallığın dereceleri farklı etaplarda kamusal alanların 

erişiminin sınırlandırılması ve kapanması ile hissedilmiştir. Önceleri 

işyerlerinin kısmi olarak kapanmasının ardından en popüler tüketim 

mekânları ve “yarı kamusal” alanlar olarak alışveriş merkezlerinin 

kapatılmasıyla birlikte kamusallık krizinin ilk adımları atılmış oldu. 

Parklar ile yürüyüş yollarının yasaklanmasının ardından tek 

kapatılmayan yer olarak kalan ve en kamusal alan olarak nitelenen 

sokakların da “sokağa çıkma yasağı” ile birlikte kapanması kamusallık 

krizini daha da derinleştirdi (Özüduru, 2020: 14). Kamusallığın 

sınırlanması ile birlikte kamusal alandaki yaşam da değişmeye 

başlamıştır. Özüduru’nun (2020: 15) ifade ettiği gibi “kamusallık 

COVID-19’un en sevdiği ve topluma kaybettirdiği alan olmuştur.”  

Kamusal alanların sınırlandırılması ile birlikte kamusallıkla bağlantılı 

bu tedbirlerin kentler bağlamında salgının yayılımına etki derecesi de 

yeni bir tartışma alanın doğmasına neden olmuştur.  

Ortak Deneyim Alanı Olarak Kentler: Salgınla Mücadelenin Sınır 
Aşan Niteliği 

Yaşanılan küresel krizi kentlere indirgemeye çalışan bir kriz yönetimi 

anlayışı daha baştan başarısız olmuştur. Salgın başladığında 

uluslararası bariyerler getirilirken, kentlere de bu bariyerlerin 

getirilmesi krizi aşmak açısından “salgını hapsetmek” anlamına 

gelmiş; ulusal olarak uygulanan stratejilerin başında “kentleri 
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kapamak”, “kentsel yaşamı yavaşlatmak” gibi sadece kent üzerinden 

stratejilerin başarı şansı sınırlı olmuştur. 

Kentin temel krizi yerel ve uluslararası sermayenin kentler üzerinden 

yeni birikim ve bölüşüm (rant dahil) misyonuyla donatılarak “yarışan 

kentler”, “marka kentler” gibi kavramlar üzerinden tüketimin kaleleri 

olarak öne çıkmasıdır. Kentin krizi ile sermayenin krizi birbirine 

eklemlenmiştir. 

Kentlerin ekolojik/çevresel dinamiklerinden koparılarak, yeni 

ekonomik modellerde de sürekli tüketimle ilişkilendirilmesi içinde 

bulundukları kendi krizlerinin kronikleşmiş hali olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Kentler deneyimsel olarak pandemi sürecinde tek tek krizle mücadele 

etmenin yanında, mücadele stratejilerini ve sonuçlarını birbirleriyle 

paylaşmaya ve bu amaçlar için sanal organizasyonlar kurmaya 

başlamışlardır (Cities for Global Health, 2020; Euro Latin American 

Alliance of Cooperation Among Cities, 2020; World Association of 

The Major Metropolises, 2020). “Öğrenen kentler”, salgın sürecinde 

kendi ulusal sınırlarını aşarak birbirlerine elde ettikleri deneyimleri 

aktarırken, küresel sorunlarla yine küresel karar ve oluşumlarla 

mücadele edilebileceğini göstermişlerdir. 

“Yönetişim” ve “hesapverebilirlik” kavramlarının ulusal ve küresel 

olarak kriz karşısında ne kadar etkili ve yerinde olduğunun test 

edildiği bir krizle karşı karşıyayız. Aktörel bir birlikteliğin ortak karar 

mekanizmalarını önümüze koyan yönetişim deneyimlerinin ve 

hesapverebilirlik ilkesinin merkezi yönetimler lehine evrildiği 
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görülmektedir. Özellikle kapalı, otoriter devletler ve yönetimler 

açısından sürecin daha belirgin olduğunu söylemek gerekir. 

Öte yandan süreç içerisinde küresel kent, marka kent adı altında 

parlatılan kentlerin nüfusu kendine çekerek kalabalıklaştığı ve 

yoğunluk arttıkça hastalık oranın da doğru orantılı olarak yükseldiği 

görülmüştür. İstanbul bu anlamda tipik bir örnektir. İkinci Dünya 

Savaşı’ndan bu yana görülen en büyük küresel felaket olarak kabul 

edilen pandemi büyük ülkelerin büyük şehirlerini vurmuştur (Ergönül, 

2020: 3). 

Metropol kentler, salgının hem üretim ve finans hem de yığılı bir 

nüfus ve mekânın metropollerde kullanım biçimine bağlı olarak, 

salgında öne çıkan kentlerdir. Metropoller açısından asıl sorun küresel 

nitelikleridir. Küresel sermaye ile eklemlenmiş ticaret ve turizm 

açısından birbirleriyle ulus devletleri de aşan bir ilişki içinde olmaları, 

sürecin iyi yönetilememesi durumunda salgının hızla 

derinleşebileceğine işaret etmektedir. Şayet iyi yönetim söz konusu 

olacaksa da metropollerin ortak salgın yönetimi anlayışı üzerinden 

birlikte güçlü bir salgın yönetim modeli oluşturabilecekleri gözden 

kaçmamalıdır. Genel olarak kabul görmektedir ki salgın, karar 

süreçlerinden uygulamaya değişim anlamına gelmektedir. 

Salgının sekteye uğrattığı gündelik yaşam, insanları kendi kabuğuna 

çekilmeye zorlarken, doğal olarak kolektif bilinç ortadan 

kalkmamaktadır. Ancak kolektif bilincin kendisi de değişime 

uğramaktadır.  
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Agamben (2020), bir acil durum olarak ortaya çıkan bir “istisna” 

halinin nasıl olur da koşulsuz bir teslimiyete dönüştüğünü 

sorgulamaktadır. Medyanın ve yetkililerin neden, ilk zamanlarda 

açıklanan iyimser tahminlere rağmen gerçek bir istisna halini 

kışkırtmaya çalıştıklarına bakar. Agamben’e (2020) göre istisna hali 

giderek normal bir yönetim paradigmasına dönüşmektedir. “Hijyen ve 

kamu güvenliği” ileri sürülerek istisna halinin bütün bölgelere 

yayılmasına izin verilmesinin özgürlükleri de ciddi oranda 

sınırlayacağını vurgular.  

Esasen tehlikede olanın, özgürlükler çerçevesinde liberalizmin 

uygulamadaki bunalımı olarak da görülmesidir. Daha soldan çözüm 

önerilerine bakıldığında bile özgürlükler üzerinden özellikle tartışma 

ve talepler öne çıkmaktadır. Orbán’ın (2020) deyimiyle, çözüm 

sürecinde, kendini solda görenler “üniversiteli diplomalı liberaller”den 

başka kimseler değildir. Bunlar, “liberal değerlerimizin neden tehdit 

altında olduğuna ciddi ciddi kafa yormuş ve sadece radikal değişimle 

bu değerleri kurtarabileceğimizin farkına varmış olan liberaller”dir 

(Žižek, 2020b). Aslında talep edilen her eğitimli liberalin gündelik 

hayattaki özgürlük alanının sınırlarına temel hak ve değerlere işaret 

eder. Burada kökten bir sistem talep etmek değil varolan sistemin 

akılcı, bireye ve liberal temel hak ve özgürlüklere yaslanan niteliğini 

öne çıkarmaktır.   

Refah devletine dönüş mü, devlet eliyle yürütülen klasik kamu 

hizmetlerine geri dönülür mü? Ya da kamu işletmeciliği anlayışından 

kamu hizmetine dönüş olur mu? Dünyadaki iş bölümünün sonu ve 
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kendi kendine yeten izole kentler ortaya çıkar mı? Akıllı kentler bir 

çözüm mü? Pandemi ile birlikte kentsel tartışmalar ve bu tartışmaları 

yönlendiren sorular daha da artırılabilir. 

Teknoloji tabanlı önerilerle değişimin kentlerde birtakım kavramlar 

üzerinden tartışılıyor olması da ayrıca dikkat çekicidir. Akıllı kent gibi 

önerilere bu açıdan bakmak yerinde olur. Kentlere atfedilen “akıllı” 

sıfatı aslında kentlerin yönetimini ve kapasitesini insanı dışarıda 

bırakmayacak teknolojik yenilik ve yazılımlar üzerinden yeniden kenti 

kent yönetimini organize etmektir. 

Akıllı kent ile düşünülen aslında, akıllı büyümedir (Basiri, Azim ve 

Farrokhi, 2017: 72). Pandemi süreci ile beraber akıllı kentler, yeni 

bilişim sistemleri ve yaklaşımlarla insan hayatına teknolojiyle değer 

katan, yaşam kalitesini daha da artıran, ekosisteme ve doğal 

kaynaklara saygılı kentler şeklinde tanımlanmaktadır (Bilgiç, Kavas 

Bilgiç ve Peker, 2020: 19). Akıllı kent bugün “Nesnelerin İnterneti”ne 

(IoT)13 dönüşürken, kentlerdeki değişim başta olmak üzere sürecin 

özel sektör mü, kamu sektörü mü yoksa ikisi ile birlikte mi yürüyeceği 

tartışmalarında ise (Kavas Bilgiç, 2020: 146-147), kapasite ve kaynak 

sorunu yaşayan kentler için değişimin özel sektör üzerinden 

 
13 Britanyalı bilim adamı Kevin Ashton tarafından “Internet of Things” yani 
“Nesnelerin İnterneti” terimi ilk kez 1999 yılında Procter&Gamble şirketi 
için hazırlanan bir sunumda kullanılmıştır. Nesnelerin İnterneti diğer adıyla 
(IoT), birbirleri ile entegre olmuş farklı teknolojilerin sosyal hayatta 
kullanıldığı ve kullanım alanlarından biri de akıllı kentler olan bir uygulama 
alanıdır (Büyüktanır ve Özer, 2017: 1). Akıllı kentler, yaşam kalitesini 
iyileştirme ve ekonomik büyüme sağlama hedeflerine ulaşmak için nesnelerin 
interneti (IoT) teknolojisi ile verileri toplayarak ve diğer teknolojilerden 
oluşan ağları kullanarak, kaynaklarla hizmetleri verimli bir şekilde yönetmek 
üzere, bu verilerden elde edilen bilgileri kullanırlar (Rouse, 2020). 
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yönetilmesi, devletlerin bilgi üretimden paylaşıma ve uygulamaya 

denetim ve gözetim işlevini yitirecek olması ayrıca kaygı vericidir. 

Söz konusu (akıllı kentler için yatırımlar da dâhil olmak üzere) her 

türlü girişimde değişimin tamamen özel sektörün yönetimine 

bırakılması ve dolayısıyla devletin dışarda kalmasının, her kriz 

ortamında, ciddi sonuçları olacaktır. Nesnelerin internetinde insanın 

da nesneleştiği düşünülürse, sadece kentler ve devlet yönetimleri değil 

toplumlar ve bireylerin de nesnelleşme tehlikesi içinde olması 

özellikle izlenmelidir.  

Kentlerde salgını yönetmek ve gelecekte benzer olay ve durumlarla 

karşılaşıldığında yeterli birikim ve kapasite düzeyine bugünden 

ulaşmak için, merkeze insanı koyan, teknolojinin en geniş halk 

kesimlerine ve ülkeye fayda sağlayarak, merkezileşmeden/otoriterleş-

meden çok yerelleşmeyi, katılımcı mekanizmaları öne çıkaran bir 

anlayışta olması gerekir.  

Salgınla ortaya çıkan merkezileşme/otoriterleşme, teknolojik yeni 

uygulamalarla daha da ağır hale gelmemelidir. Kentlerin üretiminden 

planlamasına ve yönetimine kadar salgın ve salgın deneyimine dayalı 

bir birikimle yol alınmalıdır. Yerel yönetimler bu noktada daha aktif 

ve kapsamlı yetki ve sorumlulukla hareket etmelidir. Yerinden 

çözümler yerelin kentsel düzeyde sınırlamaları daha rasyonel 

değerlendirmelerine yol açabilmektedir (Sağlıklı Kentler Birliği, 

2020).  
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Sonuç Yerine 

Krizler doğaları gereği çoklu krizler olarak ortaya çıkarlar. Bir dizi 

krizin çözülememiş olması ve birikerek daha büyük ve çözülmesi güç 

yeni bir krize dönüşmesidir söz konusu olan. COVID-19’a bağlı salgın 

da aslında çoklu krizin bir ürünüdür. İklim krizinden sermaye krizine, 

üretimden bölüşüm krizine uzanan sürecin bir sonucudur. Bu nedenle 

de krizle mücadele stratejisi tekil bir krizi yönetmek üzerine değil 

çoklu kriz üzerinden “salgın yönetimi” üzerine inşa edilmelidir.  

Salgının kentleri dönüştürücü niteliği karşısında ya geçici çözümler 

üzerinden hareket edilecek ve “anormal” normal kabul edilecek ya da 

ulusal ve küresel bütün karar vericilerin sürece dâhil olduğu, ulusal 

yönetimler için köklü ve çoklu krizlere dayanıklı yeni bir yönetim 

modeli oluşturulacaktır. Salgının çoklu kriz temelli oluşu sonuçlarının 

da yeni çoklu krizlere açık olduğu anlamına gelir.  

Sınırları aşan ve küresel bir nitelik kazanan günümüz metropol 

kentlerinin planlanmasından yönetimlerine, haklar ve özgürlükler 

açısından üstlendikleri yeni sorumluluklara kadar birlikte hareket 

etmeleri, deneyimlerini paylaşmaları ve ulusal politikalar için öneriler 

ve uygulama modelleri ortaya koymaları önemlidir. 

Burada küreselleşmenin küresel piyasaların insafına bırakılması, 

piyasa canının insan canının önüne konulması genel geçer bir anlayış 

ve uygulamaya dönerse o zaman bunalımların ve çözümlerin rotası da 

çizilmiş demektir ki bu yeni küresel felaketlere, yeni bir insani küresel 

krize ve dünyayı yönetememe sorununa dönüşecektir. 
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Ulusal ve uluslararası pandemi yönetimi, bir model olarak 

geliştirilerek ve yerel, ulusal ve küresel bütün olanakları içine alarak, 

yeni benzer krizlere hazır olmalıdır. Kısa süreli çözümler yerine (izole 

kentler gibi) salgın ve benzeri krizlerde süreci çözüme kavuşturacak 

yeni kent yönetim modelleri düşünülmelidir. Bunun yanı sıra karar 

vericilerin etik kodları da değişmelidir. Merkezine insanı ve doğayı 

alan yeni bir küresel siyaset ve yeni bir karar sürecinin inşası 

gerekmektedir. 

Günümüz kentleri rant ve benzeri kaygılardan uzak gerçek bir 

planlama disipliniyle yeniden gözden geçirilmelidir. Her salgında, 

krizde kentleri “sosyal hapishanelere” dönüştürmeden krizlere 

dayanıklı, dirençli, yaşanabilir kentlere dönüştürmek artık bir 

zorunluluktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 323 

KAYNAKÇA 

Agamben, G. (2020), “Covid-19: Gerekçesiz Bir Acil Durumun Yarattığı İstisna 

Hali”, Terrabayt Dijital Dergi, 27 Şubat 2020, (Çev. Öznur Karakaş), 

https://terrabayt.com/covid19/covid-19-gerekcesiz-bir-acil-durumun-

yarattigi-istisna-hali/, (Erişim Tarihi: 29.10.2020). 

Balta, E. (2020), Salgın ve Toplum, İstanbul Politikalar Merkezi Webinar Serisi, 

https://www.youtube.com/watch?v=dvae97YSTGw,.(Erişim.Tarihi: 

13.04.2020). 

Basiri, M. - Azim, A. Z.- Farrokhi, M. (2017), “Smart City Solution for Sustainable 

Urban Development”, European Journal of Sustainable Development, 6(1), 

71-84.  

Bayram, A. M. (2020), “Küresel Salgın Sonrasına İlişkin Düşünceler”, Covid-19’un 

Bugünü ve Sonrası, (Ed. Asmin Kavas Bilgiç-Erol Uğraş Öçal), Yerel 

Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED) Memleket 

Yayınları, Ankara, 120-124. 

Bilgiç, E. Ç. - Kavas Bilgiç, A. – Peker, Y. (2020), “Salgın Hastalıklarla 

Mücadelede Yeni Bir Dönem Mi Başlıyor? ‘Akıllı Kentler’ Bu Sürecin 

Neresinde Konumlanıyor?”, TEPAV Değerlendirme Notu, Mayıs 2020, 

Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı Araştırma Yayınları. 

Büyüktanır, T. - Özer, B. (2017), Yeni Başlayanlar İçin Nesnelerin İnterneti, 

KODLAB Yayın-Dağıtım, İstanbul. 

Cities for Global Health, (2020), First-Hand Experiences to Rethink Our Cities 

Following the Pandemic, https://www.citiesforglobalhealth.org/, (Erişim 

Tarihi: 20.10.2020). 

Ergönül, Ö. (2020), “Kentler ve Pandemi: Pandemi Büyük Şehirleri Vurdu”, 

Pandemide Kentsel Sistem: Yaşama, Çalışma ve Sosyalleşme Mekânlarında 

Yeni Standartlara Doğru, Sprektrum Tasarım Rehberleri, (Yay. Haz. Sema 

Ergönül, İnci Olgun, Serim Dinç, Kumru Çılgın, Esra Turgut), Haziran 2020, 

Sayı:1, 3-4. 

Euro Latin American Alliance of Cooperation Among Cities, (2020), UCLG 

Committee on Urban Strategic Planning, https://www.uclg-planning.org/ 



 

324 COVID-19 SÜRECİNİN EKONOMİK VE SEKTÖREL ETKİLERİ 

organization/euro-latin-american-cooperation-alliance-among-cities-al-las, 

(Erişim Tarihi: 20.10.2020). 

Foucault, M. (2003). İktidarın Gözü, (Çev. Işık Ergüden), Ayrıntı Yayınları, 

İstanbul. 

Güneş, M. - Beyazıt, E. (2010), “Özel İşletmelerde Kriz Yönetimi Üzerine Genel 

Bir Değerlendirme”, Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, Temmuz 2010, 2(2), 

15-33. 

Harvey, D. (1985). The Urbanization of Capital: Studies in the History and Theory 

of Capitalist Urbanization, The Johns Hopkins University Press, US. 

Kavak, K. (2020), “Covid-19 Salgını, Ekolojik Kriz ve Enerji Sektörü”, Türk 

Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı, TASAV Yayınları, 

237-245. 

Kavas Bilgiç, A. (2020), “Covid 19 Sürecinde Dünya’da ve Türkiye’de Akıllı Kent 

Uygulamaları”, Covid-19’un Bugünü ve Sonrası, (Ed. Asmin Kavas Bilgiç-

Erol Uğraş Öçal), Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği 

(YAYED) Memleket Yayınları, Ankara, 124-151. 

Keyman, F. (2020), Salgın ve Toplum, İstanbul Politikalar Merkezi Webinar Serisi, 

https://www.youtube.com/watch?v=dvae97YSTGw,.(Erişim.Tarihi: 

13.04.2020). 

Orbán, V. (2020), “Prime Minister Viktor Orbán’s ‘State of the Nation’ address”, 

About Hungry, http://abouthungary.hu/speeches-and-remarks/prime-minister-

viktor-orbans-state-of-the-nation-address-2/, (Erişim Tarihi: 05.11.2020). 

Özdemir, V. (2020), “Kovid-19’un Dünya Ekonomisine Etkileri”, Covid-19’un 

Bugünü ve Sonrası, (Ed. Asmin Kavas Bilgiç-Erol Uğraş Öçal), Yerel 

Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED) Memleket 

Yayınları, Ankara, 52-66. 

Özüduru, B. H. (2020), Covid-19 ve Şehirler, Kent Araştırmaları Enstitüsü, İdeal 

Kent Yayınları, Ankara.  

Rouse, M. (2020), Smart City, https://internetofthingsagenda.techtarget.com 

/definition/smart-city, (Erişim Tarihi: 01.11.2020). 

Sağlık Bakanlığı (2020), Covid-19 Durum Raporu, https://covid19.saglik.gov.tr/ 

(Erişim Tarihi: 28.11.2020).  

http://abouthungary.hu/speeches-and-remarks/prime-minister-viktor-orbans-state-of-the-nation-address-2/
http://abouthungary.hu/speeches-and-remarks/prime-minister-viktor-orbans-state-of-the-nation-address-2/


 

 325 

Sağlıklı Kentler Birliği, (2020), Covid-19 Salgını ile Mücadelede Yerel 

Yönetimlerin Önemi Çalıştay 1, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Çalıştay 

Serisi, https://www.youtube.com/watch?v=75OyK1qY3E8, (Erişim Tarihi: 

17.06.2020). 

Salihoğlu, S. (2020), “Covid-19 Günlerinde İstihdam”, Covid-19’un Bugünü ve 

Sonrası, (Ed. Asmin Kavas Bilgiç - Erol Uğraş Öçal), Yerel Yönetim 

Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED) Memleket Yayınları, 

Ankara, 76-80. 

Stiglitz, J. E. (2019), “Neoliberalizmin Sonu ve Tarihin Yeniden Doğuşu”, Daktilo 

1984, (Çev. Mustafa Kaymaz), https://daktilo1984.com/ceviriler/ 

neoliberalizmin-sonu-ve-tarihin-yeniden-dogusu/,.(Erişim.Tarihi: 

01.10.2020).   

Şahin, Ü. (2020), Salgın ve Toplum, İstanbul Politikalar Merkezi Webinar Serisi, 

https://www.youtube.com/watch?v=dvae97YSTGw,.(Erişim.Tarihi: 

13.04.2020).  

Tekeli, İ. (2020), Dünyanın Salgınlar ve Kentler Sarmalında Geldiği Nokta, 

http://ilhantekelivakfi.org/wp-content/uploads/2020/05/Kent-ve-

Salg%C4%B1n-Hastal%C4%B1klar-Covid-19.pdf,.(Erişim.Tarihi: 

01.06.2020). 

Villacís, B. (2020), Es la Mañana de Federico- esRadio, https://twitter.com/begona 

villacis/status/1286219306439671809, (Erişim Tarihi: 20.11.2020). 

World Association of The Major Metropolises, (2020), Metropolis, https://www. 

metropolis.org/, (Erişim Tarihi: 20.10.2020). 

Žižek , S (2020a), “Koronavirüsü Karar Vermeye Zorluyor: Ya Küresel Komünizm 

Ya Orman Kanunları”, Terrabayt Dijital Dergi, 12 Mart 2020, (Çev. Serap 

Güneş - Koray Kırmızısakal), https://terrabayt.com/dusunce/zizek-

koronavirusu-karar-vermeye-zorluyor-ya-kuresel-komunizm-ya-orman-

kanunlari/, (Erişim Tarihi: 01.11.2020). 

Žižek, S. (2020b), “Koronavirüsü Kapitalizme ‘Kill Bill-vari’ Bir Darbedir”, 

Terrabayt Dijital Dergi, 28 Şubat 2020. (Çev. Öznur Karakaş - Koray 

Kırmızısakal),.https://terrabayt.com/covid19/zizek-koronavirusu-



 

326 COVID-19 SÜRECİNİN EKONOMİK VE SEKTÖREL ETKİLERİ 

kapitalizme-kill-bill-vari-bir-darbedir-komunizmin-yeniden-icat-

edilmesine-yol-acabilir/, (Erişim Tarihi: 01.11.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

328 COVID-19 SÜRECİNİN EKONOMİK VE SEKTÖREL ETKİLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISBN: 978-625-7279-49-9




