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FOREWORD 

The 1st International Economics and Business Symposium (ECONBUSS) was held at Gaziantep 

University on 25-26-27 October 2018, under the coordination of IKTISAD Journal, with the 

contribution of Gaziantep University and Fon University (Macedonia) with the theme of 

"Sustainable Development in All Its Dimensions". To The First ECONBUSS; 150 scientists 

participated with 106 papers in Turkish and English from 40 different universities in 11 different 

countries, including Turkey, Algeria, Syria (Idlib region), Jordan, Kyrgyzstan, Russia, Iran, Bosnia-

Herzegovina, Kosovo, Poland and Iraq. 

 

While all preparations continue for the second ECONBUSS, which is planned to be held every two 

years, with the theme of "Cultural Values and Eating", on 29-30 May 2020, the global Covid-19 

outbreak that emerged in Wuhan, the capital of China's Hubei province in December 2019 and 

spread all over the world. It was postponed to a later date due to the virus, but canceled due to the 

increasing continuation of the epidemic. Problems occurred due to Covid-19; lifestyles have begun 

to be shaped by new normals, and regulations related to Covi-19 have begun to be made in every 

field from education to health. Scientists have started to work in many fields such as health, 

education, psychology and sociology related to the virus that affects people's lives so much. 

 

The second of ECONBUSS, which deals with current issues as the theme of each symposium in a 

scientifically original discussion platform, under the coordination of İKTİSAD and Journal of Pure 

Social Sciences, Gaziantep University, American University of Europe, Hasan Kalyoncu 

University, Gaziantep Islamic Science and Technology University, Cyprus Western University, 

Indonesia Universitas Gadjah Mada, European American University (N. Macedonia), As Energy, 

Çabasan, Adıpak, Noontek Market E-Ticaret A.Ş. and Orange Education Association, with the 

theme of "The Effects of Covid-19 in All Its Dimensions", on 27-28 May 2021, including Turkey, 

Albania, Jordan, Azerbaijan, USA, Syria (Idlib, Azaz, Al-Bab regions), Russia (Crimea) ), 

Kyrgyzstan, Kuwait, Kosovo, Bosnia-Herzegovina, Uzbekistan, Egypt, Indonesia, Somalia, 

Pakistan, Iraq, Brazil, Ukraine and Iran and 20 different countries and 37 different 

universities/institutions, 56 papers in Turkish and English with 100 the scientists. It was held at 

Gaziantep University with the participation of people. 

 

Honoring our Symposium by taking part in the Honorary Board for the realization of the 2nd 

International Economics and Business Symposium; Kilis 7 Aralik University Founding Rector Prof. 

Dr. İsmail GÜVENÇ, Rector of Hasan Kalyoncu University and Founding Rector of Iskenderun 

Technical University, Prof. Dr. Türkay DERELİ, Gaziantep University Rector Prof. Dr. Arif 

ÖZAYDIN, Rector of Indonesia Universitas Gadjah Mada Prof. Panut MULYONO, President of 

the European American University of North Macedonia Prof. Dr. Raymond AKKİL, Gaziantep 

Islamic Science and Technology University Rector Prof. Dr. Nihat HATİPOĞLU, Rector of Cyprus 

West University Prof. Dr. Ömer CAMCI, Dean of the Faculty of Social and Political Sciences, 

Gadjah Mada University, Indonesia. To Wawan MAS'UDI; in addition, As Energy, Çabasan, 

Adıpak and Noontek Market E-Ticaret A.Ş. and Orange Education Association officials, our 

esteemed professors who also chaired our Symposium, the scientists who formed the essence of the 

Symposium with their papers, all the people and institutions who contributed to the Symposium 

process, all participants and students who connected to the symposium online, and my teammates 

who boldly assumed the responsibility of the Symposium. 

THANK YOU.  

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY 

     Organizing Committee Chair 
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ÖNSÖZ 

1.Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu (ECONBUSS) “Tüm Boyutlarıyla Sürdürülebilir 

Kalkınma” temasıyla Gaziantep Üniversitesi ve Fon Üniversitesi’nin (Makedonya) katkılarıyla 

İKTİSAD Dergisi Koordinatörlüğü’nde 25-26-27 Ekim 2018 tarihlerinde Gaziantep 

Üniversitesi’nde düzenlenmişti. I. ECONBUSS’a; Türkiye dahil Cezayir, Suriye (İdlib bölgesi), 

Ürdün, Kırgızistan, Rusya, İran, Bosna-Hersek, Kosova, Polonya ve Irak olmak üzere 11 farklı 

ülkede, 40 farklı üniversiteden Türkçe ve İngilizce 106 bildiri ile 150 bilim insanı katılım 

sağlamıştı. 

 

İki yılda bir yapılması planlanan ECONBUSS’un ikincisi “Kültürel Değerler ve Yesemek” 

temasıyla 29-30 Mayıs 2020 tarihleri yapılmak üzere tüm hazırlıklar sürdürülürken,  Aralık 2019 

tarihinde Çin'in Hubei eyaletinin başkenti Wuhan’da ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan küresel 

Covid-19 virüsü nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiş, ancak salgının artarak devam etmesinden 

dolayı iptal edilmiştir. Covid-19 nedeniyle sorunlar oluşmuş; yaşam biçimleri yeni normallerle 

şekillenmeye başlamış, eğitimden sağlığa her alanda Covi-19’a bağlı düzenlemeler yapılmaya 

başlamıştır. İnsanların yaşamını bu denli etkileyen virüsle ilgili sağlık, eğitim, psikoloji, sosyoloji 

gibi bir çok alanda bilim insanları çalışma yürütmeye başlamıştır.  

 

Bilimsel özgün bir tartışma platformunda, güncel konuları her bir sempozyumun teması olarak ele 

alan ECONBUSS’un ikincisi, İKTİSAD ve Journal of Pure Social Sciences dergileri 

koordinatörlüğünde, Gaziantep Üniversitesi, American University of Europe, Hasan Kalyoncu 

Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Kıbrıs Batı Üniversitesi, Endonezya 

Universitas Gadjah Mada, Avrupa Amerikan Üniversitesi (K. Makedonya), As Energy, Çabasan, 

Adıpak, Noontek Market E-Ticaret A.Ş. ve  Turuncu Eğitim Derneği işbirliği ile “Tüm Boyutlarıyla 

Covid-19’un Etkileri” temasıyla online olarak 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde Türkiye dahil 

Arnavutluk, Ürdün, Azerbaycan, ABD, Suriye (İdlib, Azaz, Al-Bab bölgeleri), Rusya (Kırım), 

Kırgızistan, Kuveyt, Kosova, Bosna-Hersek, Özbekistan, Mısır, Endonezya, Somali, Pakistan, Irak, 

Brezilya, Ukrayna ve İran olmak üzere 20 farklı ülke ve 37 farklı üniversite/kurumdan Türkçe ve 

İngilizce olmak üzere 56 bildiri ile 85 bilim insanı katılımı ile Gaziantep Üniversite’sinde 

gerçekleştirilmiştir. 

 

2.Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu’nun gerçekleştirilmesine Onur Kurulu’nda  yer 

alarak Sempozyumumuzu şereflendiren; Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. 

İsmail GÜVENÇ’e, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü ve İskenderun Teknik Üniversitesi 

Kurucu Rektörü Prof. Dr. Türkay DERELİ’ye, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif 

ÖZAYDIN’a, Endonezya Universitas Gadjah Mada Rektörü Prof. Panut MULYONO’ya, Kuzey 

Makedonya Avrupa Amerikan  Üniversitesi Başkanı Prof. Dr. Raymond AKKİL’e, Gaziantep İslam 

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat HATİPOĞLU’na, Kıbrıs Batı Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Ömer CAMCI’ya,  Endonezya Gadjah Mada Üniversitesi Sosyal ve Politik 

Bilimler Fakültesi Dekanı Dr. Wawan MAS’UDI’ye; ayrıca katkılarından dolayı As Energy, 

Çabasan, Adıpak ve Noontek Market E-Ticaret A.Ş. ve Turuncu Eğitim Derneği yetkililerine, 

Sempozyumumuza da oturum başkanlığı yapan saygıdeğer hocalarımıza, bildirileri ile 

Sempozyumun özünü oluşturan bilim insanlarına, Sempozyum sürecin de emeği geçen bütün kişi 

ve kurumlara, sempozyuma online olarak bağlanan tüm katılımcılara ve öğrencilerimze ve de 

cesaretle Sempozyum sorumluluğunu üstlenen ekip arkadaşlarıma  

BÜTÜN KALBİMLE EN İÇTEN TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM.  

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY 

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı 
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2
nd

 INTERNATIONAL ECONOMICS AND BUSINESS SYMPOSIUM 

(EFFECTS OF COVID-19 IN ALL DIMENSIONS) 

LIST OF ACCEPTED PAPERS AND PARTICIPANTS 

(27-28 May 2021, Online GOOGLE MEET-Gaziantep/TURKEY 
  

Webpage: http://sempozyum.iktisaddergisi.com) Live link  http://meet.google.com/btq-ixnx-dmq  

(No need to install any programs. Please Ctrl + click for connection on the link) 

 

No Participants Title University 

/Institution 

Country 

2021-001 Murat KARAHAN Covıd 19 Salgınının Orta Ölçekli İşletmelerin  

Faaliyet Karları Üzerindeki Etkisi, Gaziantep Örneği 

Gaziantep University Turkey 

2021-002 Adriatik DERJAJ Turkish as busyness language in Balkan Peninsula and 

the effects of online communications 

Tirana Univesity Albania 

2021-003 B. Dilek ÖZBEZEK 

H. Mustafa PAKSOY 
M. Veysel GÜLTEKİN 

Meryem GÜL 

Covid-19 Pandemi Döneminde Kamu Çalışanlarının 

Stres Düzeyinin İş Motivasyonları Ve İş 

Performanslarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma 

Gaziantep University Turkey 

2021-004 Dua'a Al SAIFI 

Ahmad Saleh 

HUSSEIN 

Corona Pandemıc And The Fınancıal Market In Jordan NGOs Amman Jordan 

2021-005  Anar  ŞÜKÜROV 

 

Kriz Döneminde Kamu Kurumlarının Halkla İlişkiler 

Faaliyetleri (COVID-19 Salgını Sürecinde) 

 

Azerbaycan 

Cumhurbaşkanlığı 
Devlet İdarecilik 

Akademisi 

Azerbaijan 

2021-006 Murteza 

HASANOGLU 

Latif ZEYNALLI 

Impact Of Human Capıtal Development On The Level 

Of Economıc Dıversıfıcatıon In Azerbaıjan 

 

Azerbaycan 
Cumhurbaşkanlığı 

Devlet İdarecilik 

Akademisi 

Azerbaijan 

Azerbaijan 

2021-007 Xətai SALMANOV Devlet Hizmetinde Kontrol Sistemi Azerbaycan 
Cumhurbaşkanlığı 

Devlet İdarecilik 

Akademisi 

Azerbaijan 

2021-008 Emre BALİKCİ 

 

Pandemı Sonrası Nasıl Bır Dunya Bızı Beklıyor? “Post-

Pandemı” Lıteraturune Daır Kısa Bır Sunus 

St.Lawrence 

University 

USA 

2021-009 Sabiha ANNAÇ GÖV  

Halmant MANTHKI 
Effects Of Covıd-19 To Iraq Busıness Envıronment 

 

Gaziantep University 

NGOs 

Turkey 

 

2021-010 Sabiha ANNAÇ GÖV Covid-19 Sürecinde Türkiye’nin Kriz Yönetim 
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Gaziantep University Turkey 

2021-011 Sabri Hussein 
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The Impact Of Corona Pandemıc On The Syrıan 

Economy 

Ebla Private 

University 

Syria 

2021-012 Tuba BÜYÜKBEŞE 

 İrfan DOĞAN 

Tuğba DİKBAŞ 

Kovıd-19 Salgınının Girişimcilik Algıları Üzerindeki 

Etkileri: Kadın Girişimciler Üzerine Nicel Bir 

Araştırma 

Hasan Kalyoncu 

University 

Turkey 

2021-013 İbrahimov Hüseyn 

QASIMOĞLU 

Covid-19 and  Future World Institute  Philosophy 

and sociology   
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2021-014 Bilgehan TEKİN BIST Teknoloji Şirketlerinde Z Skoru-Hisse Senedi 

Fiyatı İlişkisi 

Çankırı Karatekin 
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2021-015 Bilgehan TEKİN 

Seda Nur BASTAK 

Panel Kantil Regresyon Yaklaşımı ile Getiriyi 

Etkileyen İçsel Faktörlerin Modellenmesi: BIST-100 

Örneği 

Çankırı Karatekin 

University 

Turkey 

2021-016 Pavlenko Irina 

GENNADIEVNA 

Kendzerskaya Natalia 

VLADIMIROVNA 

The “Safe Tourism Certification Program” As A Basic 

Component Of The Functioning Of The Hotel 

Complexes Of The Republic Of Turkey In Terms Of 

Covid-19 

V.I. Vernadsky 

Crimean Federal 

University 

 

Crimea-

Russia 

2021-017 Tsohla Svetlana 

YURIEVNA 

Berezina Natalia 

ALEKSANDROVNA 

Prospects And Potential Of Developing Tourism In 

Crimea 

V.I. Vernadsky 

Crimean Federal 

University 

Crimea-

Russia 

2021-018 Seyil NAJİMUDİNOVA 

Rita İSMAİLOVA 

Zamira ÖSKÖNBAEVA 

Üniversite Seçiminde Bilgi Kaynağı Olarak Aile 

Rolünün Değişimi: Covıd-19 Pandemi Öncesi Ve 

Sırasında Kırgızistan Örneği 

Kırgızistan-Türkiye 

Manas University 

Kyrgyzstan 

 

 

http://sempozyum.iktisaddergisi.com/
http://meet.google.com/btq-ixnx-dmq
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2021-019 Iman ABORASS Turkısh Economy And The Effects Of Covıd-19 Syria Sales 

Manager_Al-Bakri 

company around the 

world AUTO SPARE 

PARST LLC 

Syria 

2021-020 Saeid 

HAJIHASSANIASL 

Covıd-19 Salgınının İran Temel Üretim Sektörlerinde 

Faaliyet Gösteren Firmaların Üretimlerine Olan Etkisi: 

Genel Değerlendirme 

Gaziantep University Turkey 

2021-021 İlker EROĞLU 

Orhun Burak SÖZEN 

Covid-19 Sonrası Dönemde E-Ticaret  Gaziantep University Turkey 

2021-022 H. Beyza PAKSOY Covid- 19’un E- Ticarete Etkisi Kahramanmaraş Sutçü 

İmam University 
Turkey 

2021-023 Yeliz BULUT 

 

Covıd-19 Bağlamında Dezenformasyonun 

Kullanımı: Ekonomik Rekabet Açısından Bir 

Değerlendirme 

Yozgat Bozok 

University 

Turkey 

2021-024 Ahmet Cemil 

YILDIRIM 

The Effects of the Covid-19 Pandemic on International 

Contracts: Revival of Hardship and Force Majeure 

Gulf University for 

Science and Technology 
Kuwait 

2021-025 Yaşar AKÇA 

Şaban ESEN 

Covıd-19 Pandemisinde Tıbbi Cihazlar Sektörünün 

Swot Analizi 

Bartın University Turkey 

2021-026 Cholpon 

TOKTOSUNOVA 

Bilal UCHAR 

Jasmin LATOVİC 

Legislation Finance And Accounting Of Association, 

Charity and SME Of Turan (Turk-Islam) Republices In 

Accordance With EU and Covid - 19 Effect 

 

University  

Ekonomics of  

Kyrgyzistan 

University of  Ilİrİa  

University of Travnik 

Kyrgyzistan 

R. Kosovo 

Bosnia and 

Herzegovina 

2021-027 Saadatkan 

SULTANOVNA 

Bilal UCHAR 

Begican AHMEDOV 

Orta Asyadan Orta Doğuya Hz. Ukkaşe Ata ve 

Siracuddin-Salahuddin al-Oşi’den M.Akif-

Bediüzzaman-Tunahan’a Anadolu İzleri ve Kovid - 19 

Etkisi 

 

National University  

of  Kyrgyzistan 

University of  Iliria 

International M. Rumi 

Foundation 

Kyrgyzistan 

R. Kosovo 

Uzbekistan 

2021-028 Nour ABORASS Effects Of Covıd -19 In Turkısh Tourısm Industry Egypt Sales Manager 

Al-Bakri company 

around the world 

AUTO SPARE 

PARST 

Egypt 

2021-029 Poppy S. WINANTI Managing COVID-19: Indonesia’s Experience Universitas Gadjah 

Mada 

Indonesia 

2021-030 Nailis SA’ADAH 

Hadza Min Fadhli 

ROBBY 

Indian Trade Policy Towards Gulf Countries during the 

Premiership of Narendra Modi (2014-2019) 

 

Universitas Islam 

Indonesia, Yogyakarta 
Universitas Islam 

Indonesia, Yogyakarta 

Indonesia 

2021-031 Ahmet KAYAN 

Muti RESID 

 

Suriye’de Covid-19’un Gelişimi Ve Alınan Önlemler Harran University 

Suriye Hukuki ve 

Stratejik Araştırma 

Merkezi 

Turkey 

Syria 

2021-032 Ahmet KAYAN 

Abdisalan 

MOHAMUD 

Somalı'de Covıd-19 Salgını 

 

Harran University 

African Development 

Solutions ADRA 

Temsilcisi 

Turkey 

Somali 

2021-033 Aide HEMIDOVA Azerbaycan Cumhuriyeti Hukuk Sisteminde Organik 

Yasaların Türleri 

Bakü Devlet 

University 

Azerbaijan 

2021-034 Emine Vasfiye 

KORKMAZ 

Pandemi Döneminde Kobi’lerin Stratejik Düşünme 

Becerileri Üzerine Bir Araştırma 

İskenderun Teknik 

University 

Turkey 

2021-035 Mohammad ASIM Effects Of Covıd-19 In All Dımensıons Mentor Amiable 

Professional Society 

(MAPS) 

Pakistan 

2021-036 Ferhat UĞURLU 

Cahit ÇAĞLIN 

Covid-19 Korkusunun Psikolojik İyi Oluş Ve İşgören 

Performansı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: 

Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma 

İskenderun Teknik 

University 

Şırnak University 

Turkey 

2021-037 Orhan ÇOBAN 

Ayşe ÇOBAN 

Harun Reşit GENÇ 

Türkiye’nin Tarımsal Dış 

Ticaretine Covid-19’un Etkisi 
 

Gaziantep University Turkey 

2021-038 Hussam ALAHMAD The Effect of Covid-19 Pandemic on The Turkish 

SMEs and Respond to Recovery Strategies  

Idlib University Syria 

2021-039 Derya ÇEVİK 

TAŞDEMİR 

Sadettin PAKSOY 

İşletmelerde Covid-19 Pandemisinde Yeni Çalışma 

Modellerinin İş Verimliliğine Etkilerine Yönelik Bir 

Çalışma 

Gaziantep University Turkey 
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2021-040 Saleh ALMACHI 

Muhammad 

ALOTHMAN 

The Impact of COVID-19 on Small and Medium-Size 

Enterprises in Southeast Turkey 

Orange Organization 

Orange Organization 

Al Bab-Syria 

Azaz-Syria 

2021-041 Erkan ALSU 

Ahmet TAŞDEMİR 

Abdullah Abbood 

ALHENFESHE 

Fatma ÖZTÜRK 

Covid 19 Pik Noktaları Ve Borsa Getirileri Arasındaki 

İlişki: Borsa İstanbul Üzerine Bir Olay Çalışması 

Gaziantep University 

Gaziantep University 

University of 

Baghdad 

Gaziantep University 

Turkey 

Turkey 

Iraq 

Turkey 

2021-042 Mehmet SEYHAN Yönetsel Alanyazında Covid Sürecinin Dönüşümsel 

Etkileri 

Gaziantep University Turkey 

2021-043 Erhan KILINÇ 

Hüseyin 

KOÇARSLAN 

Patrick ZAWADZKI 

Collaboratıon Strategıes Of Busınesses In The Covıd-

19 Pandemıc Process 

Selcuk University 

Selcuk University 

University of West 

Santa Catarina 

Turkey 

Turkey 

Brazil 

2021-044 Tykhomyrov OLEKS

ANDR 

The  Problem Of Informational Human Rights’ 

Interference In The Security Safeguarding Process  

National Academy of 

Security Service of 

Ukraine 

Ukraine 

2021-045 Ahmet Tuncay Erdem 

Behnam 

ALİPOURVAGHAS

LOU  

Investigation of Research on Compulsory Citizenship 

Behavior with Content Analysis Method 

Bolu Abant İzzet 

Baysal University 

Teheran University 

Turkey 

Iran 

2021-046 Ahmet Tuncay Erdem 

Behnam 

ALİPOURVAGHAS

LOU 

Investigation of Research on Destructive Leadership 

Concept with Content Analysis Method 

Bolu Abant İzzet 

Baysal University  

Teheran University 

Turkey 

Iran 

2021-047 Adigozalova Günel 

RUSTAM 

 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Düşük Gelirli Ailelerin 

Haklarının Korunmasında Sosyal Koruma Sisteminin 

Kurulmasının Tarihsel Yönleri  

Sumgayit Devlet 

Üniversitesi 

Azerbaijan 

2021-048 Zaur Ezimov Kanunların İhtilafının Nedenleri Bakü Devlet 

University 

Azerbaijan 

2021-049 Hasan TUTAR 

Teymur 

SARKHANOV 

Sürdürülebilirlikte Teknolojik İnovasyonun Rolünün 

İncelenmesi 

Bolu Abant İzzet 

Baysal Üniversitesi 

Azerbaycan Devlet 

İktisad Üniversitesi 

(UNEC)-Bakü 

Turkey 

Azerbaijan 

2021-050 Hasan TUTAR 

Vjosë 

HAJRULLAHU 

İmalat İşletmelerinde Teknolojik Yoğunluk Ve 

İnovasyon Kapasitesi: İlişkisel Süreçler Üzerine Bir 

İnceleme 

Bolu Abant İzzet 

Baysal Üniversitesi 

Veranda D4, Hyrja C 

dhe D Lagja Kalabri, 

(Rruga për Veternik)- 

Prishtinë 

Turkey 

Republika e 

Kosovës 

2021-051 Leman 

YUZBASHOVA 

Küreselleşme Kapsamında Azerbaycan'da Ekonomik 

Bölgesel Entegrasyon Sorunlarının Analizi (Bilesuvar 

İli Örneğinde) 

Bilesuvar İli Vali 

Yardımcısı  

Azerbaijan 

2021-052 Vüsal GULIYEV Kamu - Özel Ortaklığı :  Özel Sektör Faaliyetlerine 

İlişkin Devlet Düzenleme Yöntemleri  ve Alanları 

Azerbaycan Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanlığına  

Bağlı Devlet İdarecilik 

Akademisi 

Azerbaijan 

2021-053 Vasif ISMAYILOV Modernleşme  Sürecinde  Azerbaycan Cumhuriyeti'nde 

Sosyal  Devlet  ve  Sosyal Hizmetler 

Azerbaycan Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanlığına  

Bağlı Devlet İdarecilik 

Akademisi 

Azerbaijan 

2021-054 İsmail GÜVENÇ  Covid-19 Pandemisinin Türkiye Tarımında Üretim, 

Fiyat ve Pazarlamaya Etkisi 

Kahramanmaraş 

Sütçü İmam 

Üniversitesi 

Turkey 

2021-055 Tariyel 

MAMMADOV 

Kamu Hizmetlerinin Kalitesinin İzlenmesi ve 

Değerlendirilmesi  (Azerbaycan Örneğinde) 

Azerbaycan Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanlığına  

Bağlı Devlet İdarecilik 

Akademisi  PhD. 

Student 

Azerbaijan 

2021-056 Elnur ALİYEV Binyıl Kalkınma Amaçlarından Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçlarına Geçişin  Karşılaştırmalı Analizi 

 

Azerbaycan Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanlığına  

Bağlı Devlet İdarecilik 

Akademisi   

Azerbaijan 
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2
nd

 INTERNATIONAL ECONOMICS AND BUSINESS SYMPOSIUM 

(EFFECTS OF COVID-19 IN ALL DIMENSIONS) 

SYMPOSIUM SCHEDULE  
 (27-28 May 2021, Online GOOGLE MEET-Gaziantep/TURKEY 

  

Webpage: http://sempozyum.iktisaddergisi.com)Live link  http://meet.google.com/btq-ixnx-dmq  

(No need to install any programs. Please Ctrl + click for connection on the link) 
Symposium Date 27-28 May 2021 (Thursday, Friday)   

Presentation 27-28 May 2021 (Thursday, Friday)  

Trip - 

Date-Hour Symposium Schedule (webpage: http://sempozyum.iktisaddergisi.com/) 

26  May 2021, Wednesday Check live link  http://meet.google.com/btq-ixnx-dmq 
Live link  http://meet.google.com/btq-ixnx-dmq (No need to install any programs. 

Please Ctrl + click for connection on the link) 

27 May 2021, Thursday, 11:00 Opening Ceremony Speechs  (Online-GOOGLE MEET) 
Prof. H. Mustafa PAKSOY (Chair of 2nd ECONBUSS) 

Dr. Wawan MAS’UDI (Dean of Faculty of Social and Political Sciences, Indonesia’s Gadjah Mada 

University) 

Prof. Türkay DERELİ (Rector of Hasan Kalyoncu University and Founding Rector of İSTE) 

27 May 2021, Thursday, 11:15 Invited Speakers 

Prof. İsmail GÜVENÇ (Founding  Rector of  Kilis 7 Aralık University, TURKEY) 

 

First Day (27 May 2021 Thursday)-SESSIONS 
 

Date-Hour Saloon A Chair: Prof. İsmail GÜVENÇ   

27 May 2021, 

Thursday 

11:30-12:30 

1 
Covid-19 Pandemisinin Türkiye Tarımında Üretim, Fiyat ve Pazarlamaya Etkisi  

İsmail GÜVENÇ 

2 

Küreselleşme Kapsamında Azerbaycan'da Ekonomik Bölgesel Entegrasyon Sorunlarının Analizi 

(Bilesuvar İli Örneğinde) 

Leman YUZBASHOVA 

3 
Kamu - Özel Ortaklığı :  Özel Sektör Faaliyetlerine İlişkin Devlet Düzenleme Yöntemleri  ve Alanları 

Vüsal GULIYEV 

4 
Modernleşme  Sürecinde  Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Sosyal  Devlet  ve  Sosyal Hizmetler 

Vasif ISMAYILOV 

 
5 

Kamu Hizmetlerinin Kalitesinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi  (Azerbaycan Örneğinde) 

Tariyel MAMMADOV 

 
6 

Binyıl Kalkınma Amaçlarından Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Geçişin  Karşılaştırmalı Analizi 

Elnur ALİYEV 

27 May 2021, Thursday, 12:30  Break 

 

Date-Hour Saloon A Chair: Prof. Orhan ÇOBAN   

27 May 2021, 

Thursday 

13:30-14:00 

1 
Pandemı Sonrası Nasıl Bır Dunya Bızı Beklıyor? “Post-Pandemı” Lıteraturune Daır Kısa Bır Sunus 

Emre BALİKCİ 

2 
Covid-19 and  Future World 

İbrahimov Hüseyn QASIMOĞLU 

3 
Türkiye’nin Tarımsal Dış Ticaretine Covid-19’un Etkisi 

Orhan ÇOBAN, Ayşe ÇOBAN, Harun Reşit GENÇ 

27 May 2021,  

14:00-14:05 
Break  

27 May 2021,  

14:05-14:35 

Saloon A Chair: Assoc. Prof. Dr. Erkan ALSU 

1 
BIST Teknoloji Şirketlerinde Z Skoru-Hisse Senedi Fiyatı 

Bilgehan TEKİN 

2 

Panel Kantil Regresyon Yaklaşımı ile Getiriyi Etkileyen İçsel Faktörlerin Modellenmesi: BIST-100 

Örneği 

Bilgehan TEKİN, Seda Nur BASTAK 

3 
Covid 19 Pik Noktaları Ve Borsa Getirileri Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Üzerine Bir Olay Çalışması 

Erkan ALSU, Ahmet TAŞDEMİR, Abdullah Abbood ALHENFESHE, Fatma ÖZTÜRK 

27 May 2021,  

14:35-14:40 
Break  

27 May 2021,  

14:40-15:10 

Saloon A Chair:  Assist. Prof. Cevat YILDIRIM 

1 
The Impact Of Corona Pandemıc On The Syrıan Economy 

Sabri Hussein HASAN 

2 
Impact Of Human Capıtal Development On The Level Of Economıc Dıversıfıcatıon In Azerbaıjan 

Murteza HASANOGLU, Latif ZEYNALLI 

http://meet.google.com/btq-ixnx-dmq
http://meet.google.com/btq-ixnx-dmq
http://meet.google.com/btq-ixnx-dmq
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3 
Corona Pandemıc And The Fınancıal Market In Jordan 

Dua'a Al SAIFI, Ahmad Saleh HUSSEIN 

27 May 2021,  

15:10-15:15 
Break  

27 May 2021,  
15:15-15:45 

Saloon A Chair: Assit Prof. Murat KARAHAN 

1 
Covıd 19 Salgınının Orta Ölçekli İşletmelerin Faaliyet Karları Üzerindeki Etkisi: Gaziantep Örneği 
Murat KARAHAN 

2 
Covid-19 Sürecinde Türkiye’nin Kriz Yönetim Stratejisi 
Sabiha ANNAÇ GÖV 

3 
Pandemi Döneminde Kobi’lerin Stratejik Düşünme Becerileri Üzerine Bir Araştırma 
Emine Vasfiye KORKMAZ 

27 May 2021,  
15:45-15:50 

Break  

 

27 May 2021,  
15:50-16:20 

Saloon A Chair: Prof. Sadettin PAKSOY 

1 
Covid-19 Korkusunun Psikolojik İyi Oluş Ve İşgören Performansı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: 
Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma 
Ferhat UĞURLU, Cahit ÇAĞLIN 

2 
Covid-19 Pandemi Döneminde Kamu Çalışanlarının Stres Düzeyinin İş Motivasyonları Ve İş 
Performanslarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma 
B. Dilek ÖZBEZEK, H. Mustafa PAKSOY, M. Veysel GÜLTEKİN, Meryem GÜL 

3 
İşletmelerde Covid-19 Pandemisinde Yeni Çalışma Modellerinin İş Verimliliğine Etkilerine Yönelik Bir 
Çalışma 
Derya ÇEVİK TAŞDEMİR, Sadettin PAKSOY 

27 May 2021,  

16:20-16:25 
Break  

27 May 2021,  
16:25-16:55 

Saloon A Chair: Assist. Prof. Seyil NAJİMUDİNOVA  

1 
Üniversite Seçiminde Bilgi Kaynağı Olarak Aile Rolünün Değişimi: Covıd-19 Pandemi Öncesi Ve 
Sırasında Kırgızistan Örneği 
Seyil NAJİMUDİNOVA, Rita İSMAİLOVA, Zamira ÖSKÖNBAEVA 

2 
Kriz Döneminde Kamu Kurumlarının Halkla İlişkiler Faaliyetleri (COVID-19 Salgını Sürecinde) 
Anar  ŞÜKÜROV 

3 
Covıd-19 Bağlamında Dezenformasyonun Kullanımı: Ekonomik Rekabet Açısından Bir Değerlendirme 
Yeliz BULUT 

27 May 2021,  
16:55-17:00 

Break  

27 May 2021,  
17:00-17:30 

Saloon A Chair: Assit. Prof.  Ahmet KAYAN 

1 
Covıd-19 Salgınının İran Temel Üretim Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Firmaların Üretimlerine Olan 

Etkisi: Genel Değerlendirme 
Saeid HAJIHASSANIASL 

2 
Suriye’de Covid-19’un Gelişimi Ve Alınan Önlemler 
Ahmet KAYAN, Muti RESID 

3 
Somalı'de Covıd-19 Salgını 
Ahmet KAYAN, Abdisalan MOHAMUD 

27 May 2021,  
17:30-00:00 

Break End of the day-Continue for tomorrow please 

 

 

 

Second Day (28 May 2021-Friday)-SESSIONS 

 

28 May 2021, 

Friday 

10:30-11:00 

Saloon A Chair: Assist Prof. Orhun Burak SÖZEN 

1 
Yönetsel Alanyazında Covid Sürecinin Dönüşümsel Etkileri 

Mehmet SEYHAN 

2 
Covid-19 Sonrası Dönemde E-Ticaret 

İlker EROĞLU, Orhun Burak SÖZEN 

3 
Covıd-19 Pandemisinde Tıbbi Cihazlar Sektörünün Swot Analizi 

Yaşar AKÇA, Şaban ESEN 

28 May 2021,  

11:00-11:05 

Break  

28 May 2021,  

11:05-11:35 

Saloon A Chair: Assist Prof. Uygar Dursun YILDIRIM 

1 

The “Safe Tourism Certification Program” As A Basic Component Of The Functioning Of The 

Hotel Complexes Of The Republic Of Turkey In Terms Of Covid-19 

Pavlenko Irina GENNADIEVNA, Kendzerskaya Natalia VLADIMIROVNA 

2 
Prospects And Potential Of Developing Tourism In Crimea 

Tsohla Svetlana YURIEVNA, Berezina Natalia ALEKSANDROVNA 
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3 

The Effects of the Covid-19 Pandemic on International Contracts: Revival of Hardship and Force 

Majeure 

Ahmet Cemil YILDIRIM 

28 May 2021,  

11:35-11:40 

Break  

28 May 2021,  

11:40-12:10 

Saloon A Chair: Prof. H. Mustafa PAKSOY 

1 
Kovıd-19 Salgınının Girişimcilik Algıları Üzerindeki Etkileri: Kadın Girişimciler Üzerine Nicel Bir 
Araştırma 

Tuba BÜYÜKBEŞE,  İrfan DOĞAN, Tuğba DİKBAŞ 

2 
Covid- 19’un E- Ticarete Etkisi 

H. Beyza PAKSOY 

3 
Effects Of Covıd-19 In All Dımensıons 

Mohammad ASIM 

28 May 2021,  

12:10-13:30 
Break Lunch- Friday Pray 

28 May 2021,  

13:30-14:00 

Saloon A Chair:  Assoc. Prof. Ferit Serkan ÖNGEL 

1 

Legislation Finance And Accounting Of Association, Charity and SME Of Turan (Turk-Islam) 

Republices In Accordance With EU and Covid - 19 Effect 

Cholpon TOKTOSUNOVA, Bilal UCHAR, Jasmin LATOVİC 

2 
Indian Trade Policy Towards Gulf Countries during the Premiership of Narendra Modi (2014-2019) 

Nailis SA’ADAH, Hadza Min Fadhli ROBBY 

3 
Managing COVID-19: Indonesia’s Experience 

Poppy S. WINANTI 

28 May 2021,  

14:00-14:05 
Break  

 

 

 

 

 

 

28 May 2021,  

14:05-14:35 

Saloon A Chair: Assoc. Prof. Hüseyin KOÇARSLAN 

1 
The Effect of Covid-19 Pandemic on The Turkish SMEs and Respond to Recovery Strategies 

Hussam ALAHMAD 

2 
The Impact of COVID-19 on Small and Medium-Size Enterprises in Southeast Turkey 

Saleh ALMACHI, Muhammad ALOTHMAN 

3 
Collaboratıon Strategıes Of Busınesses In The Covıd-19 Pandemıc Process 

Erhan KILINÇ, Hüseyin KOÇARSLAN, Patrick ZAWADZKI 

28 May 2021,  

14:35-14:40 
Break  

28 May 2021,  

14:40-15:10 

Saloon A Chair: Prof. Bilal UCHAR 

1 
Devlet Hizmetinde Kontrol Sistemi 

Xətai SALMANOV 

2 

Orta Asyadan Orta Doğuya Hz. Ukkaşe Ata ve Siracuddin-Salahuddin al-Oşi’den M.Akif-

Bediüzzaman-Tunahan’a Anadolu İzleri ve Kovid - 19 Etkisi 

Saadatkan SULTANOVNA, Bilal UCHAR, Begican AHMEDOV 

3 
Azerbaycan Cumhuriyeti Hukuk Sisteminde Organik Yasaların Türleri 

Aide HEMIDOVA 

28 May 2021,  

15:10-15:15 
Break  

 

 

 

28 May 2021,  

15:15-15:45 

Saloon A Chair: Assoc. Assit Prof. Ahmet Tuncay ERDEM 

1 
The  Problem Of Informational Human Rights’ Interference In The Security Safeguarding Process 

Tykhomyrov OLEKSANDR 

2 
Investigation of Research on Compulsory Citizenship Behavior with Content Analysis Method 

Ahmet Tuncay Erdem, Behnam ALİPOURVAGHASLOU 

3 
Investigation of Research on Destructive Leadership Concept with Content Analysis Method 

Ahmet Tuncay Erdem, Behnam ALİPOURVAGHASLOU 

28 May 2021,  

15:45-15:50 
Break  

 

 

 

28 May 2021,  

15:50-16:20 

Saloon A Chair:  Assit Prof. Sabiha ANNAÇ GÖV 

1 
Effects Of Covıd -19 In Turkısh Tourısm Industry 

Nour ABORASS 

2 
Turkısh Economy And The Effects Of Covıd-19 

Iman ABORASS 

3 
Effects Of Covıd-19 To Iraq Busıness Envıronment 
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COVİD-19 PANDEMİSİNİN TÜRKİYE TARIMINDA ÜRETİM, FİYAT VE 

PAZARLAMAYA ETKİSİ 

 

THE EFFECT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON PRODUCTION, PRICE AND 

MARKETING IN TURKISH AGRICULTURE 

İsmail GÜVENÇ
1
 

1.GİRİŞ 

Dünyada 2019 yılın sonunda Covid-19’un ilk etkileri gözlenmeye başladı. Türkiye’de ilk 

olarak 11 Mart 2020 tarihinde Covid-19 vakası görüldü. Koronavirüsler (CoV) 1960’lı yıllarda 

görülmeye başlanmış, 2003 yılında, daha önceden bilinmeyen bir virüs formunda ortaya çıkmış ve 

pandemi yapmıştır.  Son olarak ise 7 Ocak 2020’de yeni bir CoV (2019-nCoV) tanımlanmıştır. Bu 

son hastalığının adı COVID-19 (2019-nCoV Hastalığı) olarak kabul edilmiştir (Gözüküçük 2020). 

Bu bilgilere göre virüs yeni bir forma dönüşerek salgın yapmaktadır. 

Pandemi başladığında karşılaşılan tepkiler kapsamında iki konu dikkat çekiciydi: Birincisi 

folklorik yaklaşımlar, ikincisi ise bilim ve din çerçevesinde yapılan tartışmalardı.  

Pandemi yaklaşırken ilk tepkilerin (folklorik) bilinmesi kriz dönemleri için önemli bir 

deneyim olacaktır. Çin’de başlayan salgının buralara gelse bile hiçbir şey yapamayacağını, çünkü 

nar ekşisi, sarımsak, tirşik çorbası, kelle paça, vs yiyenlere Covid-19’un bir şey yapmayacağı iddia 

edilmişti (Çöplü 2020; Karatay 2020). Bu açıklamalar yanında, bilimsel verilere dayanarak 

konunun çözülmesi gerektiği ve toplumu yanlış yönlendirilmemesine de dikkat çekilmişti 

(Çilingiroğlu 2020). Daha sonraki gelişmeler göre karmaşık bir salgının basite alınmasının 

indirgemecilikle (bk. Wikipedia 2021) izah edilemeyeceğini göstermiştir (Güvenç 2020a).  

Dünyada gözlenen Covid-19 virüs salgınının tartışmalarda birisi de bilim-din konusundaydı. 

Pandemi (salgı) ile insanların mabetlere değil sağlık kurumlarına başvurmaları dinin modern 

dünyada yeri ile ilgili tartışmaları yeniden başlattı. Şu açıklamaları konunun daha iyi anlaşılmasına 

yardım edebilir: “Sanayi devrimi ile birlikte bilim giderek daha fazla vurgulanır olmuştur. Eskiden 

huzur ve bilgi edinmek için din adamlarına müracaat eden insanlar, devrimle birlikte daha çok 

doktor ve bilim adamlarına müracaat etmeye başlamıştır (Macionis 2015). Bu konuda mesele 

toplumsal kurumların işlevlerinin karıştırılmasıdır. Bilimin işlevleri şu şekilde paylaşılmıştır Bilim 

“nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılarak bilgi edinme ve temellendirilmiş bilgi üretme 

sürecidir”. Modern bilimin belli başlı işlevleri vardır. Bunlar anlamak,  tahminde (yordamak) 

bulunmak ve kontroldür (Güvenç 2019). Dünyanın nasıl işlediği bilimin konusu (Macionis 2015) 

olduğu dikkate alındığında Covid-19’un etkilerinin bilimsel verilerle incelenmesi gerekir.  

 

2.COVİD-19, TARIM ve ÇEVRE 

Hastalığın belirtileri (semptomları) ve hastalıktan korunma yolları Cov-19’nin gelişmesi için 

hangi ortamın elverişli olduğunun bilinmesi hastalıkla mücadelede olduğu kadar tarımsal üretim 

içinde oldukça önemlidir. Bir organizmanın gelişmesine etkili olan çevresel faktörler önemlileri 

şunlardır: Sıcaklık ve nispi nem, ışık, rüzgar ve substrate (altlık/yüzey/toprak).  

Hong Kong Üniversitesi’nden “Sıcaklık ve Nispi Nemin SARS Coronavirüsünün Canlılığı 

Üzerine Etkileri” başlıklı bir araştırmada virüsün farklı sıcaklık (38 ° C, 33 ° C, 28 °C) ve nispi 

nemde (>% 95, % 80-89 ve % 40-50)  canlılığı incelenmiştir. Araştırma sonunda, virüsün canlılığını 

yüksek sıcaklıkta (38 °C) ve yüksek bağıl nemde (>% 95) hızla kaybettiği tespit edilmiştir (Chan ve 

ark., 2011).  Araştırmada virüsün 22-25 °C sıcaklıklarda ve %40-50 bağıl nemde (yani tipik klimalı 

ortamlarda) 5 gün boyunca (deney için en uzun süre) canlılığını korudu belirlenmiştir. Araştırıcılar 

Koronavirüsünün ilkbahar ve subtropikal alanda canlılığını daha iyi koruduğunu belirtmektedir. 

Araştırıcılar bazı Asya ülkelerinin (Malezya, Endonezya veya Tayland gibi) neden önemli SARS 

salgınlarına sahip olmadığını yüksek sıcaklık ve yüksek bağıl nemli ortama sahip tropik bölgede 

                                                 
1
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olmaları ile açıklamışlardır. Türkiye’de uzun yılların ortalamasına göre nisan ayında sonra 35-40 °C 

maksimum sıcaklıklar gözlemlenmeye başlanılmaktadır. Örneğin Kahramanmaraş ilinde aylık 

ortalama maksimum sıcaklık Marta:15.9, Nisanda: 21.2 Mayısta: 26.7 Haziranda: 31.9, Temmuz-

Ağustosta: 35.9 °C’dir. Bu ilimizde aylık ortalama sıcaklık ise Marta: 10.7, Nisanda: 15.5 Mayısta: 

20.3 Haziranda: 25.2, Temmuz Ağustosta: 28.4 °C’dir. Bu durum Cov-2 pandemisinin başladığı 

mart başında itibaren sıcaklığın düzenli artacağını göstermektedir (Güvenç 2017). Bu verileri 

dikkate alarak Ülkemizde bahar ve yaz aylarında sıcaklıkların artması ile pandeminin (virüsün 

gelişmesinin) azalması beklenilmelidir. Nitekim 2020 yılı pandemi dönemindeki deneyimde bunu 

teyit etmektedir. 

ABD’de “SARS-CoV-1 ile karşılaştırıldığında SARS-CoV-2'nin Aerosol ve Yüzey 

Stabilitesi” başlıklı bir araştırmada iki virüsün (SARS-CoV-2 ve SARS-CoV-1) canlılığı beş 

çevresel koşulda (aerosol, plastik, paslanmaz çelik, bakır ve karton) incelenmiş. Araştırmadan elde 

edilen sonuçlar ise özetle şu şekilde:  (1)-SARS-CoV-2'nin stabilitesinin test edilen deney koşulları 

altında SARS-CoV-1 ile benzer olduğu bulunmuş. (2)-SARS-CoV-2, deneyde bakırda 4 saat; 

kartonda ve çelikte 24 saat;  plastikte ise 72 saat canlı kalabiliyor.  (3)- Aerosollerde 3 saat canlı 

kalabilmekte (NEJM 2021) 

Türkiye’de uzun yılların ortalamasına göre nisan ayında sonra 8-10 saat günlük güneşlenme 

gözlemlenmeye başlanılmaktadır.  “virüsün düşmanları güneş ve deterjandır” (Kara 2020). Örneğin 

Kahramanmaraş ilinde uzun yılların aylık ortalamasına göre güneşlenme süresi Marta: 5.5, Nisanda: 

6.7, Mayısta: 8.1 Haziranda: 10.0, Temmuzda: 10.5 ve Ağustosta: 9.9 saat olarak 

gerçekleşmektedir. Bu durum Cov-2 pandemisinin başladığı mart başında itibaren bol ve uzun 

süreli güneşli günlerin düzenli artacağını göstermektedir. Ülkemizde de bahar ve yaz aylarında 

sıcaklıkların ve güneşlenmenin artması ile pandeminin etkinliğinin düşmesi beklenilmelidir. 

 

3.KORONAVİRÜSÜN TARIMA ETKİSİ 

3.1.Gıda Güvenliği 

Hemen hemen her ülke için tarım önemli bir ekonomik alt sektördür.  Bu durum tarımın 

ekonomik büyüklüğünden ziyade stratejik önemi ile ilgilidir. Bu önemi yanında tarımın tanımı 

konusunda tarımsal üreticiler, kamu yöneticileri arasında tam bir fikir birliğinin olduğunu söylemek 

mümkün değildir. Tarım şu alanlarda faaliyet gösteren bir bilim olarak açıklayan uzmanlar 

(Hartmann ve Kester 2009) vardır: Islah, çoğaltma, üretim,  işleme ve depolama ve gıda teknolojisi. 

Bu yarım, tarımı daha geniş olarak tanımlamakla birlikte buna altıncı bir uğraş olarak “pazarlama” 

da eklenmelidir. Tarım, Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin 

yükseltilmesi (ıslah), uygun koşullarda korunması (muhafaza/depolama), işlenip değerlendirilmesi 

ve pazarlanması faaliyetleridir. Bunun yanında gıda tedarik zinciri; tarımsal girdiler, 

üretim/üreticiler, nakliyeciler, gıda işleyicileri, gıda ambalaj ve etiketleme üreticileri, dağıtım 

sistemleri ve perakendeciler ile birlikte kompleks bir bütündür. Bu bütünlük içerisinde üretim ana 

faaliyet alanı olmakla birlikte diğer alanlarda oldukça önemlidir. Pandemine bu aşamaların her 

birinin gıda güvenliğinde tehlike oluşturmayacak şekilde işlemesi istenir. Üretim aşamasında bir 

sorun olmaz ise gıda tedarik zincirinin diğer aşamalarında gerekenler daha kolay yapılabilir. 

Ulusal güvenliğin çok boyutlu olduğu ve bunun bir boyutunun da gıda (tarım) güvenliği 

olduğu dikkate alınmalıdır. Nitekim bu düşünceyi “Türkiye’nin ulusal güvenliği sadece güvenlik 

güçlerini ilgilendiren bir konu değildir” şeklinde yer verilen ifade de teyit etmektedir. Basit anlamda 

ulusal güvenlik bir ulusun tehditlerden, korkulardan ve tehlikelerden uzak olmasıdır. Buna göre 

Covid-19 ulusların güvenliği tehdit eden akut bir salgındır. Türkiye’nin Ulusal güvenliğinde 

önceliğinin ne olması gerektiği sorusuna cevap verilmeye çalışılan bir çalışmada ana başlıklar 

arasında “Gıda güvenliğinin uzun vadeli şekilde oluşturulmasına” yer verilmiştir. (Güvenç 

2020b.Yücel 2021). Bu nedenle Türkiye’nin tarımsa üretiminin pandemi döneminde nasıl 

etkilendiğinin ortaya konması faydalı olacaktır. 

Covid-19 pandemisi ekonomik süreçler üzerinde farklı oranlarda olsa da etkili olabilir. 

Nitekim pandemi etkileri konusunda yapılan bir değerlendirmede “Küresel politik ve ekonomik 
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sistemin değişmemesi artık mümkün değil” şeklinde bir öngörü yapılmıştı (Acemoğlu 2020). 

Aradan geçen sürede yeni verilerin ortaya çıkmasıyla ulusal veri tabanlarında (TUİK 2021; 

BÜGEM 2021) ve alan çalışmalarında (BDUTAEM 2021) yararlanarak pandeminin etkisi aşağıda 

ürün deseni, üretim, fiyatlar, ihracat ve pazarlama gibi boyutlarında incelenmiştir.  

 

3.2.Tarımsal Üretim 

Kültürü yapılan 140-160 kadar bitki türünden elde edilen ürünler Türkiye’nin bitkisel 

üretimini oluşturmaktadır. Yani tarla bitkileri grubunda 55-60; meyve-sebze grubunda ise 75-80 

kadar türün üretimi söz konusudur (BÜGEM 2021). Pandemi döneminde (2020’de) üreticiler 

yetiştirdikleri ürünlerde (ürün deseninde) bir değişiklik yapıp yapmadıkları önemlidir. Bu konuda 

“Covid-19 Salgının Tarım İşletmelerine Etkisi” başlıklı yöresel bir çalışmada ürün deseninde bir 

değişme olmadığı belirlenmiştir (BDUTAEM 2021). Türkiye ölçeğinde benzer bir durum olduğu 

söylenebilir. 

Pandeminin tüm yıl etkili olduğu 2020 yılındaki tarımsal üretimin ne yönde geliştiğini 

verilerle ortaya koymak mümkün. Bunun için 2019 ve 2020 yılı bitkisel üretim verilerine bakmak 

yeterlidir (Şekil 1). Tahıl ürünleri üretim miktarları 2020 yılında bir önceki yıla göre %8,1 oranında 

artarak yaklaşık 37,2 milyon ton olarak gerçekleşti. Sebze ürünleri üretim miktarı 2020 yılında bir 

önceki yıla göre %0,3 artarak yaklaşık 31,2 milyon ton oldu. Meyve, içecek ve baharat bitkileri 

üretim miktarı 2020 yılında bir önceki yıla göre %5,8 oranında artarak yaklaşık 23,6 milyon ton 

olarak gerçekleşti (TUİK 2021). Bu bulgular bitkisel üretimde bir azalmanın beklenmediği 

öngörüsünü (Güvenç 2020b) teyit etmektedir. 

 

Şekil 1: Türkiye’de 2019 ve 2020’de bitkisel üretim (TUİK 2021). 

Bitkisel üretimi oluşturan 150 kadar bitki türünde ihtiyaç, üretim ve yeterlilikleri ayrı ayrı 

incelemek mümkündür. Bu noktada Türkiye’de üretilen ürünlerden yeterlilik seviyesi oldukça 

yüksek olanlarda sorun beklenilmese de düşük olan ve fiyatları farklı nedenlerle yükselenler ile 

ilgili önlem alınmalıdır. Pandemi döneminde (2020) türler dikkate alınsa bile gıda güvenliğini 

tehlikeye sokacak bir değişim söz konusu değildir (TUİK 2021). 

2021 için ise pandemiden dolayı üretimde azalma beklenilmemekle birlikte kuraklıktan 

dolayı bazı ürünlerde üretim miktarının azalması beklenilmektedir. 

 

3.3.Fiyat 
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Zaman zaman başta taze meyve-sebzeler olmak üzere tarımsal ürün (gıda) fiyatlarının 

yüksek olması tartışılmaktadır. 2019’da soğan ve patates; 2020’de sarımsak fiyatlarının yüksek 

olması kamuoyunu meşgul etmişti. Bu tartışmalarda bilimsel doğruyu ortaya koymak için nominal 

ve reel fiyatlar dikkate alınmalıdır. Taze ve kuru soğan için 2005-2020 döneminde soğan 

fiyatlarındaki nominal fiyattaki değişim Çizelge 1’de sunulmuştur. Bu 15 yıllık dönemde taze soğan 

fiyatları %434,0 ve kuru soğan fiyatları ise %333,3 oranında artmıştır. 

 Soğan fiyatlarında 2008-2020 dönemindeki değişim Şekil 2’de sunulmuştur. Bu dönemde 

nominal fiyatlar yıllara göre değişse de artma reel fiyatlar ise azalma eğilimindedir. Pandemi 

döneminde soğan fiyatlarının nasıl değiştiğini anlamak için 2019 ve 2020 fiyatlarına baktığımızda 

ise nominal ve reel fiyatlarda azalmanın olduğu belirlenmiştir.  

 

Tablo 1: Taze ve Kuru Soğanda Fiyat Değişimi 
Yıl Y. Soğan Fiyatı Değişim (%) K. Soğan Fiyat Değişim (%) 

2005 0,94 100,0 0,36 100,0 

2006 1,06 112,8 0,42 116,7 

2007 1,19 126,6 0,48 133,3 

2008 1,36 144,7 0,43 119,4 

2009 1,49 158,5 0,54 150,0 

2010 1,86 197,9 0,89 247,2 

2011 1,88 200,0 0,76 211,1 

2012 1,98 210,6 0,49 136,1 

2013 1,89 201,1 0,53 147,2 

2014 1,78 189,4 0,52 144,4 

2015 1,97 209,6 0,67 186,1 

2016 2,19 233,0 0,76 211,1 

2017 2,11 224,5 0,56 155,6 

2018 2,23 237,2 0,94 261,1 

2019 3,41 362,8 1,30 361,1 

2020 4,08 434,0 1,20 333,3 

Kaynak: Anon., 2021 (TUİK) verilerinden yararlanarak hazırlanmıştır. 
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Şekil 2: 2008-2020 Döneminde Kuru Soğan Fiyatlarının Değişimi 

 

Başta meyve-sebze olmak üzere tarımsal ürünlerin nominal fiyatları enflasyon, 

mevsimsellik, maliyetler ve spekülatiftir faktörlere bağlı olarak artmaktadır. Meyve ve sebze 

fiyatları üzerine pandemi çok etkili olmamıştır. Meyve ve sebzede turfanda veya sera ürünleri 

nedeniyle mevsimsel fiyat dalgalanmaları hemen her yıl ortaya çıkmaktadır. Bahar ve yaz mevsimi 

ile pazarlarda meyve ve sebzeler bollaşmakta ve fiyatlar düşmektedir. Üretim maliyetleri fiyat 

artışlarında önemli faktördür. Yem, gübre, enerji vd. girdi maliyetleri perakende fiyatların artmasına 

neden olmaktadır. Pandemi döneminde gübre ve mazot gibi girdi maliyetlerinde bir artış olmamıştır 

(Çizelge 2). Gübre tüketimi 2019 yılında 6.1 milyon ton iken %17 artarak 7.1 milyon tona 

yükselmiştir (BÜGEM 2021). Bu veriler pandemi döneminde girdi maliyetlerinin (gübre ve mazot 

gibi) üreticilerin etkilenmeyecek şekilde düzenlendiğini göstermektedir. Buna göre perakende fiyat 

artışlarında spekülatif etkin ihtimalini güçlendirmektedir.  

 

Tablo 2: Gübre ve Mazot Fiyatlarındaki Değişim 
Yıl Mazot Fiyatı (TL/L) Gübre Fiyatı (1) (TL/Ton)  

2003 1,40 314 

2010 2,97 679 

2019 6,43 1892 

2020 6,07 1892 

Kaynak: BÜGEM 2021. (1): Fiyatlar 20.20.0 gübre çeşidi içindir. 

 

3.4.İhracat 

Türkiye’nin 2019 ve 2020’de tarımsal ihracatındaki değişim Çizelge 3’de verilmiştir. 

Türkiye’nin tarım sektöründe 2020’de ihracatı önceki yıla göre bitkisel ürünler ve ağaç-orman 

ürünleri boyutlarında artarken hayvansal ürünlerde azalmıştır.  Türkiye’nin tarım sektöründe 

ihracatında toplamda %4.3 bir artış olmuştur (Çizelge 3). Sektör içerisinde taze ürünlerde ihracat 

artışı olurken (yaş meyve ve sebze ihracatında %20,8 artış) yağ ve hayvansal ürünlerinkinde az da 

olsa düşüş gözlenmiştir. 

Tarım ürünlerin bazılarının ihracatında Türkiye için fırsatlar öngörülmektedir. Dünya’nın en 

büyük sebze ve meyve üreticilerinden olan Çin’den gıda ithalatı (özellikle meyve ve sebze) yapan 

ülkeler corona virüsü sebebiyle yeni tedarikçiler aramaktadır. Bu duruma en yakın örnek olarak 

sınırlarını Çin’e kapatan Rusya’nın Türkiye’ye uyguladığı meyve ve sebze kotalarında artışa ve 
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ithalatta rotayı Türkiye’ye kırması gösterilebilir (TİM 2021b). Türkiye tarımsal ürün ihracatında -

özellikle taze sebze ve meyvede- potansiyelini değerlendirerek pandemiyi fırsata dönüştürebilir.  

 

Tablo 3: Türkiye’nin 2019 ve 2020’de Tarımsal İhracatındaki Değişim 

 

2019 2020 

Değişim    

('20/'19)  Pay(20)  (%) 

A. Bitkisel Ürünler 15.338.649 16.350.706 6,6 9,6 

 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve 

Mamulleri  6.787.841 7.301.341 7,6 4,3 

 Yaş Meyve ve Sebze   2.260.425 2.731.186 20,8 1,6 

 Meyve Sebze Mamulleri  1.548.012 1.683.746 8,8 1,0 

 Kuru Meyve ve Mamulleri   1.416.430 1.399.574 -1,2 0,8 

 Fındık ve Mamulleri  2.028.385 1.946.989 -4,0 1,1 

 Zeytin ve Zeytinyağı  282.659 271.182 -4,1 0,2 

 Tütün  908.417 910.531 0,2 0,5 

 Süs Bitkileri ve Mam. 106.480 106.157 -0,3 0,1 

B. Hayvansal Ürünler 2.505.020 2.451.931 -2,1 1,4 

 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 2.505.020 2.451.931 -2,1 1,4 

C. Ağaç Ve Orman Ürünleri 5.529.995 5.566.505 0,7 3,3 

 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 5.529.995 5.566.505 0,7 3,3 

Tarım Sektörü Toplamı 23.373.664 24.369.143 4,3 14,4(1) 

Kaynak: TİM 2021a ( https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari); (1): Türkiye’nin Toplam ihracatındaki payını 

göstermektedir. 

3.5.Pazarlama 

Ülkemizde başta meyve-sebze ürünleri olmak üzere tarımsal ürünlerin pazarlanması önemli 

bir sorundur. Pazarlama, kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun şekilde değişimi sağlamak üzere 

malların üretilmesini, fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve satış çabalarını planlama ve uygulama 

sürecidir (Tenekecioğlu 2006). 21. yüzyılda pazarlamanın nasıl olacağı önemli bir sorudur. 

Küreselleşme (globalleşme) ve bilgi teknolojileri işletmelerin faaliyetlerini (pazarlamayı) önemli 

ölçüde etkileyen iki önemli faktördür. Pazarlamanın değişim süreci incelenirken 1960’larda 

rekabetin tekrar ortaya çıkmasına ve küreselleşmenin başlaması ve 2000’lerden sonra bilişim 

teknolojisindeki gelişmeler 21. yüzyılda pazarlamanın yeni formlara değişeceğine işaret etmektedir. 

Pazarlamada yeni yaklaşımlar arasında veri tabanlı yaklaşımlarda bulunmaktadır. Ülkemizde son 

yıllarda on-line satışlar veya sanal market uygulamaları meyve-sebzelerin tüketicilere 

ulaştırılmasında kullanılmaya başlanmıştır. Covid-19 pandemi sürecinde pazarlamada sanal market 

uygulamaları yoğun şekilde kullanımıştır. Pandeminin gerek ihracatta (yukarda açıklandığı gibi) 

gerekse iç piyasalarda  pazarlarma konusunda mevcut yapısal sorunlar dışında etkisi sınırlı 

kalmıştır.   

 

4.SONUÇ 

Pandeminin tüm yıl etkili olduğu 2020 yılındaki tarımsal üretimde; tahıl ürünleri üretim 

miktarları 2020 yılında bir önceki yıla göre %8,1 oranında, sebze ürünleri üretim miktarı bir önceki 

yıla göre %0,3 oranında, meyve, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı bir önceki yıla göre %5,8 

oranında artış göstermiştir. Bu bulgular bitkisel üretimde bir azalmanın beklenmediği öngörüsünü 

teyit etmektedir. Başta meyve-sebze olmak üzere tarımsal ürünlerin nominal fiyatları enflasyon, 

mevsimsellik, maliyetler ve spekülatiftir faktörlere bağlı olarak artmaktadır. Meyve ve sebze 

fiyatları üzerine pandemi çok etkili olmamıştır. Üretim maliyetleri fiyat artışlarında önemli 

faktördür. Yem, gübre, enerji vd. girdi maliyetleri perakende fiyatların artmasına neden olmaktadır. 

Pandemi döneminde gübre ve mazot gibi girdi maliyetlerinde bir artış olmamıştır. Ülkemizde son 

yıllarda on-line satışlar veya sanal market uygulamaları meyve-sebzelerin tüketicilere 

ulaştırılmasında kullanılmaya başlanmıştır. Covid-19 pandemi sürecinde pazarlamada sanal market 

uygulamaları yoğun şekilde kullanımıştır. 

 

https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari
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COVID 19 SALGINININ ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN 

FAALİYET KARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, GAZİANTEP ÖRNEĞİ 

 

THE EFFECTS OF THE COVID 19 PANDEMIC ON THE OPERATING PROFIT OF 

THE MEDIUM-SIZE COMPANIES, EVIDIENCE FROM GAZIANTEP 

Murat KARAHAN
*
 

 

ÖZET 

2020 yılının başında Dünyayı etkisi altına alan COVID – 19 salgını, Mart 2020’den bu yana 

Türkiye’de etkisini giderek artırarak Dünyada olduğu kadar Türkiye’de de ekonomik ve sosyal 

açıdan olumsuz sonuçlara yol açmıştır. Salgın öncesi, ülkelerin birbirleri ile olan ticari ve mali 

ilişkileri üst düzeyde iken COVID - 19 salgını sonrası durum, ihracat, ekonomik ve sosyal açıdan 

gittikçe ağırlaşan bir hale dönüşmüştür. Alınan önlemlerin değiştirdiği koşullar altında, ulusal ve 

uluslararası işletmeler sektörel olarak farklı düzeylerde salgından etkilemiştir. Örneğin turizm ve 

inşaat, sektörü salgından olumsuz olarak daha fazla etkilenirken, sağlık sektörü ile ulaştırma 

sektöründe yer alan kargo şirketleri, mevcut durumda iş hacimlerini artırarak daha da büyümüştür. 

Salgının ne zaman ve ne şekilde ortadan kalkacağına ilişkin belirsizlik, işletmelerin içerisinde 

bulunduğu duruma göre gerekli stratejileri oluşturmasını engellemekte ve işletme sürekliliğini tehdit 

eden en büyük unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla ekonomideki etkisi ile doğru 

orantılı olarak, orta ölçekli işletmelerin faaliyet karlarının COVID - 19 salgınından ne derece 

etkilendiği ve bu etkinin sonraki dönemlerde devam edip etmeyeceği, araştırılması gereken önemli 

bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada Gaziantep de farklı sektörlerde faaliyet 

gösteren orta büyüklükteki beş işletmenin faaliyet karları geçmiş beş dönem itibariyle 

karşılaştırmalı olarak trend analizi yapılmak suretiyle incelenmiştir. İşletmelerin Vergi Usul 

Kanunu’na (VUK) göre düzenlenmiş son beş yılı kapsayan mizanları, Exel programına aktarılarak 

gerekli düzenlemeler yapılmış ve mali tablolarda dönem sonu itibariyle ortaya çıkan faaliyet karları 

trend analizi yapılmak suretiyle karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. İncelemenin sağlıklı sonuçlar 

vermesi açısından, değerlendirme yapılacak işletmelerin en az beş yıllık faaliyeti olması, önemli bir 

ölçüt olarak belirlenmiştir. Araştırma konusu yapılan şirketler, sağlık, tekstil,  gıda, inşaat ve eğitim 

sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Farklı sektörler seçilmesindeki amaç salgının etkilerini 

sektörel bazda inceleme olanağı yaratmaktır. Şirketlerin ticari karları, başka unsurların dolaylı 

etkilerini de içermesi nedeniyle faaliyet karı inceleme konusu yapılmıştır. Yapılan inceleme ve 

analizler neticesinde salgının bazı şirketlerin faaliyet karlarını arıtırken bazı şirketlerinkini 

düşürdüğü tespit edilmiştir. Salgının ne kadar devam edeceği ve değişen koşullarda hangi 

önlemlerin alınarak mali tablolara etki edeceğinin tam olarak öngörülememesi, gelecek 

dönemlerdeki faaliyet karlarının tahmininde karşılaşılan en büyük zorlu olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: COVID - 19, Trend Analizi, Finansal Tablolar, Faaliyet Karı 

 

ABSTRACT 

The COVID – 19 outbreak that affected the World at the beginning of 2020, gradually 

increase its influence in Turkey since March 2020, has had negative economic and social 

consequences in Turkey, as in the World. The commercial volume and financial transactions of the 

countries were at a high level in the domestic and international areas before the epidemic. But after 

the COVID – 19 epidemics, the situation has turned into an increasingly severe economic and social 

issue. Under conditions changed by the measures taken, national and international companies have 

affected the epidemic at different levels on a sectoral basis. For instance, while the tourism and 

construction sector are more adversely affected by the epidemic, the health sector and Cargo 

Companies in the transportation sector have grown further by increasing their business volumes in 
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the current situation. Uncertainty about when and how the epidemic will disappear prevents 

businesses from creating the necessary strategies according to the circumstance, and this issue 

emerges as the crucial factor that threatens business continuity. Therefore, in direct proportion to its 

effect on the economy, to what extent the operating profits of medium-sized enterprises are affected 

by the COVID – 19 outbreak and whether this effect will go on in the following periods comes out 

as a crucial issue that needs to be analyzed. The operating profits of the five medium-sized 

Companies operating in different industries in Gaziantep have been analyzed by using trend 

analysis comparatively as of the last five periods in this study. The necessary arrangements have 

been made by transferring the trial balances prepared according to Trax Procedure Law (VUK) of 

the companies concerned for the last five years to the Excel Program. The operating profit arising at 

the end of the period in the financial statements is dealt with comparatively by trend analysis. The 

Companies to be evaluated have at least five years of activity that has been determined as a 

substantial criterion in terms of healthy results of the examination. The Companies subject to 

research operate in the health, textile, food, construction, and education sectors. The purpose of 

choosing different sectors is to create the opportunity to examine the effects of the epidemic on a 

sectoral basis. The operating profit is chosen to examine since the commercial profit of the 

Companies includes the indirect effects of other factors. As a result of the examinations and 

analyses made, it has been found that while epidemics increase the operating profit of some 

companies, it decreases that of other companies. How long the epidemic will continue and what 

measures will be taken under changing conditions cannot be fully predicted and which comes out 

the worst challenge faced in estimating operating profits in the upcoming periods. 

Key Words: COVID – 19, trend analysis, financial statements, operating profit 

 

1.GİRİŞ 

COVID – 19 salgını tüm dünyada sosyal ve ekonomik hayatı önemli ölçüde etkilemekte ve 

ülke yönetimleri salgının olumsuz etkilerini azaltmak için birçok önlem alarak yürürlüğe 

koymaktadır. Özellikle turizm gibi bazı sektörlerin faaliyetleri önemli ölçüde gerilerken, gıda ve 

sağlık sektörü gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin ticaret hacimleri günden güne artmıştır. 

Bu faaliyetler neticesinde ortaya çıkan finansal tabloların analiz edilerek yorumlanması şirketlerin 

sonraki dönemlerde gerçekleşecek olası ticari faaliyetleri bakımından da büyük önem taşımaktadır. 

İşletmelerin ticari faaliyetlerinin gerilemesi sonucu hasılatlarının azalması ve bu durumun sonraki 

dönemlerde de devam etmesi durumunda şirketin finansman olanaklarının daralması hem işletme 

bazında hem işletmenin içinde bulunduğu sektör açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Finansal 

tabloların analiz edilerek bunun neticesinde alınacak doğru kararlar, içinde bulunulan zor durumun 

aşılmasında önemli rol bir rol oynayacaktır. Finansal tabloların bir önceki dönemle karşılaştırmalı 

olarak incelenmesi önceki döneme göre salgının finansal tablolarında ne tür bir etkiye yol açtığının 

tespiti açısından önemli bir rol oynamaktadır.  

Salgın sürecinde birçok şirket faaliyetlerini ya kendiliğinden ya da alınan önlemlerin neticesi 

olarak durdurmak zorunda kalmıştır. Devam eden süreçte ise şirketlerden bazıları yeniden ticari 

faaliyetlerini alınan önlemler kapsamında devam etmektedir. Bununla birlikte artan vaka sayıları 

sonucu gelecekte otoritelerin nasıl kararlar alacağı ise tam olarak tahmin edilememektedir. Bu da 

şirketlerin sürekliliği üzerinde önemli bir baskı unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin 2020 

yılında bir önceki döneme göre geliri önemli düzeyde azalan şirketin sonraki dönemlerde satış 

tahminlerini ve tedarik sürecini salgın durumunu dikkate alarak yeniden revize etmesi yerinde 

olacaktır. Bu bağlamda şirketlerin önemli bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin önceki yılla 

karşılaştırılması ve ortaya çıkan farkların nedenlerinin belirlenmesi şirketlerin menfaatine olacaktır. 

Salgının Türkiye’de etkilerini gösterdiği Mart 2020’den bu yana şirketlerin finansal tabloları 

değişen sosyal ve ekonomik durumdan farklı oranlarda etkilenmiştir. Salgının etkilerini barındıran 

finansal tabloların denetlenmesi ile tablolara etki eden unsurların analiz edilmesi risklerin yeniden 

belirlenmesi ve değerlendirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Risk değerlendirmesi ile 
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ilgili olarak her denetim, COVID 19 salgının çevrelediği durumların bütün denetim alanlarının 

yakından analiz edilmesine ihtiyaç duymaktadır.
2
  

Salgın ticari faaliyetleri doğrudan etkilemesinin yanı sıra döviz kuru ve faiz oranı gibi 

makroekonomik büyüklükleri etkilemesi sonucu söz konusu şirketleri dolaylı olarak da 

etkilemektedir. İthalatta ve ihracatta yaygın bir şekilde değişim aracı olarak kullanılan Dolar (USD) 

ve EURO (EUR) ve İngiliz Sterlinine (GBP) ait dönem başı ve dönem sonu rakamları ile değişim 

oranları aşağıdaki gibidir.
3
  

 

Tablo 1: Döviz Kurlarındaki Değişim (2020 – 2019) 
Döviz Kurları 31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 Değişim Oranı 

Amerikan Doları - USD 7,3405 5,9402 23,57% 

EURO - EUR 9,0079 6,6506 35,44% 

İngiliz Sterlini - GBP 9,9438 7,7765 27,87% 

Kaynak: https://www.verginet.net/dtt/11/Vergi-Sirkuleri-2020-21.aspx,  17.03.2021 

 

2020 yılının dönem başında 7,77 TL bandında olan İngiliz Sterlini dönem sonunda yaklaşık 

%28 oranında artış göstererek 9,94 TL’ye yükselmiştir. Yaygın olarak kullanılan ve yukarıda yer 

alan döviz birimlerinden en fazla artış gösteren %35’lik yükselişle EURO olurken Amerikan Doları 

%23’lük artışla göreli olarak daha az bir yükseliş göstermiştir.  

Şirketlerin finansal tablolarını önemli ölçüde etkileyen faiz oranlarına ilişkin değişim 

aşağıdaki gibidir.
4
 

 

Tablo 2: Faiz Oranlarındaki Değişim (2020 – 2019) 
 Kredi Türü 25-12-2020 03-01-2020 Değişim Oranı 

İhtiyaç (TL Üzerinden Açılan)(Akım Veri,%) 22,95% 15,18% 51,19% 

İhtiyaç (KMH Dahil)(TL Üzerinden Açılan)(Akım Veri,%) 21,55% 16,11% 33,77% 

Taşıt (TL Üzerinden Açılan)(Akım Veri,%) 16,60% 13,21% 25,66% 

Konut (TL Üzerinden Açılan)(Akım Veri,%) 18,69% 12,57% 48,69% 

Ticari (TL Üzerinden Açılan)(Akım Veri,%) 19,70% 12,99% 51,66% 

Ticari (EUR Üzerinden Açılan)(Akım Veri,%) 3,53% 29,60% -88,07% 

Ticari (USD Üzerinden Açılan)(Akım Veri,%) 4,73% 8,23% -42,53% 

Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan)(Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi 

Kartları Hariç)(Akım Veri,%) 
19,62% 12,24% 60,29% 

Tüketici Kredisi (TL Üzerinden Acılan)(İhtiyaç+Taşıt+Konut)(Akım Veri,%) 22,14% 14,77% 49,90% 

Tüketici Kredisi (KMH Dahil) (TL Üzerinden 
Açılan)(İhtiyaç+Taşıt+Konut)(Akım Veri,%) 

21,22% 15,69% 35,25% 

Kaynak: http://www3.tcmb.gov.tr/veriyaytakvim/takvim.php, 19.03.2021  

 

Şirketlerin büyük oranda kullandığı TL bazlı ticari kredi bir önceki döneme göre önemli 

oranda (%51,66) artış göstermiştir. 2020 yılında gerçekleşen faiz oranlarındaki artış şirketlerin faiz 

giderlerini artırmak suretiyle kar marjlarını azaltan önemli bir finansman unsuru olmuştur.  

                                                 
2
 By Howard B.Levy, Financial Reporting and Auditing Implications of the COVID – 19 Pandemic, The CPA Jounal, 

s.27,  May 2020   
3
 https://www.verginet.net/dtt/11/Vergi-Sirkuleri-2020-21.aspx, 17.03.2021  
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Petrol fiyatları ise özellikle şirketlerin girdi fiyatları üzerinde önemli etkiye sahip diğer bir 

unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Petrol fiyatlarındaki dönemsel değişim aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir.
5
 

 

Tablo 3: Petrol Fiyatlarındaki Değişim  (2020 – 2019) 
  Şimdi Açılış Yüksek Düşük Hacim Fark % 

31.12.2020 48,52 48,35 48,58 47,77 181,89K 0,25% 

01.01.2020 61,33 61,52 61,54 61,33 - 0,44% 

En Yüksek: 65,65 En Düşük: -40,32 Fark: 105,97 Ortalama: 39,65 Fark %: -20,54 

  Petrol Fiyatları  31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 Değişim Oranı 

Varil Ham Petrol Fiy.  (USD) 48,52 61,33 -20,89% 

Kaynak: https://tr.investing.com/commodities/crude-oil-historical-data, 25.03.2021 

 

2020 yılında petrol fiyatlarında %20,89’luk bir düşüş gerçekleşmesine rağmen döviz 

kurunda yaşanan yükseliş nedeniyle girdi fiyatlarında arzulanan düzeyde düşüş sağlanamamıştır.  

Şirketlerin finansal tablolarını etkileyen önemli makroekonomik büyüklüklerdeki değişimi 

inceledikten sonra şirketlerin bulundukları sektörler itibariyle incelemek yerinde olacaktır.  

 

2.ŞİRKETLERİN SEKTÖREL YAPISI 

İnceleme konusu yapılan A şirketi sağlık sektöründe faaliyet gösteren ve bulunduğu ilin 

büyük çaplı hastaneleri arasında yer alan bir şirket olup 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle çalışan 

sayısı 480 iken bu rakam 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle %7,29 oranında artarak 515 kişiye 

yükselmiştir. Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre düzenlenmiş finansal tablolara göre Şirketin aktif 

büyüklüğü 45.462.414 TL olup bu tutar 2020 yılında %4,82 oranında azalarak 43.272.043 TL’ye 

gerilemiştir. Şirket bulunduğu ilde oligopol piyasasına örnek teşkil edecek belirli sayıdaki şirketle 

rekabet etmektedir. Ürün farklılaştırması ve piyasadaki fiyatları belirleme gücü, hizmet sektöründe 

faaliyet göstermesi ve bulunduğu alan itibariyle yarı kamu niteliğinde olması nedeniyle sınırlıdır. 

Şirketin hizmet maliyeti haricinde girdi olarak aldığı tıbbi malzemeler yerli ve yabancı ürünlerden 

oluşmaktadır. Dolayısıyla şirket döviz kurlarından etkilenerek bunu fiyatlara yansıtmaktadır. Ancak 

şirketin yurt dışı ihracatı olmayıp yerel piyasaya hizmet verdiği için döviz geliri bulunmamaktadır. 

Sonuç olarak şirket girdi maliyetlerindeki artışı yerel piyasada hizmet verdiği kitleye yansıtırken 

döviz geliri bulunmadığı için Eximbank kredisi gibi uygun faizli kredi bulma olanağı 

bulunmamaktadır.  

B Şirketi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde halı sektöründe faaliyet gösteren bir 

işletmedir. Şirketin 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle çalışan sayısı 282 kişi olup bu rakam 2020 sonu 

itibariyle %18 oranında azalarak 231 kişiye düşmüştür. VUK’a göre düzenlenmiş mali tablolara 

göre 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle Şirketin aktif büyüklüğü 104.928.611 TL iken 2020 yılı 

sonunda bu tutar %4’lük bir azalışla 100.557.797 TL’ye düşmüştür. Şirket halı imalatının yanı sıra 

yarı mamul grubunda ticari mal satışı da yapmaktadır. Şirketin içinde bulunduğu sektör çok sayıda 

alıcı ve satıcının bulunduğu tam rekabet piyasasına örnek teşkil etmektedir. Fiyat piyasa koşullarına 

göre oluşmakta olup şirketlerin piyasadaki ürünlerin fiyatını belirleme gücü bulunmamaktadır. 

Üretilen ürünler türlerine göre akrilik, polip ve polyester makine halısı olup şirketler birbirleriyle 

nispeten aynı kalitede yani homojen ürün üretmektedir. Şirketin girdi olarak kullandığı ürünlerin 

önemli bir kısmı (Polipropilen, jüt, tutkal vs.) petrol fiyatlarından, döviz kurundan ve faiz 

oranlarından etkilenmektedir. Dolayısıyla ithalata bağlı olarak girdi fiyatlarındaki artışı ürün satış 

fiyatlarına yansıtmaktadır. Bununla birlikte Şirket ürettiği ürünlerin %93’ünü ilişkili firma 

kapsamında bulunan başka bir ihracatçı firmaya satmaktadır. Dolayısıyla şirketin döviz geliri 

                                                 
5
 https://tr.investing.com/commodities/crude-oil-historical-data, 25.03.2021  
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olması nedeniyle Eximbank kredisi gibi ucuz faizli kredi kullanma imkânının yanı sıra ithalata bağlı 

girdi fiyat artışlarından sınırlı olarak etkilenmektedir.  

Araştırma konusu yapılan C Şirketi gıda sektöründe faaliyet gösteren ve büyük 

grosmarketler ile süpermarketlere toptan satış yapan bir işletmedir. Aralık 2019 tarihi itibariyle 

çalışan sayısı 47 olup bu rakam 2020 Aralık ayı itibariyle değişiklik göstermemiştir. VUK’a göre 

düzenlenen finansal tablolarda 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle şirketin aktif büyüklüğü 47.831.181 

TL iken bu tutar 2020 sonu itibariyle %26,54 oranından artış göstererek 60.527.601 TL’ye 

yükselmiştir. Şirketin gıda imalatı bulunmamakta olup sadece ticari mal satışı söz konusudur. 

Şirketin içinde bulunduğu sektör, yine çok sayıda alıcı ve satıcının olduğu ve fiyatların veri olarak 

kabul edildiği tam rekabet piyasasına örnek teşkil edecek bir piyasadır. Şirketin ticari mal satışlarını 

oluşturan ürünler makroekonomik göstergelerden dolaylı olarak etkilenmektedir. Almış olduğu 

malların imalatı döviz kuru ve faiz oranı gibi makroekonomik değişkenlerden etkilenmektedir. 

Dolayısıyla şirket girdi maliyetlerini satış fiyatına yansıtmaktadır. Şirketin yurt dışı satışı olmadığı 

için Eximbank kredisi gibi düşük faizli kredilerden yararlanma olanağı bulunmamaktadır.  

D Şirketi ise inşaat sektöründe faaliyet göstermekte olup işletme büyüklüğü bakımından 

bulunduğu ilin önde gelen inşaat firmaları arasındadır. Aralık 2019 itibariyle çalışan sayısı 43 olup 

bu rakam 2020 Aralık ayında önemli oranda artarak 314 kişiye yükselmiştir. VUK’a göre 

düzenlenen mali tablolarda 2020 Aralık ayı sonu itibariyle şirketin aktif büyüklüğü 103.132.296 TL 

iken bu tutar 31 Aralık 2020’de önemli oranda artarak 225.981.348 TL’ye yükselmiştir. Şirketin 

içinde bulunduğu sektör yine tam rekabet koşullarına yakın çok sayıda alıcı ve satıcının bulunduğu 

bir piyasadır. Mal farklılaştırması büyük oranda kullanılan malzemenin kalitesine bağlı olduğu için 

mal farklılaştırması yapılamamaktadır. İnşaat malzemelerinin fiyatları büyük oranda döviz 

kurundan etkilenmektedir. Şirket artan girdi fiyatlarına bağlı olarak satış fiyatlarını artırmaktadır. 

Özellikle konut kredi faiz oranları şirketin konut satışlarına direkt etki ettiği için Şirket açısından 

büyük önem taşımaktadır. Şirketin yurt dışı satışı olmadığı için döviz geliri bulunmamaktadır.  

İnceleme konusu yapılan E şirketi ise eğitim yani hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir 

işletme olup bulunduğu ilin önde gelen özel okulları arasındadır. Şirket özel hesap dönemine tabi 

olup dönem başı 1.09.2019 dönem sonu ise 31.08.2020 olarak belirlenmiştir. 2019 Ağustos yani 

dönem sonu itibariyle çalışan sayısı 171 iken 2020 Ağustos ayı sonunda bu rakam yaklaşık %24 

azalarak 129 kişiye düşmüştür. VUK’a göre hazırlanan finansal tablolarda 2019 Ağustos ayı sonu 

itibariyle aktif büyüklüğü 37.822.303 TL iken 2020 Ağustos ayış sonunda bu tutar %2,19 oranında 

azalarak 36.994.427 TL’ye gerilemiştir. Şirketin yabancı para cinsinden herhangi bir işlemi 

bulunmamakta olup döviz kuru ve faiz oranı değişmelerinden dolaylı olarak etkilenmektedir. Şirket 

bulunduğu il sınırları içerisinde yerel olarak faaliyetlerini sürdürmekte olup online olarak yurt dışı 

eğitim hizmeti satışı bulunmamaktadır. 

Yukarıdaki veriler ışığında Şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörler ve bu sektörlerdeki 

firmaların karşı karşıya kaldıkları döviz kuru, faiz oranı gibi makroekonomik büyüklüklerin yanı 

sıra salgın kapsamından alınan önlemlerde şirketlerin faaliyet karlarını önemli ölçüde 

etkilemektedir. Etkinin yönü ve şiddetinin belirlenmesinde beş yılı kapsayacak şekilde şirketlerin 

faaliyet karlarının trend analizi faydalı olacaktır. 

 

3.TREND ANALİZİ 

Sapmaların ve ayrıntıların daha iyi tespit edilmesi açısından en az beş yıllık faaliyeti olan 

şirketler seçilmiş ve VUK’a göre düzenlenen finansal tablolardaki faaliyet karları baz alınarak trend 

analizi yapılmıştır.  
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(Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası (TRY) cinsinden ifade edilmiştir.) 

Şekil 1: A Şirketi Faaliyet Karı Trend Analizi 

 

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren A şirketi 2016 yılında 2.896.978 TL faaliyet karı elde 

etmiştir. 2016 dönemi faaliyet karına oranla 2017 yılında %5,9, 2018 yılında ise %21,52’lik bir artış 

gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise faaliyet karı %16,48 oranında azalış göstermiştir. 2020 yılında ise 

COVID 19 salgınına bağlı artan hasta sayısının da etkisiyle faaliyet karı 2016’yılına göre %167,40, 

2019 yılı göre ise %220,17 oranında artmıştır. Beş dönemlik veri trendine bakıldığında salgının 

sonraki iki yılda devam etmesi halinde yaklaşık faaliyet karları kırmızı sütunlarda gösterildiği 

şekilde gerçekleşecektir. Veri olarak alınan beş yıllık süreç baz alınarak oluşturulan trend modelinin 

açıklanan değişkenin değerini (faaliyet karını) öngörmekte ne kadar uygun olduğunu gösteren R
2
 

değerinin 0,60 olması modelin tahmin gücünün yüksek olmadığını göstermektedir. Başka bir 

ifadeyle modelin bağımlı değişkeni (faaliyet karını) ölçme gücü 0,60’dır.  Yukarıdaki grafikten de 

anlaşılacağa üzere, salgınla beraber artan vaka sayıları hastanenin iş yükünü artırmış bu da faaliyet 

karını önemli ölçüde artırmıştır.      

 

 

 
(Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası (TRY) cinsinden ifade edilmiştir.) 

Şekil 2: B Şirketi Faaliyet Karı Trend Analizi 

 

B Şirketi halı sektöründe faaliyet göstermekte olup 2016 yılında 1.270.384 TL faaliyet karı 

elde etmiştir. 2017 yılında faaliyet karı önemli oranda artarak 9.855.412 TL’ye 2018 yılında da 

8.808.809 TL’ye yükselmiştir. 2019 yılı faaliyet karı ise 2016 yılına göre %593 artış göstermiş 

ancak bir önceki döneme (2018) göre %49,27 oranında azalmıştır. 2020 yılı sonu itibariyle faaliyet 

karı 2016 yılı sonuna göre %298 artış gösterse de 2019 yılı karına göre %42,53 oranında azalış 

göstermiştir. Şirketin faaliyet karı 2018 yılından itibaren azalışa geçmiş ve bu azalış 2020 yılında da 
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devam etmiştir. Kamu otoritesinin almış olduğu kararlar doğrultusunda Gaziantep Organize Sanayi 

Bölgesindeki imalathanelerde faaliyet durdurulması yoluna gidilmiş ve bu da faaliyet karında 

düşüşe neden olmuştur. Şekilde gösterilen eğilim çizgisine göre 2021 ve 2022 yılına ilişkin tahmini 

faaliyet karları kırmızı sütunlarda gösterildiği gibidir. Şirketin beş yıllık faaliyet karı bu periyodda 

düzenli bir artış ya da azalış izlemediği için modelin ölçme gücünü gösteren R
2
 değeri (0,07) düşük 

çıkmıştır. Bu da kırmızı sütunlarda gösterilen faaliyet karı tutarlarının gerçekleşme ihtimalinin 

düşük olduğunu göstermektedir.     

 

 
(Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası (TRY) cinsinden ifade edilmiştir.) 

Şekil 3: C Şirketi Faaliyet Karı Trend Analizi 

 

C Şirketi gıda sektöründe faaliyet gösteren bir işletme olup 2016 yılında 5.785.641 TL 

faaliyet karı elde etmiştir. Sonraki dönemde faaliyet karında %13,33’lük bir düşüş yaşansa da 2018 

ve 2019 yıllarında, 2016 yılına göre sırasıyla %19,12 ve %62,97 oranında artış göstermiştir. 

COVID 19 salgınının ekonomik ve sosyal hayatı etkilediği dönemde ise 2020 yılı faaliyet karı 2016 

yılına göre %98,52 oranında 2019 yılına göre %21,81 oranında artış göstermiştir. Yukarıdaki şeklin 

üst kısmında yer alan doğrunun denklemi doğrultusunda oluşturulan sonraki iki döneme ait faaliyet 

karları da 12.465.615 ve 14.047.044 olarak öngörülmüştür. Veri olarak alınan beş yıllık süreç baz 

alınarak oluşturulan trend modelinin açıklanan değişkenin değerini (faaliyet karını) öngörmekte ne 

kadar uygun olduğunu gösteren R
2
 değerinin 0,94 olması modelin tahmin gücünün yüksek 

olduğunu göstermektedir. Bu veriler ışığında COVID 19 salgınının gıda toptan satış sektöründe 

olumsuz bir etkiye yol açmadığı sonucuna ulaşılmıştır.   

 

 
(Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası (TRY) cinsinden ifade edilmiştir.) 

Şekil 4: D Şirketi Faaliyet Karı Trend Analizi 
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D Şirketi inşaat sektöründe faaliyet göstermekte olup 2016 yılında 4.269.874 TL faaliyet 

karı elde etmiş olup takip eden dönemin faaliyet karında önemli oranda düşüş yaşanmıştır. 2018 ve 

2019 yıllarında ise faaliyet karı, 2016 yılı faaliyet karına oranla sırasıyla %33,56 ve %148,03 

oranında artış göstermiştir. Salgının etkilerini gösterdiği 2020 yılında ise şirketin faaliyet karı 2016 

yılına oranla %93,78, 2019 yılına göre ise %97,49 oranında düşüş göstermiştir. Ancak burada 

dikkat edilmesi gereken nokta, Şirketin yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri (17 grubu) 

hesabı ile yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri (35 grubu) hesaplarını kullanmaktadır. 

Yapımına başlamış olduğu inşaatlar uzun bir zamana (1 yıldan fazla) yayılarak inşaatın 

tamamlanmasını müteakip satılmakta ve buna göre faaliyet karı oluşmaktadır. Bu durum göz 

önünde bulundurulsa dahi grafikten de anlaşılacağı üzere salgının etkilerini gösterdiği 2020 yılında 

şirketin satışları düşmüş ve bu da faaliyet karını olumsuz etkilemiştir. R
2
’nin düşük olması (0,01) 

nedeniyle 2020 yılını takip eden iki yılda öngörülen rakamların gerçekleşme olasılığı düşüktür. 

Sonuçta COVID 19 salgını şirketin satışlarını düşürmüş bu da faaliyet karının önemli ölçüde 

düşmesine yol açmıştır.  

 

 
(Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası (TRY) cinsinden ifade edilmiştir.) 

Şekil 5: E Şirketi Faaliyet Karı Trend Analizi 

  

E Şirketi eğitim sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olup 2016 yılında (868.568) TL zarar 

etmiştir. Takip eden üç yılda faaliyet karını 2016 yılına göre sırasıyla %224,66 , %273,25 %279,44 

oranında artırmıştır. Salgının etkisini gösterdiği 2020 yılında ise faaliyet karı 2016 yılına oranla 

%678, 2019 yılı faaliyet karına göre ise %222,08 oranında artmıştır. Geçmiş beş dönem faaliyet 

karı verilerine göre oluşturulan trend analizine göre 2020 yılını takip eden 2021 ve 2022 yıllarında 

faaliyet karının sırasıyla 5.335.389 TL ve 6.560.681 TL olacağı öngörülmektedir. Modelin tahmin 

gücünü gösteren R
2
’nin 0,93 olması öngörülen iki yıl verilerinin gerçekleşme olasılığının yüksek 

olduğunu göstermektedir. COVID 19 salgınının etkili olduğu 2020 yılında şirket faaliyet karını 

önemli ölçüde artmıştır. Bunun çeşitli nedenleri olabilir ancak özel okullarda eğitim imkânlarının 

devlet okullarına kıyasla daha iyi olması ve eğitime salgın önlemleri kapsamında önemli bir ara 

verilmesi eğitimde özel okullara olan talebi artırmıştır. Bu veriler ışığında COVID 19 salgını E 

şirketinin faaliyet karını artırmasına katkıda bulunmuştur. 

 

4.SONUÇ 

Araştırmada farklı sektörlerde faaliyet gösteren beş şirketin geçmiş beş yıllık faaliyet karları 

veri olarak alınarak trend analizi yapılmıştır. COVID 19 salgınının etkilerini gösterdiği 2020 

yıllında, sağlık sektöründe faaliyet gösteren A şirketi, gıda sektöründe faaliyet gösteren C şirketi ve 

eğitim hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren E şirketi faaliyet karlarını baz alınan 2016 yılına 

oranla önemli ölçüde artırmıştır. Yine bu üç şirketin faaliyet karları bir önceki döneme göre 

sırasıyla, %220,17, %21,81 ve  %678 oranında artış göstermiştir. Bu bağlamda salgının sağlık ve 

özel eğitim hizmetleri sektöründe faaliyet karını önemli ölçüde artırırken, toptan gıda satışı 
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sektöründe önemli oranda artışa yol açmamakla birlikte faaliyet karını olumlu olarak devam 

ettirdiği tespit edilmiştir.  

Diğer yandan halı (tekstil) sektöründe faaliyet gösteren B şirketinin faaliyet karı 2016 yılına 

göre %298 artış göstermiş, inşaat sektöründe yer alan D şirketinin faaliyet karı ise 2016 yılına göre 

%93,78 oranında düşüş göstermiştir. Salgın halı sektörünü göreli olarak daha az olumsuz olarak 

etkilerken inşaat sektöründeki faaliyet karını önemli ölçüde düşürmüştür. Yine B ve D şirketlerinin 

bir önceki döneme göre faaliyet karlarındaki azalış oranları sırasıyla %42,53 ve %97,49 olarak 

gerçekleşmiştir. Önceki dönem baz alınarak hesaplanan faaliyet karı azalış oranları COVID 19 

salgınının D Şirketini B şirketine oranla daha fazla etkilediğini göstermektedir. Başka bir değişle 

incelenen sektörler arasında en fazla olumsuz etkilenen sektör inşaat olurken, tekstil sektörü 

salgından göreli olarak inşaat sektörüne oranla daha az etkilenmiştir.  

Araştırmanın sonuçları yorumlanırken sonuçların o sektörde faaliyet gösteren tek bir şirketin 

finansal verileri ışığında oluşturulduğu unutulmamalıdır. Yani faaliyet karındaki düşüş ya da 

yükselişin tamamının salgın sonucu oluştuğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü şirketin faaliyet 

karına etki eden birçok unsur bulunmaktadır. Bununla birlikte yapılan trend analizleri ışığında 

sektörlerin 2020 yılında COVID salgınından ne ölçüde etkilendiği ortaya koymaya çalışılmıştır.  

COVID 19 salgının ne zaman biteceği ve alınan önlemler kapsamında hangi şirketlerin bu 

durumdan olumlu ya da olumsuz olarak etkileneceği bilinmemektedir. Bu bilinmezlik şirketlerin 

ticari faaliyetlerini planlamasını ve duruma göre işletme sürekliliğini sağlayacak önlemler almasını 

zorlaştırmaktadır.  
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COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE KAMU ÇALIŞANLARININ 

STRES DÜZEYİNİN İŞ MOTİVASYONLARI VE İŞ PERFORMANSLARINA 

ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

A RESEARCH ON THE EFFECT OF THE STRESS LEVEL OF PUBLIC EMPLOYEES 

ON JOB MOTIVATION AND JOB PERFORMANCE  

DURING COVID-19 PANDEMIC PERIOD 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, yaşanan stresin iş motivasyonu ve iş performansı düzeylerine 

etkilerini COVID-19 pandemi döneminde kamu personeli açısından incelemektir. Bu amaç 

doğrultusunda 521 kamu personelinden online anket yöntemiyle veriler toplanmıştır. Çalışmada, 

algılanan stres (stres ve baş etme), iş motivasyonu (içsel motivasyon ve dışsal motivasyon) iş 

performansı (bağlamsal performans ve görev performansı) arasındaki ilişki alt boyutlar 

çerçevesinde ele alınmıştır.  Araştırma sonucu algılanan stresin baş etme boyutunun iş 

motivasyonun içsel motivasyon boyutu üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu; algılanan 

stresin stres boyutunun iş motivasyonun dışsal motivasyon boyutu üzerinde ve algılanan stresin baş 

etme boyutunun iş performansının görev performansı boyutu üzerinde anlamlı ve negatif bir 

etkisinin olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Algılanan Stres, Motivasyon, Performans. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the effect of stress experienced on their job motivation 

and job performance levels in terms of public personnel during the COVID-19 pandemic period. 

For this purpose, data were collected from 521 public personnel through online survey method. In 

the study, the relationship between perceived stress (stress and coping), job motivation (intrinsic 

and extrinsic motivation) and job performance (task performance, contextual performance) is 

discussed within the framework of sub-dimensions. As a result of the research, it was found that the 

coping dimension of perceived stress had a significant and positive effect on the intrinsic motivation 

dimension of job motivation; the stress dimension of perceived stress has a significant and negative 

effect on the extrinsic motivation dimension of job motivation and the coping dimension of 

perceived stress on the task performance dimension of job performance.   

Keywords: Perceived Stress, Motivation, Performance. 
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1.GİRİŞ 

Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak 13 Ocak 2020'de Çin’in Hubei eyaletine bağlı 

Wuhan şehrinde, Aralık ayı sonlarında solunum problemleri (ateş, öksürük, nefes darlığı) olan bir 

grup hasta üzerinde yapılan araştırma sonucunda tespit edilen bir virüstür. Salgın ilk olarak bu 

bölgedeki bir deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edildikten sonra kişiden kişiye 

bulaşma yoluyla Wuhan başta olmak üzere Hubei Eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk 

Cumhuriyeti'ndeki diğer eyaletlere ve dünyanın diğer ülkelerine yayılmıştır. Yeni koronavirüs 

hastalığına SAR-CoV-2 virüsü neden olmaktadır. COVID-19, ülkemizde de ilk virüsün tespit 

edildiği 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan 

edilmiştir (T.C. Sağlık Bakanlığı). 

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, çalışma hayatı üzerinde de bir çok 

olumsuzluğa sebep olmuştur. Çalışma hayatında normal dönemde dahi çalışanlar iş stresine ya da 

baskıya maruz kalmakta ve stresin çalışan performansı, üretkenliği ve çalışanların genel 

memnuniyeti üzerinde olumsuz bir çok etkisi olduğu bilinmektedir. Stres, insanları Covid-19 

virüsüne karşı da daha savunmasız hale getirebilir (Sahni, 2020: 36). Gerek organizasyonun 

dışından gerekse organizasyon içinden birçok faktör çalışanlar üzerinde strese sebep olabilmektedir. 

Robbins ve Judge (2011), yöneticilerin yetersiz olması, işi tamamlamak için zamanın sınırlı olması, 

sorumluluk eksikliği, rol belirsizliği, işin türü ve rol çatışması gibi faktörlerin iş stresinin nedeni 

olabileceğini belirtmişlerdir (Noermijati ve Primasari, 2015: 232). Çalışanların pandemi dönemiyle 

beraber gerek hastalığın yarattığı olumsuz ortam  gerekse çalışma koşullarındaki değişikliklere 

uyum sağlamada sorun yaşadığı ve bu yeni durumun kişilerin üzerinde farklı düzeylerde de olsa 

strese sebep olduğu söylenebilir.   

Bilimsel olarak stres, bir birey üzerinde aşırı psikolojik, davranışsal ve fizyolojik baskılar 

oluşturan dış çevre koşullarındaki durumların bir sonucu olarak bir bireyin tepkisi olarak 

tanımlanabilir. Ancak stres, her zaman olumsuz değildir ve bireyler üzerinde olumlu etkileri de 

olabilir. Bir bireyi veya organizmayı rahatsız eden durumlara tepki olarak ortaya çıkan stres iyi bir 

şekilde yönetildiğinde kişinin zorlukları aşmasına yardımcı olabilir (Nyangahu ve Bula, 2015: 22). 

İş stresi ise, çalışanların duygularını, düşüncelerini ve çalışma koşullarını etkileyebilen, çalışan 

tarafından algılanan gerginlik veya hoş olmayan rahatsızlıktır. Dahası, iş stresi çalışanların 

performansını da etkileyebilmektedir. İş stresinin performans üzerindeki etkisi, çalışanların yaşadığı 

stres düzeyine bağlı olarak olumlu ya da olumsuz olabilir. Stres düşük ile orta seviyedeyse, aslında 

çalışanların performansını artırabilir. Bununla birlikte, çalışanın yaşadığı stres seviyesi maksimum 

sınırın üzerine çıktığında, çalışanın performansını olumsuz etkileyebilmektedir (Noermijati ve 

Primasari, 2015: 232). 

Çalışma hayatında maruz kalınan stres çalışanların motivasyonunu etkilemekte ve buna 

bağlı olarak da gösterilen iş performanslarında değişikliklere sebep olmaktadır. Literatürde birçok 

farklı araştırmacı tarafından farklı şekilde tanımlandığı görülen motivasyon, bir insanda bir şeyler 

yapmak için var olan itici güçtür. Robbins ve Judge'a (2011) göre motivasyon, bir kişinin 

hedeflerine ulaşma çabasındaki gücünü, yönünü ve ısrarını tanımlayan bir süreçtir. Dolayısıyla 

motivasyon, bir hedefe ulaşmak için gösterilen çabanın yoğunluğunu, yönünü ve sürekliliğini 

açıklayan bir süreçtir. Uno (2007) ise motivasyonu, bir kişinin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan 

davranış değişiklikleri oluşturmaya çalışması için sahip olduğu itici güç olarak ifade etmiştir. 

Tanımlamalar dikkate alınarak motivasyon genel olarak, bir kişiyi veya çalışanı ihtiyaçlarını 

karşılamak için harekete geçiren güç olarak tanımlanabilir (Noermijati ve Primasari, 2015: 232- 

233). 

Bir organizasyondaki performans belirleyicilerinden en önemlilerinden biri kuşkusuz iş 

motivasyonudur. Çalışanların bir işi yapma istekliliği, genellikle işi yaparak elde etmek istedikleri 

istek ya da arzuya bağlıdır. Nispeten iyi iş motivasyonuna sahip çalışanlar, genellikle verilen işi 

tamamlamak için göreceli olarak daha büyük bir dürtüye sahiptir. Sonuç olarak çalışanın sahip 

olduğu iş motivasyonu gerek örgütsel performans gerekse bireysel performans açısından 

organizasyon üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Sulthan vd., 2019: 3). 
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Gerek örgütsel gerekse bireysel anlamda son derece önemli olan performans kavramı, bazı 

çalışmalarda, çalışanların sadece görev tanımlarında belirtilen işlerin tamamlanmasıyla ilgili görev 

veya rol içi performans olarak ifade edilmiştir. Çalışan performansı için birçok farklı tanım 

önerilmiş olsa da Mathias ve Jackson (2000) çalışan performansını, çalışanın iş hedeflerine ulaşma 

zekâsı, bunun yanında iş hedeflerine ulaşırken beklentileri de karşılaması olarak ifade etmişlerdir. 

Viswesvaran ve Ones (2000) ise performansı, çalışanların dahil olduğu veya örgütsel hedeflere 

katkıda bulunan ölçeklenebilir eylemler, davranışlar ve sonuçlar olarak tanımlamışlardır (Atatsi vd., 

2019: 330). 

 

2.LİTERATÜR TARAMASI 

Ahmed ve Ramzan (2013) iş stresinin çalışanların iş performansına etkilerini 

değerlendirmek üzere Pakistan’da bankacılık sektöründe çalışanlar üzerine bir araştırma 

yapmışlardır. Yapılan bu çalışma, bankalarda görev yapan müşteri hizmetleri görevlileri ve 

yöneticileri de dahil olmak üzere 144 kıdemli çalışanın katılımıyla anket yöntemi kullanılarak 

gerçekleşmiştir. Yapılan bu çalışma sonucunda elde edilen verilere göre iş stresi ile iş performansı 

arasında negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu ve iş stresinin bir bireyin iş performansını önemli 

ölçüde düşürdüğü sonucuna ulaşılmıştır. Çalışanların daha iyi performans gösterebilmeleri için 

organizasyon içerisinde çok sağlıklı, işbirliğine dayalı ve dostane bir ortama ihtiyaç olduğu 

belirtilmiştir. 

Akman (2017) devlet okullarında çalışan öğretmenlerin işe dönük motivasyonları ile algılan 

örgütsel özdeşleme düzeyleri arasındaki ilişkinin durumunu belirlemek amacıyla 2015- 2016 eğitim 

öğretim yılında 219 öğretmen katılımıyla bir çalışma gerçekleştirmiştir.  Araştırma sonucunda 

öğretmenlerin mesleki motivasyon düzeylerinin görece orta, örgütsel özdeşleşme düzeylerinin ise 

görece yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Bunun yanında, çalışma motivasyonu ile örgütsel 

özdeşleşme arasında pozitif yönlü, düşük ve anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Son 

olarak, öğretmenlerin iş motivasyonu algılarının örgütsel özdeşleşmeleri açısından önemli bir 

yordayıcı olduğu belirtilmiştir.  

Koçyiğit (2016) vakıf üniversitelerinde çalışanların motivasyon ve verimlilik düzeylerini 

belirlemek amacıyla bir çalışma yapmıştır. Yapılan bu çalışmada elde edilen verilere göre çalışan 

motivasyonunun, ödüllendirmenin ve yönetici ve personel arasındaki ilişkilerin verimlilik üzerinde 

etkili olduğu fakat kurumun fiziksel yapısının verimlilik üzerinde etkili olmadığı sonucu ortaya 

çıkmıştır. 

Altındağ (2020) günlük hayatın bir parçası haline gelen stres kavramını örgütsel bağlamda 

incelemeyi ve örgütlerde stres yönetimi ile iş performansı arasında bir ilişki ve etkileşim olup 

olmadığını belirlemek amacıyla 2015- 2019 yılları arasında literatürde yer alan araştırma ve 

sonuçlarını inceleyerek bir çalışma gerçekleştirmiştir. Keşif niteliğinde olan bu çalışma sonucunda 

elde edilen verilere göre stres yönetimi ile iş performansı arasında anlamlı ve negatif yönde 

ilişkilerin olduğu ve ayrıca bu sonuçlarda stres yönetiminin aracılık rolü de tespit edilmiştir.  Sonuç 

olarak, stresin insanların fiziksel ve zihinsel varoluşu üzerindeki sonuçlarının genel olarak çalışma 

performansını olumsuz etkilediğini ve aşırı strese maruz kalan bireylerin çalışma kararlılıklarını ve 

çalışma isteklerini yitirebileceği belirtilmiştir. 

Amalu ve Uche (2014) ortaokul öğretmenlerinin mesleki etkililiği üzerindeki 

motivasyondan kaynaklanan stresin etkisini belirlemek amacıyla, 60 ortaokuldan 600 öğretmenin 

katılımıyla bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular 

motivasyondan kaynaklanan stresin ders sunumunda, sınıf yönetiminde, öğrencilerin 

değerlendirilmesinde ve müfredat dışı etkinliklerin denetiminde önemli bir etkisi olduğunu 

göstermiştir. Ayrıca, zayıf veya motivasyon eksikliğinden kaynaklanan düşük düzeyde stres 

yaşayan öğretmenlerin, orta veya yüksek düzeyde stres yaşayan meslektaşlarına göre ders 

sunumunda, sınıf yönetiminde ve öğrencilerin değerlendirilmesinde ve müfredat etkinliklerinin 

denetiminde daha etkili olduğunu göstermiştir. 
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Ersarı ve Naktiyok (2012) iş motivasyonu ve stres yönetimi teknikleri arasındaki ilişkiyi 

irdelemek amacıyla yapmış oldukları çalışma sonucunda, çalışanları motivasyon seviyeleri genel 

olarak yüksek iken dış motivasyon düzeylerinin iç motivasyon düzeylerinden daha düşük olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır. Diğer bir deyişle, banka çalışanlarının kendi kendilerini daha iyi motive 

ettikleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Araştırmaya katılan çalışanlar arasında stres önleyici 

tekniklerin kullanımı arttıkça iş motivasyonlarının da arttığı ve stres önleme yöntemlerinden 

iyimser düşünme, sağlık programı, sosyal ve zihinsel destek, zaman yönetimi ve geri çekilme 

davranışları ile iş motivasyonu arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu 

belirtilmiştir. Ayrıca araştırmaya göre kadınların stres yönetim tekniklerini erkeklerden daha fazla 

kullandığı ve özellikle kadınların iyimser düşünme metodunu erkeklere göre daha yüksek oranda 

kullandıkları gözlemlenmiştir. 

Gümüştekin ve Öztemiz (2005) örgütlerde stresin verimlilik ve performans arasındaki 

etkileşimi incelemek adına bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Yapılan çalışma sonucunda 

organizasyonların başarı veya başarısızlığının, istihdam ettikleri kişilerin başarısı veya başarısızlığı 

ile direkt olarak ilişkili olduğunu, bundan dolayı kuruluşların, çalışanlar üzerinde stres oluşturan 

faktörlerin kaynaklarının neler olduğunu belirleyerek, bu faktörlerin ortadan kaldırılması veya 

kontrol edilmesi için önlemlerin uygulamaya konulması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca 

kuruluşların bu işi etkin bir şekilde yaptıkları sürece, stresin olumsuz etkilerinin üstesinden 

gelinebileceği ve olumlu etkilerinden yararlanarak kuruluşun başarısını artırılabileceği dile 

getirilmiştir. 

Khalatbari, Ghorbanshiroudi ve Firouzbakhsh (2013) iş stresi, iş tatmini, iş motivasyonu ve 

tükenmişlik ve stres duygusu arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 160 hastane çalışanın 

katılımıyla bir çalışma gerçekleştirmişlerdir.  Çalışmanın sonuçları tükenmişliğin iş stresi ile pozitif 

ve anlamlı bir ilişki içinde olduğunu, ancak tükenmişliğin iş motivasyonu ile anlamlı bir ilişki 

içinde olmadığını ortaya koymuştur. Ayrıca araştırma sonucunda stresin, iş stresi, iş tatmini ve iş 

motivasyonu ile anlamlı bir ilişki içinde olduğu belirtilmiştir. 

Lal ve Singh (2015) üniversitelerde büro çalışanlarının iş motivasyonunda iş stresinin rolünü 

araştırmak amacıyla üniversitelerde çalışmakta olan 201 büro çalışanının katılımıyla 

gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda büro çalışanlarının, çoğunlukla iş stresi faktörleri nedeniyle 

işlerinde motive olamadıkları sonucuna ulaşılmıştır.  Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, 

kuruluşların çalışma koşullarını iyileştirmek ve işyeri ve ofislerde çalışan dostu bir çalışma ortamı 

oluşturmak için bazı düzenlemeler yapılması gerektiğinin ortaya çıktığı belirtilmiştir. 

Örücü, Kılıç ve Ergül (2011) eğitim ve sağlık alanında çalışanların stres düzeylerinin 

belirlenmesi ve stresin performans üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla eğitim ve sağlık 

sektöründe, anket yöntemi kullanılarak 156 kişinin katılımıyla bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. 

Yapılan bu çalışmada sağlık alanında çalışanların eğitim sektöründe çalışanlarla kıyaslandığında 

daha fazla stres yaşadıkları sonucuna varılmıştır. Çalışmada elde edilen diğer sonuçlara göre 

kurumda geçirilen süre ile stres seviyesi arasında doğru orantılı bir  ilişkinin olduğu, kurumda 

çalışma yılı sayısının artmasıyla birlikte gözlenen stres seviyesinin de arttığı, eğitim durumu ile 

stres arasındaki ilişkiye bakıldığında, negatif yönde bir ilişkinin  olduğu yani eğitim düzeyi 

yükseldikçe algılanan stresin azaldığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca çalışanların işyerindeki stresi ile 

performansı arasındaki ilişki incelenmiş, fakat anlamlı bir ilişkinin bulunamadığı belirtilmiştir. 

Diamantidis ve Chatzoglou (2018) örgüt ile ilgili faktörlerin (eğitim kültürü, yönetim 

desteği, çevresel dinamizm ve organizasyonel iklim), işle ilgili faktörlerin (iş ortamı, iş iletişimi) ve 

çalışanla ilgili faktörlerin (iç motivasyon, beceri seviyesi, işe uyum, kuruma bağlılık) çalışan 

performansı üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Elde edilen sonuçlara göre, iş ortamı ve yönetim 

desteğinin iş performansı üzerinde en güçlü etkilere (doğrudan ve dolaylı) sahip faktörler olduğu ve 

işe uyum sağlama ve iç motivasyonun iş performansını doğrudan etkilediği belirtilmiştir. 

Sönmez (2020) çalışanlar tarafından algılanan örgütsel destek ile çalışanların motivasyonu 

ve hizmet performansı arasındaki ilişkinin ortaya konması amacıyla devlet hastanelerinde çalışan 

344 personelin katılımıyla anket yöntemini kullanarak bir çalışma yapmıştır.  Araştırmada ulaşılan 
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verilere göre çalışanların hizmet performansıyla algılanan örgütsel destek arasında pozitif yönlü, 

güçlü ve anlamlı bir ilişkinin olduğu belirtilmiştir. Ayrıca algılanan örgütsel destekle motivasyonun 

boyutları arasında pozitif yönlü, güçlü ve anlamlı bir ilişkinin varlığı, algılanan örgütsel destek 

boyutlarının değerlerinin artırılmasının iş görenlerin motivasyonunda artışa sebep olduğu tespit 

edilmiştir. 

Dahkoul (2018) çalışanların performans belirleyicilerinin neler olduğunu ve özellikle çalışan 

memnuniyetinin, yönetim standartlarının ve çalışana verilen eğitimlerin çalışan performansı 

üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla bir çalışma yapmıştır. Çalışma sonucunda, çalışan 

memnuniyeti, yönetim standartları ve eğitimlerin çalışanların performansını etkileyen önemli 

faktörler olduğu, ancak bu üçü arasında çalışan performansını etkileyen en önemli faktörün çalışan 

memnuniyeti olduğu belirtilmiştir. Ayrıca çalışan performansını artırmak isteyen işletmelerin veya 

yöneticilerin bu üç faktöre odaklanmaları gerektiği ifade edilmiştir. 

Yıldız, Savcı ve Kapu (2014) motive edici faktörlerin iş performansı ve işten ayrılma niyeti 

üzerindeki etkilerini analiz etmek amacıyla özelleştirilmiş bir kamu kurumunda 130 çalışanın 

katılımıyla bir araştırma yapmışlardır. Elde edilen sonuçlara göre ücretler, çalışma şartları ve 

çalışanlar arasındaki işbirliği gibi faktörler ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü bir ilişki 

varken, işyerinin kendisi, ücretler ve çalışma koşulları ile iş performansı arasında pozitif yönlü bir 

ilişki olduğu belirtilmiştir. Çalışanları motive edici faktörler sıralandığında ise işin kendisi, işbirliği, 

ücretler ve çalışma koşulları, yöneticilerle ilişkiler, terfi ve ödül fırsatları gibi bir sıralama olduğu 

ifade edilmiştir. 

Tonbul ve Aykanat (2019) çalışanların yaşadıkları stresin, performansları ile ilişkisini 

incelemek amacıyla belediyelerde çalışan 265 kamu görevlisinin katılımıyla anket yöntemi 

kullanılarak bir çalışması gerçekleştirmişlerdir. Yapılan araştırma sonucunda yaş, cinsiyet, medeni 

durum ve kurumda çalışma süreleri gibi demografik özelliklerin stres düzeylerinde anlamlı bir 

etkisinin olmadığı fakat eğitim durumlarına bakıldığında ise eğitim düzeyi yükseldikçe bireylerde 

stres düzeyinin de arttığı tespit edilmiştir. İş başarısı ve iş tatmini olarak ele alınan iş gücü 

performanslarının ise örgütsel stres etkenlerinden anlamlı derecede etkilendiği ve bu duruma göre 

çalışanların örgütsel stres düzeyinin optimum düzeyde olduğunda performansı artırdığı, ancak 

örgütsel stres düzeyi optimum düzeyin üzerinde olduğunda ise çalışanların iş performanslarında 

düşüşe sebep olduğu belirtilmiştir. 

 

3.ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

3.1.Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları 

Stres, yönetilmesi veya katlanması zor olan fiziksel, duygusal, sosyal, ekonomik veya 

mesleki koşullar, olaylar veya deneyimler tarafından üretilen psikolojik ve fiziksel gerginlik veya 

gerilimdir (Amalu ve Uche, 2014: 74). İş stresi ve çalışan motivasyonu arasındaki ilişki üzerine 

yapılan birçok çalışma, bu değişkenlerin olumsuz yönde ilişkili olduğu sonucuna varmıştır. Bu daha 

yüksek bir iş stresi düzeyinin daha düşük bir motivasyona neden olacağı anlamına gelmektedir (Lal 

ve Singh, 2015: 8). Öte yandan, pek çok araştırmacı işyerinde stresin performans üzerinde şu ya da 

bu şekilde bir etkisi olduğunu da savunmaktadır (Beehr vd., 2000: 394; Yılmaz ve Ekinci, 2003: 

18).  

Bu çalışmanın temel amacı COVID-19 pandemi döneminde kamu çalışanlarının stres 

düzeylerinin iş motivasyonları ve iş performansları üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu temel 

amaç doğrultusunda değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla araştırmanın kapsamını 

Türkiye’deki tüm kamu çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada belirli sayıda kamu çalışana 

ulaşılması en önemli kısıtını oluşturmaktadır. Bununla birlikte, çalışmada ortaya konulan hipotezler 

ve elde edilecek bulgular, gerek algılanan stresin iş motivasyonunu ve iş performansını nasıl 

etkilediği konusunda yeni bakış açılarına işaret edecek olması gerekse COVID-19 pandemi 

döneminde kamu çalışanlarının iş motivasyonu ve iş performansına dikkat çekmesi açısından 

önemli çıktılar sağlayacaktır.    
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3.2.Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

Bu çalışma COVID-19 pandemi döneminde kamu çalışanlarının stres düzeyinin iş 

motivasyonları ve iş performanslarına etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Stres düzeyi bağımsız 

değişken (Cohen vd., 1983: 394-395); iş motivasyonu (1) içsel motivasyon, (2) dışsal motivasyon 

(Dündar vd., 2007: 113) ve iş performansı (1) bağlamsal performans, (2) görev performansı 

(Goodman ve Svyantek, 1999: 261) bağımlı değişken şeklinde ele alınmıştır. Araştırmanın amacı 

doğrultusunda geliştirilen araştırma modeli ile temel hipotezler aşağıda verilmiştir.    

 

    

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

 

H1(a)(b): Algılanan stresin stres boyutunun iş motivasyonunun tüm boyutları üzerinde anlamlı 

bir etkisi vardır.  
H2(a)(b): Algılanan stresin baş etme boyutunun iş motivasyonunun tüm boyutları üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır. 

H3(a)(b): Algılanan stresin stres boyutunun iş performansının tüm boyutları üzerinde anlamlı 

bir etkisi vardır.  
H4(a)(b): Algılanan stresin baş etme boyutunun iş performansının tüm boyutları üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır. 

 

3.3.Araştırmanın Örneklemi 

Bu çalışmada, gönüllülük esasına dayalı ve kolayda örneklem yöntemiyle ulaşılabilen tüm 

kamu çalışanından veri toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini 521 kamu personeli 

oluşturmaktadır. Araştırmaya katılımcıların 244’ü (%46,8) kadın ve 277’si (%53,2) erkektir. 

Katılımcıların 25’i (%4,8) 18-25 yaş aralığında, 91’i  (%17,5) 26-30 yaş aralığında, 208’i  (%39,9) 

31-40 yaş aralığında, 119’unun (%22,8) 41-50 yaş aralığında ve 78’inin (%15) 51 yaş ve 

üzerindedir. Katılımcılar medeni açısından incelendiğinde 390’nının (%74,9) evli ve 131’inin 

(%25,1) bekâr olduğu belirlenmiştir. Eğitim durumu açısından katılımcıların 20’si (%3,8) lise, 16’sı 

(%3,1) ön lisans, 268’i (%51,4) lisans, 56’sı (%10,7) yüksek lisans ve 161’i (%30,9) doktora 

mezunu olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların 159’u (%30,5) akademisyen, 211’i öğretmen 

(%40,5), 102’si memur (%19,6), 16’sı (%3,5) sözleşmeli personel ve 33’ü (%6,3) diğer kamu 

personelidir. Öte yandan, katılımcıların 260’ının (%46,9) 1-5 yıl arası, 104’ünün (%20) 6-10 yıl 

arası, 74’ünün  (%14,2) 11-15 yıl arası, 16’sının (%3,1) 16-20 yıl  arası ve 65’inin (%12,5) 21 yıl ve 

üzeri aynı kurumda çalışma süresine; 117’sinin (%22,5) 1-5 yıl arası, 112’sinin (%21,5) 6-10 yıl 

arası, 97’sinin  (%18,6) 11-15 yıl arası, 57’sinin (%10,9) 16-20 yıl arası ve 137’sinin (%26,3) 21 yıl 

ve üzeri mesleki deneyime sahiptir. 

 

3.4.Araştırma Verilerinin Toplama Yöntemi ve Ölçüm Araçları 

Araştırma verilerinin toplanabilmesi için kurumdan Gaziantep Üniversitesi Sosyal ve Beşerî 

Bilimler Etik Kurulundan 27/01/2021 tarihli 02 nolu karar ile etik kurul onayı alındıktan sonra 

Algılanan 

Stres 

İş Motivasyonu 

İş Performansı 
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Covid-19 izolasyonu nedeniyle online anket formu hazırlanmıştır. Araştırmada kullanılan online 

anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Anket formunun birinci bölümünde katılımcıların sosyo-

demografik özelliklerini belirlemek için 7 adet soruya yer verilmiştir. Anketin formunun ikinci 

bölümünde COVİD-19 pandemi döneminde kamu çalışanlarının stres düzeylerini ölçmek amacıyla 

Cohen, Kamarck ve Mermelstein (1983: 394-395) tarafından geliştirilen “Algılanan Stres Ölçeği” 

ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçüm aracı stres (7 madde) ve baş etme (7 madde) olmak üzere iki 

faktörden oluşan Eskin, Harlak, Demirkıran ve Dereboy’un (2013: 138) çalışmalarında alınmıştır. 

Ölçekte kamu çalışanlarının pandemi döneminin son bir ayı içinde belirli duygu veya düşünceleri 

hangi sıklıkta yaşadıklarını 1 = Hiç ile 5 = Çok sık arasında değerlendirmeleri istenmiştir.   

Anketin formunun ikinci bölümünde kamu çalışanlarının motivasyon düzeyini ölçmek 

amacıyla Mottaz (1985) tarafından geliştirilen “İş Motivasyonu Ölçeği” kullanılmıştır. İçsel 

motivasyon (9 madde) ve dışsal motivasyon (15 madde) olmak üzere iki boyuttan oluşan ölçme 

aracı Dündar, Özutku ve Taşpınar’ın (2007: 113) çalışmalarında alınmıştır. Anketin formunun 

ikinci bölümünde kamu çalışanlarının performans düzeyini ölçmek amacıyla Goodman ve Svyantek 

(1999: 261) çalışmalarından alınan “İş performansı Ölçeği” kullanılmıştır. Bağlamsal performans 

(16 madde) ve görev performansı (9 madde) olmak üzere iki boyuttan oluşmaktadır (Ünlü ve Yürür, 

2011: 193). Araştırmada kullanılan hem “İş Performansı Ölçeği” hem de “İş Motivasyonu Ölçeği 

5’li Likert (1= Kesinlikle katılmıyorum ve 5= Kesinlikle katılıyorum) şeklinde hazırlanmıştır. 

 

4.BULGULAR 

4.1.Ölçeklerin Geçerliliği ve Güvenirliliği 

Araştırmada kullanılan “Algılanan Stres Ölçeği”, “İş Motivasyonu Ölçeği” ve “İş 

Performansı Ölçeği” ile ilgili güvenilirlik ve geçerlilik değerlerine Tablo. 1’de yer almaktadır.  

 

Tablo 1: Ölçeklere İlişkin Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi Sonuçları 
 

Algılanan Stres, İş Motivasyonu ve İş 

Performansı Ölçeklerine İlişkin 

Faktörler 

S
o

ru
 S
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ı 

Ö
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eğ
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V
a
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a
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%
 

F
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tö

r 
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A
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k
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Ö
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C
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n
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a
ch

 α
 

K
-M

-O
 D

eğ
er

i 

 

Algılanan 

Stres  

Faktör 1: Stres 4 5,220 40,335 0,589-0,839  

67,884 

 

0,908 

 

0,904 

Faktör 2: Baş Etme 5 ,890 27,549 0,686 -0,865 

 

İş 

Motivasyonu 

Faktör 1: İçsel 

Motivasyon 

 

4 

 

5,254 

 

29,666 

 

0,812-0,878 

 

 

46,863 

 

 

0,814 

 

 

0,855 Faktör 2: Dışsal 

Motivasyon 

 

13 

 

2,300 

 

17,197 

 

0,432-0,742 

 

İş 

Performansı 

Faktör 1: Bağlamsal 

Performans  

 

15 

 8,453  

27,330 

 

0,456-0,784 

 

 

47,488 

 

 

0,914 

 

 

0,922 Faktör 2: Görev 

Performansı 

 

7 

 

1,994 

 

20,158 

 

0,603 -0,828 

 

 

Tablo 1’de algılanan stres, iş motivasyonu ve iş performansı ölçeklerinin güvenirlilik ve 

geçerlilik analizleri sonuçları yer almaktadır. Algılanan stres ölçeğinin stres boyutundan 3 madde ve 

baş etme boyutundan 2 madde, iş motivasyonu ölçeğinin içsel motivasyon boyutundan 5 madde ve 

dışsal motivasyon boyutundan 2 madde, iş performansı ölçeğinin bağlamsal performans boyutundan 

1 madde ve görev motivasyonu boyutundan 2 madde faktör yük değerleri 0,40’ın altında olduğu 

için analizden çıkarılmıştır. Daha sonra yapılan analiz sonuçlarına göre faktör yük değerlerinin 

algılanan stres ölçeği için 0,589 ile 0,865 arasında, iş motivasyonu ölçeği için 0,432 ile 0,878 

arasında ve iş performansı ölçeği için 0,456 ile 0,828 arasında değiştiği ve ölçeklere ait maddelerin 

de içinde bulunduğu yapı ile uyum sağladığını görülmüştür. Örneklem yeterliliği açısından 

uygulanan KMO testi sonuçlarının algılanan stres ölçeği için 0,944; iş motivasyonu ölçeği için 
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0,855 ve iş performansı ölçeği için 0,922 olması örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu 

göstermektedir. Stres ölçeğinin 2 boyutlu olarak toplam varyansın %67,884 açıkladığı; iş 

motivasyonu ölçeğinin 2 boyutlu olarak toplam varyansın %46,863 açıkladığı ve iş performansı 

ölçeğinin 2 boyutlu olarak toplam varyansın %47,488 açıkladığı görülmektedir.  Cronbach α 

katsayıları algılanan stres ölçeği için 0,904; iş motivasyonu ölçeği için 0,814 ve iş performansı 

ölçeği için 0,914 olarak tespit edilmiştir.   

Algılanan stres, iş motivasyonu ve iş performansı düzeylerinin ölçümü için faydalanılan 

ölçeklerin boyutlarına ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo. 2’de sunulmuştur.   

 

Tablo 2:  Ölçeklere İlişkin Ortalama, Standart Sapma, Çarpıklık ve Basıklık Değerleri 
 

Algılanan Stres, İş Motivasyonu ve İş Performansı 

Ölçeklerine İlişkin Faktörler 
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Algılanan 

Stres 

Faktör 1: Stres 521 3,1718 ,6641 ,362 1,473 

Faktör 2: Baş Etme 521 2,6365 ,7214 ,150 1,310 

İş 

Motivasyonu 

Faktör 1: İçsel Motivasyon 521 2,6118 1,3342 ,387 -1,140 

Faktör 2: Dışsal Motivasyon 521 3,5922 ,6462 -,328 ,607 

İş 

Performansı 

Faktör 1: Bağlamsal Performans  521 4,2484 ,4702 -,727 3,337 

Faktör 2: Görev Performansı 521 4,1906 ,5275 -,425 1,686 

 

Tablo 2’de yer alan sonuçlar incelendiğinde aritmetik ortalamanın algılanan stres ölçeğinin 

stres boyutu için 3,1718±,6641 ve baş etme boyutu için 2,6365±,7214 iken, iş motivasyonu 

ölçeğinin içsel motivasyon boyutu için 2,6118±1,3342 ve dışsal motivasyon boyutu için 

3,5922±,6462 olduğu görülmektedir. Öte yandan, aritmetik ortalamanın iş performansı ölçeğinin 

bağlamsal performans boyutu için 4,2484±,4702 ve görev performansı için 4,1906±,5275 olduğu 

tespit edilmiştir.   

 

4.2.Araştırma Hipotezlerinin Test Edilmesi 

Araştırma kapsamında ortaya konulan hipotezleri test etmeden önce algılanan stres, iş 

motivasyonu ve iş performansı arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amacıyla yapılan Pearson 

Momentler Çarpımı Korelasyon analizi sonucu elde edilen bulgular, Tablo. 3’de yer almaktadır. 

 

Tablo 3:  Algılanan Stres, İş Motivasyonu ve İş Performansı Arasındaki İlişkiye Yönelik 

Korelasyon Matrisi 
Değişkenler İçsel 

Motivasyon 

Dışsal 

Motivasyon 

Bağlamsal 

Performans 

Görev 

Performansı 
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İş
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G
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P
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sı
 

Stres r ,059 -,156** -,054 -,050 

p ,178 ,000 ,216 ,256 

Baş Etme r ,111* -,095* -,095* -,139* 

p ,011 ,031 ,031 ,001 

Algılanan 

Stres 

r  -,046 -,101* 

p ,299 ,021 

*p<0.05; **p<0.01   

 

 

Tablo 3’de yer alan korelâsyon analizi sonuçları incelendiğinde, algılanan stresin stres 

boyutu ile dışsal motivasyon (-,156**) arasında düşük düzeyde ve negatif yönlü ilişkinin olduğu 

belirlenirken, algılanan stresin baş etme boyutu ile içsel motivasyon (,111*) arasından düşük 

düzeyde ve pozitif yönlü ve dışsal motivasyon (-,095*) arasında düşük düzeyde ve negatif yönlü 

ilişki; bağlamsal performans (-,095*) arasında düşük düzeyde ve negatif yönlü ilişki ve görev 

performansı (-,139*) arasında düşük düzeyde ve negatif yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir. Öte 

yandan, algılanan stres ile genel iş performansı (-,101*) arasında düşük düzeyde ve negatif yönlü 
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ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılırken, algılanan stres ile iş motivasyonu arasında herhangi bir ilişki 

bulunamamıştır.  

Algılanan stresin iş motivasyonu ve iş performansının alt boyutları üzerindeki etkisini 

belirlemek amacıyla yapılan regresyon analizi sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur. 

 

Tablo 4: Regresyon Analizi 
Bağımlı 
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,
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,

106 

1

,685 

,
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H

4(b) 
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ş Etme 

-

,216 

-
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,

001*** 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001  

 

 

 

Tablo 4’te yer alan çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre algılanan stresin baş etme 

boyutunun iş motivasyonun içsel motivasyon (β: ,143, p=,023) boyutu üzerinde anlamlı ve pozitif 

bir etkisinin olduğu; algılanan stresin stres boyutunun iş motivasyonun dışsal motivasyon (β:-,186, 

p=,003) boyutu üzerinde ve algılanan stresin baş etmenin iş performansının görev performansı (β: -

,216, p=,001) boyutu üzerinde anlamlı ve negatif bir etkisinin olduğu ancak algılanan stresin stres 

boyutunun iş motivasyonunun içsel motivasyon (β: -,044; p>0,05) boyutu, iş performansının 

bağlamsal performans (β: ,029; p>0,05) boyutu ve görev performansı (β: -,044; p>0,05) boyutunun 

yanı sıra algılanan stresin baş etme boyutunun iş motivasyonunun dışsal motivasyon (β: ,042; 

p>0,05) boyutu, iş performansının bağlamsal performans (β: -,116; p>0,05) boyutu üzerinde anlamlı 

etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak H2(a),  H1(b)  ve H4(b)   hipotezleri kabul edilmiştir.   

 

Araştırma kapsamında geliştirilen hipotezler test edildikten sonra sosyodemografik 

özelliklere yönelik katılımcıların algılanan stres düzeyi, iş motivasyonu ve iş performansı 

düzeylerinin sosyodemografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği de araştırılmıştır. 

Bu çerçevede katılımcıların algılanan stres, iş motivasyonu ve iş performansları ile cinsiyet ve 

medeni durumları arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını öğrenmek için yapılan t testi 

sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur. 
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Tablo 5: T Testleri 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001  

 

Tablo 5’te görüldüğü üzere cinsiyet değişkenin, algılanan stres (t=3,255; p=,001), iş 

motivasyonu (t=-2,362; p=,019) ve iş performansına (t=-1,966; p=,050) göre anlamlı bir farklılık 

gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre kadın katılımcıların (x =2,9718) erkek katılımcılara 

(x =2,7886) göre algılanan stres düzeyinin daha yüksek olduğu; erkek katılımcıların (x = 3,3418) 

kadın katılımcılara göre (x =3,2188) iş motivasyonu düzeyinin daha yüksek olduğu ve erkek 

katılımcıların (x = 4,2658) kadın katılımcılara göre (x =4,1893) iş performansı düzeyinin daha 

yüksek olduğu görülmüştür.  

Katılımcıların algılanan stres düzeylerinin yaş, eğitim durumu, kurumda çalışma yılı ve 

meslekte çalışma yılı değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla ANOVA analizi yapılmıştır. ANOVA analizi sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur.    

  

Tablo 6: ANOVA Testi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algılanan 

Stres 

Gruplar N Ortalama ANOVA p 

 

 

Yaş 

25 yaş ve altı 25 2,9733 1,664 ,157 

26-30 arası 91 2,9109 

31-40 arası 208 2,9327 

41-50 arası 119 2,7983 

51 yaş üzeri 78 2,7607 

Toplam 521 2,8744 

 

 

Eğitim 

Durumu 

Lise 20 2,9500 ,620 

 

,648 

 Önlisans 16 2,9653 

Lisans 268 2,8553 

Yüksel Lisans 56 2,7897 

Doktora 161 2,9172 

Toplam 521 2,8744 

 

 

Kurumda 

Çalışma Yılı 

1-5 yıl 260 2,8936 1,118 

 

,347 

 6-10 yıl 104 2,9434 

11-15 yıl 74 2,7823 

16-20 yıl 16 2,9306 

21 veya üzeri 65 2,7778 

Toplam 519 2,8743 

 

 

Meslekte 

Çalışma Yılı 

1-5 yıl 117 2,8927 2,944 ,020* 

6-10 yıl 112 3,0208 

11-15 yıl 97 2,9038 

16-20 yıl 57 2,7641 

21 veya üzeri 137 2,7648 

Toplam 520 2,8746 

*%0, 5 seviyesinde anlamlı 

 

 N Ort. Stan.Sap t sd p 

 

 

Algılanan Stres 

 

 

Cinsiyet 
Kadın 244 2,9718 ,64127 3,255 519 ,001* 

Erkek 277 2,7886 ,64068 

Medeni 

Durum 

Evli 390 2,8912 ,58810 ,881 179,881 ,379 

Bekar  131 2,8244 ,79707 

 

İş Motivasyonu Cinsiyet 
Kadın 244 3,2188 ,56079 -2,362 519 ,019* 

Erkek 277 3,3418 ,61996 

Medeni 

Durum 

Evli 390 3,2692 ,58638 -,988 519 ,324 

Bekar  131 3,3287 ,62239 

 

İş Performansı Cinsiyet 
Kadın 244 4,1893 ,40868 -1,966 519 ,050* 

Erkek 277 4,2658 ,47233 

Medeni 

Durum 

Evli 390 4,2197 ,45027 -,910 519 ,363 

Bekar  131 4,2606 ,42866 
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Tablo 6’da görüldüğü üzere algılanan stres düzeyinin meslekte çalışma yılı (ANOVA, 

p=,020) değişkenine göre anlamlı bir farlılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu farklılıkların 

hangi alt grupların arasında olduğunu tespit etmek amacıyla yapılan Tukey testi sonuçları Tablo 

7’de sunulmuştur.   

 

Tablo 7: Tukey Testi 
 Meslekte Çalışma 

Yılı (1) 

Meslekte Çalışma Yılı 

(2) 

Ortalama Fark Std. Hata p 

Algılanan Stres 21 yıl ve üzeri 6-10 yıl -,25603 ,08187 ,016* 

*%0, 5 seviyesinde anlamlı 

 

Tablo7’deki Tukey testi sonucuna göre 21 yıl ve üzeri meslekte çalışma süresi ile 6-10 yıl 

arası meslekte çalışma süresi (p=,016) arasında anlamlı bir farlılık bulunmaktadır. Buna göre 

meslekte çalışma süresi 6-10 yıl arası (x  =3,0208) çalışan katılımcıların, meslekte çalışma süresi 21 

yıl ve üzeri çalışanlara (x  =2,7648) oranla algılanan stres skorlarının daha yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Katılımcıların algılanan iş motivasyon düzeylerinin yaş, eğitim durumu, kurumda çalışma 

yılı ve meslekte çalışma yılına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla ANOVA analizi yapılmıştır. ANOVA analizi sonuçları Tablo 8’da sunulmuştur.     

Tablo 8: ANOVA Testi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş 

Motivasyonu 

Gruplar N Ortalama ANOVA p 

 

 

Yaş 

25 yaş ve altı 25 3,3511 2,265 ,061 

26-30 arası 91 3,4304 

31-40 arası 208 3,2147 

41-50 arası 119 3,2614 

51 yaş üzeri 78 3,3120 

Toplam 521 3,2842 

 

 

Eğitim 

Durumu 

Lise 20 3,4389 8,904 

 
,000* 
 Önlisans 16 3,0035 

Lisans 268 3,1922 

Yüksel Lisans 56 3,1528 

Doktora 161 3,4917 

Toplam 521 3,2842 

 

 

Kurumda 

Çalışma Yılı 

1-5 yıl 260 3,3128 ,469 ,759 

6-10 yıl 104 3,2521 

11-15 yıl 74 3,2605 

16-20 yıl 16 3,1493 

21 veya üzeri 65 3,3000 

Toplam 519 3,2866 

 

 

Meslekte 

Çalışma Yılı 

1-5 yıl 117 3,3585 2,328 ,055 

6-10 yıl 112 3,2788 

11-15 yıl 97 3,2772 

16-20 yıl 57 3,0760 

21 veya üzeri 137 3,3175 

Toplam 520 3,2844 

*%0, 5 seviyesinde anlamlı 

 

Tablo 8’de görüldüğü üzere iş motivasyonu düzeyinin eğitim durumu (ANOVA, p=,000) 

değişkenine göre anlamlı bir farlılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu farklılıkların hangi alt 

grupların arasında olduğunu tespit etmek amacıyla yapılan Tukey testi sonuçları Tablo 9’da 

sunulmuştur.   

 

Tablo 9: Tukey Testi 
 Eğitim Durumu (1) Eğitim Durumu (2) Ortalama Fark Std. Hata p 

İş 

Motivasyonu 

Ön Lisans Doktora  -,48825 ,15158 ,012 

Lisans Doktora -,29955 ,05766 ,000 

Yüksek Lisans Doktora -,33894 ,08971 ,002 

*%0, 5 seviyesinde anlamlı 
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Tablo 9’daki Tukey testi sonucuna göre doktora ile önlisans (p=,012), doktora ile lisans 

(p=,000) ve doktora ile yüksek lisans (p=,002) eğitim durumu arasında anlamlı bir farlılık 

bulunmaktadır. Buna göre eğitim durumu doktora düzeyinde olan katılımcıların (x =3,4917), lisans 

(x =3,1922) ve yüksek lisans (x =3,1528) eğitim düzeyine sahip katılımcılarına oranla iş 

motivasyonu skorlarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Katılımcıların algılanan iş performans düzeylerinin yaş, eğitim durumu, kurumda çalışma 

yılı ve meslekte çalışma yılına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla ANOVA analizi yapılmıştır. ANOVA analizi sonuçları Tablo 10’da sunulmuştur.  

    

Tablo 10: ANOVA Testi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş 

Performansı 

Gruplar N Ortalama ANOVA p 

 

 

Yaş 

25 yaş ve altı 25 4,2891 ,867 

 

,483 

26-30 arası 91 4,1733 

31-40 arası 208 4,2137 

41-50 arası 119 4,2659 

51 yaş üzeri 78 4,2657 

Toplam 521 4,2300 

 

 

Eğitim 

Durumu 

Lise 20 4,2795 ,399 

 

,810 

 Önlisans 16 4,2528 

Lisans 268 4,2246 

Yüksel Lisans 56 4,2881 

Doktora 161 4,2103 

Toplam 521 4,2300 

 

 

Kurumda 

Çalışma Yılı 

1-5 yıl 260 4,2430 2,753 

 
,027* 
 6-10 yıl 104 4,2010 

11-15 yıl 74 4,1130 

16-20 yıl 16 4,2131 

21 veya üzeri 65 4,3545 

Toplam 519 4,2291 

 

 

Meslekte 

Çalışma Yılı 

1-5 yıl 117 4,2238 2,593 ,036* 

6-10 yıl 112 4,1303 

11-15 yıl 97 4,2165 

16-20 yıl 57 4,2727 

21 veya üzeri 137 4,3059 

Toplam 520 4,2293 

*%0, 5 seviyesinde anlamlı 

 

Tablo 10’da görüldüğü üzere iş performansı düzeyinin kurumda çalışma yılı (ANOVA, 

p=,027) ve meslekte çalışma yılı (ANOVA, p=,036) değişkenlerine göre anlamlı bir farlılık 

gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu farklılıkların hangi alt grupların arasında olduğunu tespit etmek 

amacıyla yapılan Tukey testi sonuçları Tablo 11 ve Tablo 12’de sunulmuştur.   

 

Tablo 11: Tukey Testi 
 Kurumda  

Çalışma Yılı (1) 

Kurumda Çalışma 

Yılı (2) 

Ortalama Fark Std. Hata p 

İş Performansı 11-15 yıl arası 21 yıl ve üzeri -,24152 ,07522 ,012* 

*%0, 5 seviyesinde anlamlı 

 

Tablo 11’deki Tukey testi sonucuna göre kurumda çalışma süresi 21 yıl ve üzeri ile kurumda 

çalışma süresi 11-15 yıl (p=,012) arasında anlamlı bir farlılık bulunmaktadır. Buna göre kurumda 

çalışma süresi 21 yıl ve üzeri olan katılımcıların (x =4,3545), kurumda çalışma süresi 11-15 yıl 

arasında (x = 4,1130) olan katılımcılara oranla iş performansı skorlarının daha yüksek olduğu 

görülmektedir. 
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Tablo 12: Tukey Testi 
 Meslekte  

Çalışma Yılı (1) 

Meslekte Çalışma 

Yılı (2) 

Ortalama Fark Std. Hata p 

İş Performansı 6-10 yıl arası 21 yıl ve üzeri -,17563 ,05635 ,016* 

*%0, 5 seviyesinde anlamlı 

 

Tablo 12’deki Tukey testi sonucuna göre meslekte çalışma süresi 21 yıl ve üzeri ile meslekte 

çalışma süresi 6-10 yıl (p=,016) arasında anlamlı bir farlılık bulunmaktadır. Buna göre meslekte 

çalışma süresi 21 yıl ve üzeri olan katılımcıların (x =4,3059), meslekte çalışma süresi 6-10 yıl 

arasında (x = 4,1303) olan katılımcılara oranla iş performansı skorlarının daha yüksek olduğu 

görülmektedir. 

 

5.TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmanın temel amacı COVID-19 pandemi döneminde kamu çalışanlarının algılanan 

stres düzeylerinin iş motivasyonları ve iş performansları üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Elde 

edilen bulgulardan hareketle algılan stresin stres ve baş etme boyutlarının, iş motivasyonun içsel 

motivasyon ve dışsal motivasyon boyutları ile iş performansının bağlamsal performans ve görev 

performansı üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığı ortaya konulmuştur. Araştırma 

kapsamında geliştirilen hipotezleri test etmek amacıyla yapılan regresyon analizi sonucu algılanan 

stresin baş etme boyutunun iş motivasyonun içsel motivasyon boyutu üzerinde anlamlı ve pozitif bir 

etkisinin olduğu; algılanan stresin stres boyutunun iş motivasyonun dışsal motivasyon boyutu 

üzerinde ve algılanan stresin baş etme boyutunun iş performansının görev performansı boyutu 

üzerinde anlamlı ve negatif bir etkisinin olduğu görülmüştür.  

Katılımcıların algılanan stres, iş motivasyonu ve iş performansları ile cinsiyet ve medeni 

durum değişkenleri arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını öğrenmek için yapılan t testi 

sonucu kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre algılanan stres düzeyinin daha yüksek olduğu 

ve erkek katılımcıların kadın katılımcılara göre iş motivasyonları ve iş performansları düzeyinin 

daha yüksek olduğu görülmüştür. Katılımcıların algılanan stres, iş motivasyonu ve iş performansları 

ile medeni durum değişkeni arasında ise anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.  

Katılımcıların algılanan stres, iş motivasyonu ve iş performansları düzeylerinin yaş, eğitim 

durumu, kurumda çalışma yılı ve meslekte çalışma yılı değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek için ANOVA analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucu 

meslekte çalışma süresi 6-10 yıl arası olan katılımcıların meslekte çalışma süresi 21 yıl ve üzeri 

çalışanlara oranla algılanan stres düzeylerinin daha yüksek olduğu; eğitim durumu doktora 

düzeyinde olan katılımcıların, lisans ve yüksek lisans eğitim düzeyine sahip katılımcılara oranla iş 

motivasyonu düzeylerinin daha yüksek olduğu; kurumda çalışma süresi 21 yıl ve üzeri olan 

katılımcıların, kurumda çalışma süresi 11-15 yıl arasında olan katılımcılara oranla iş performansı 

düzeylerinin daha yüksek olduğu; meslekte çalışma süresi 21 yıl ve üzeri olan katılımcıların, 

meslekte çalışma süresi 6-10 yıl arasında olan katılımcılara oranla iş performansı düzeylerinin daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir.  
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KRİZ DÖNEMİNDE KAMU KURUMLARININ HALKLA İLİŞKİLER 

FAALİYETLERİ (COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE) 

 

PUBLIC RELATIONS ACTIVITIES OF PUBLIC INSTITUTIONS DURING THE 

CRISIS PERİOD (DURİNG THE COVID-19 PANDEMİC) 

 

  Anar ŞÜKÜROV
*
 

 

ÖZET 

Son zamanlarda, koronavirüs (COVID-19) pandemisinin kapsamı ve coğrafyası genişliyor. 

Aynı zamanda, salgın petrol fiyatları dahil küresel ekonomini, uluslararası piyasaları hem özel hem 

de kamu kurumlarının faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. 

Şu anda devletler (hükümetler), COVİD-19 salgını nedeniyle insanların sağlığını korumakla 

birlikte, ekonomik aktiviteyi daha kısa sürede eski haline getirmek için çeşitli önlemler alıyor, krizi 

daha az hasarla aşmak ve temel ekonomik araştırmalara dayalı programlar ve kavramlar 

geliştiriyorlar. Bu faaliyetleri halkla ilişkiler stratejisi olmadan yapmak mümkün değildir. Çünkü 

gelişmiş ülkelerde halkla ilişkiler, daha etkili sonuçlara ulaşmak için mükemmel tasarlanmış bir 

politika olarak kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmaktadır. Bu faaliyet, halkla ilişkilerin - 

devlet kurumlarının çalışmalarının daha da güçlendirmesinin ve bunun bir yönetim işlevi olarak 

benimsenmesinin sonucudur. 

Bu çalışmanın amacı, kriz döneminde kamu kurumlarında halkla ilişkiler birimlerinin 

örgütlenmesi ve krizin kamu sektörünün halkla ilişkiler bölümlerindeki çalışma ilişkilerine nasıl 

yansıdığını ortaya koymaktır. 

Anahtar kelimeler: Kamu yönetimi, halkla ilişkiler, kamu kurumları, faaliyetler ve  

stratejiler, COVİD-19 salgını. 

 

ABSTRACT 

Recently, the scope and geography of the coronavirus (COVID-19) pandemic is expanding. 

At the same time, the epidemic, including oil prices, negatively affects the global economy, 

international markets, and the activities of both private and public institutions. 

Currently, states (governments) protect people's health due to the COVID-19 outbreak, 

taking various measures to restore economic activity in a shorter time, overcome the crisis with less 

damage and they develop programs and concepts based on basic economic research. It is not 

possible to do these activities without a public relations strategy.  Because in developed countries, 

public relations are implemented by institutions and organizations as a perfectly designed policy to 

achieve more effective results. This activity is the result of further enhancement of public relations - 

the work of state institutions and its adoption as a management function. This activity is the result 

of further enhancement of public relations the work of state institutions and its adoption as a 

management function. 

The purpose of this study is to reveal the organization of public relations units in public 

institutions during the crisis period and how the crisis reflected on the working relations in the 

public relations departments of the public sector. 

Keywords: Public administration, public relations, public institutions,  activities and 

strategies, COVID-19 pandemic. 
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1.GİRİŞ 
21. Yüzyılda küreselleşme süreciyle birlikte ekonominin, sosyal ve siyasal hayatın uğradığı 

hızlı değişim ve dönüşümler, halkla ilişkilere de yansımış, uygulama ve faaliyet alanlarını 

genişlettiği, tekniklerini çoğalttığı gibi, önemini de artırmıştır. Temelinde iletişim mayası olan 

halkla ilişkiler faaliyetleri, insanın varolduğu her ortamda ilişkilerin düzenlenmesinde, 

yürütülmesinde, sürekliliğinin sağlanmasında aktif olarak rol almıştır. 

Aralık 2019 yılında Çinden yayılan pandemi dünya ekonomisine büyük zarar verdi. 

Ülkelerin ekonomileri büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. Pek çok ülkenin ekonomik gelişimi 

yavaşlamış ve işsizlik artmıştır. Günümüzde koronavirüs salgını, tarihin en büyük ekonomik krizini 

yaratmakla beraber insan sağlığına da tehdit oluşturmaktadır. Kriz turizmi, tekstil ve hazır giyim 

sektörünü, otomobil endüstrisini, hizmet sektörünü, enerji sektörünü ve daha birçok alanı etkilemiş, 

havayollarından giyim üreticilerine, enerji şirketlerine kadar tüm sektörleri zorlukla karşı karşıya 

koymuştur. Birçok şirket zaten iflas ettiğini ilan etmiş ve çoğu kurum da düşen gelirler nedeniyle 

işçilerini işten çıkarmıştır. Bugün dünya ülkeleri COVID-19 pandemisinden kurtulmak için 

ekonomilerini canlandırmak ve pandemi sürecinde ekonomilerini geliştirmek için mücadele ediyor 

ve bu krizden kurtulmanın yollarını arıyorlar. 

Dünyada baş veren olaylar (COVID-19 Salgını) sebebiyle kriz yaşayan kurumlar ve 

devletler halkla ilişkiler faaliyetlerini daha net anlamaktadırlar. 

 

2.COVID-19 SALGINININ ORTAYA ÇIKIŞI 
Aralık 2019 yılında Çinin Hubei Eyaleti, Wuhan şehrinde bir salgın ortaya çıktı ve 1 Aralık 

2019'da Çin hükümeti Dünya Sağlık Örgütü'ne salgın hakkında bilgi verdi. Dünya Sağlık Örgütü 11 

Şubat'ta bu salgını COVID-19 koronavirüs enfeksiyonu adlandırmış ve 11 Mart'ta dünyada pandemi 

ilan edilmiştir. 10 Mayıs 2021 itibarıyla dünyada koronavirüse bulaşan kişi sayısı 159.029.697'e 

ulaştı. Bunlardan 136.603.382 milyonu tedavi görmüş ve 3.308.277 kişi ölmüştür 

[https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdUOA?Si]. Şimdiye kadar, 

pandemi 215'ten fazla ülkeye yayılmıştır. 

 

3.HALKLA İLİŞKİLER VE KRİZ YÖNETİMİ (COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE) 

Bu yılın ilk aylarından bu yana şiddetlenen COVID-19 salgını dönemi, devletin kriz iletişimi 

stratejisini daha da sistematik hale getirmek, çeşitli araçları test etmek, uygulamak ve iyileştirmek 

için bir fırsat oldu. Aynı zamanda, salgına karşı mücadele dönemi, devlet iletişiminin önemini 

açıkça ortaya koymuş ve iletişimi, kriz zamanlarında yönetişimin en önemli unsurlarından biri 

olarak nitelendirmiştir. 

Devletlerin özellikle kriz zamanlarında insanlara doğru, yararlı ve güncel bilgiler sunması 

önemlidir. Neden devlet? Çünkü pandemi ve genel olarak krizle bağlantılı olarak sistematik ve 

koordineli önlemler devlet aygıtı tarafından gerçekleştiriliyor. Bu bakımdan kamu güveninin 

oluşması devletin sağladığı güvenilir bilgilere dayanmaktadır. Bilgilendirilmiş nüfus, günlük 

yaşamları için doğru kararları verebilir ve bu çalışmalar devlete salgının genel etkisini azaltmak için 

kararlı adımlar atmasına izin veriyor. 

Kamu yönetiminde halkla ilişkiler faaliyetlerinin temel amacında, devlet sektöründe 

şeffaflık ve erişilebilirliği sağlamak ve devlet ile toplum arasında geri bildirim ve birliği sağlamak 

hedefleri olmalıdır. Devletin halkla ilişkiler faaliyetlerinin temel hedefleri en az 3 ana genel 

unsurdan oluşmaktadır: kamu kurumunun faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, 

vatandaşların devlet programlarına katılımını artırmak ve belirlenen strateji ve benimsenen program 

için halkın desteğini sağlamak. 

Devlet organlarının amaç ve yönleri, devlet organlarının misyonları ve onların işinin 

etkililiği halkla ilişkiler alanındaki faaliyetlerini belirliyor. 

Devletlerin ve kurumların program ve politikalarının tanımlanması ve bunların uygulanma 

sürecinde kamuoyunu dikkate alma ihtiyacı, halkla ilişkileri yönetimin önemli işlevlerinden biri 

haline getirmiştir. Halkla ilişkiler iki yönlü bir süreçtir. Bu sürecin bir yönü herhangi bir kişi veya 

https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdUOA?Si
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kuruluş, diğeri de o kişi veya kurumun iletişim kurmaya çalıştığı halktır. Bir topluluk bir ülkenin 

tüm nüfusu olabildiği gibi, sadece müşteriler, ortaklar ve daha spesifik bir grup da olabilir [Jerry, 

1998:4]. Halkla ilişkiler uzmanları, işletme ile halk arasındaki karşılıklı yarar sağlayan ilişkileri 

kolaylaştırmaya hizmet eder. Doğru işleyişlerinin bir sonucu olarak kurumların imajı oluşur. 

Halkla ilişkiler işini kapsamayan hem kamu kurumlarınının hem de özel kuruluşların 

yapıları tam kabul edilemez. Halkla ilişkiler çalışmaları hem kamu kurumlarının hem de özel 

kuruluşların halkla ilişkiler yoluyla sağlıklı gelişimi ve uzun vadeli hedeflerine çatması ve 

dolayısıyla devletin ekonomik kalkınması için temel koşullardan biridir.  

İçinde bulunduğumuz yüzyıl teknolojinin ve zamanın çok önem kazandığı, fakat buna karşın 

büyük toplumsal ya da ekonomik sistem içindeki öğelerin birbiriyle her zaman uyumlu olmadığı bir 

yüzyıldır [Kazancı. 2006:310]. Sistemi oluşturan öğeler arası uyumsuzluk, çatışma adına kriz 

dediğimiz olağanüstü koşul ve ortamı yaratmaktadır. Böyle bir ortamda kurumların doğal 

çalışmalarıyla bu duruma karşılık vermeleri de çok zordur. Bu amaçla, örgütlerde yeni önlemler 

almak gerekir. Genel olarak kriz; beklenilmeyen ve önceden sezilemeyen, bunun yanında hemen 

karşılık verilmesi gereken bir dönemdir. 

İlk profesyonel halkla ilişkiler uzmanlarından biri gibi kabul edilen gazeteci Ivy Lee 

olmuştur. Önce kömür endüstrisinde çalışmış, ardından Pennsylvania Demiryolları için halkla 

ilişkiler hizmetleri sağlamış ve 1914'te John Rockefeller'ın danışmanı olmuştur. Basın ve iş 

dünyasıyla ilişkiler kurmaktan sorumlu olan Ivy Lee, kömür endüstrisi ve demiryollarında o zaman 

sık sık meydana gelen kazalarla uğraşıyordu. 

Bu nedenle, halkla ilişkilerin en başından beri temel görevlerinden birinin, kriz 

zamanlarında örgütün imajını korumak olduğu söylenebilir. Nitekim, halkla ilişkiler faaliyetleri 

sadece açık büfe ve ziyafetlerin eşlik ettiği güzel ve muhteşem etkinlikler değildir. İyi bir halkla 

ilişkiler hizmeti her zaman bir kriz durumuna hazır olmalı ve bunu mümkün olduğunca önlemelidir. 

Her kriz er ya da geç geçer, ancak örgütün bu durumdaki davranışı, krizden sonra halkın ona karşı 

tavrını belirler [Akdağ, 2005:5]. 

İç veya dış süreçlerin oluşturduğu tehditlerin olumsuz sonuçları kurumların faaliyetlerini 

dondurması veya diğer alanlardaki faaliyetlerini çeşitlendirmesi ile sonuçlanır. Ayrıca bu süreçlerin 

devamı olarak organizasyonel yönetim sürecinde kurumların ekonomik, idari, psikolojik, üretim ve 

hukuki ilişkiler sistemi düzensiz bir şekilde kontrolden çıkabilir veya işlevlerini yerine 

getirmeyebilir. 

Modern yönetim sisteminde, kurumların değişen süreçlere hızlı tepki verebilmesi, yeni 

ekonomik duruma uyum sağlaması kurumların karşı karşıya olduğu önemli konulardandır. 

Kurumlar değişen ekonomik durumun olumsuz etkilerine karşı ve kriz durumlarından kaçınmak 

için kriz yönetim sistemi oluşturuyorlar. Ortamın belirsizliği göz önüne alındığında, bu mekanizma, 

kurumların rekabet güçlerini sürdürmek ve rakiplerle mücadele için kendilerini sürekli 

geliştirmelerini gerektirmektedir. 

Kriz her zaman tehlikelidir, çünkü hepimiz önceden tasarlanmış bir şekilde hareket etmeye 

alışkınız. Bir kriz durumunda halkla ilişkiler uzmanlarının işini zorlaştıran şey, önceden tasarlanmış 

bir senaryonun olmamasıdır. Bu nedenle, halkla ilişkiler uzmanlarının görevi, çeşitli kriz durumları 

için senaryolar hazırlamaktır. Bu durumda şirket, krizi daha kolay atlatabilir ve toplumdaki imajını 

daha hızlı geri kazanabilir. 

Kriz döneminde kurumlarda mutlaka özel bir bölüm yaratılması gerekir.  Bu ekipi kriz 

yönetim grubu ya da kriz ekibi olarak adlandıra biliriz. Bu ekib krizin etkisinden kurumu 

koruyabilmek için planlı olarak yapılacak bütün çalışmaları uygulamaya koyma yetkisiyle 

donatılmış olmalıdır. Kriz ekibi en çok dörd ya da beş kişinden oluşmalıdır. Aynı zamanda üst 

düzey yönetici ile halkla ilişkiler sorumlusu bu grupta mutlaka yer almalıdır. Dış çevreyle iletişim 

çalışmalarına ilişkin bütün yetkiler krizin ortaya çıkması anında kriz yönetim grubuna geçmelidir. 

Bu noktaya özellikle örgütün üst düzey yöneticileri, işletmelerde işletme sahipleri ve ortaklar dikkat 

etmek zorundadır. Bu aşamada medyaya her istenilen bilgiyi vermekten kaçınmak gerekir. Bu 
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sınırlama doğru bilgileri verme ya da yanlış bilgileri süzebilmek içindir. Bu çalışma hem kriz 

yönetim grubuna hem de halkla ilişkiler uzmanına büyük sorumluluk yükler. 

Deneyimli halkla ilişkiler uzmanları, kriz sırasındaki davranışlar için aşağıdaki hazırlığı 

önermektedir: 

-Kuruluşun faaliyetlerindeki en zayıf noktaları belirlemek; 

-Olası kriz koşullarının belirlenmesi;- 

-Her potansiyel kriz durumu senaryosu için sorular, cevaplar ve kararlar paketi geliştirmek; 

-Krizin erken saatlerinde davranış kuralları geliştirmek; 

-Keskin bir tepkiye değil, birikimli stratejiye güvenmek. 

Elbette krize hazırlanmak zordur. Bu çetin sınavdan geçme konusunda kurumlar isteksiz ola 

biliyorlar ve birçok kişi kendine “belki kriz olmayacak, buna hazırlanmak için neden çaba ve para 

harcansın?” gibi sorular soruyorlar. Mesele şu ki, bir kriz meydana geldiğinde, nedenlerini 

araştırmak ve örgütün iflasına yol açabilecek doğru stratejiyi seçmek için yeterli zaman olmuyor. 

Böyle bir tehdidi ortadan kaldırmak için çaba göstermeye ve para harcamaya değer. 

Azerbaycan'daki ekonomik kuruluşlara yönelik yardım paketinin kapsamı ve sosyal 

önlemlerin ana hatları - 19 Mart 2020 “Koronavirüs (COVID-19) salgınının ve bunun sonucunda 

dünya enerji ve borsalarında yaşanan keskin dalgalanmaların Azerbaycan Cumhuriyeti 

ekonomisine, makroekonomik istikrara, ülkedeki istihdama ve işletmeler üzerindeki olumsuz 

etkisinin azaltılmasa yönelik bir dizi önlemler hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı”nın Kararnamesinde belirtilmiştir. 

Kararname ile küresel pandeminin ekonomik istikrar üzerindeki olası etkisini ortadan 

kaldırılması, ülkede istihdam ve girişimcilik üzerindeki olumsuz etkileri azaltılması, nüfusun sosyal 

refahının korunması ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlamak için dört ana alanı kapsayan 

çalışma grupları oluşturulmuştur. Büyük ölçekli bir ekonomik canlandırma programı şu şekilde 

gruplandırılabilir: 

-Etkilenen ekonomik faaliyet alanlarının ve bu alanlarda faaliyet gösteren tüzel kişilerin ve 

tüzel kişilik yaratmadan girişimcilik faaliyetlerinde bulunan bireylere desteğin sağlanması; 

-Etkilenen ekonomik faaliyet alanlarında çalışan insanların sosyal korumasının ve devlet 

desteğinin sağlanması; 

-Ülke nüfusunun düşük gelirli kısmının sosyal korumasının güçlendirilmesi; 

-Bankacılık sektörüne ve tüketici fiyatlarının istikrarına desteğin sağlanması; 

-Makroekonomik istikrarı korumak için ek önlemlerin uygulanması 

[https://nk.gov.az/az/document/4367/]. 

Bilindiği gibi, ekonominin normal gelişimi, kaynakların optimal kullanımına bağlıdır. Bu 

amaçla, kurumlarda kriz durumlarında personelin seçimi ve yerleştirilmesi, mesleki ve yeterlilik 

seviyelerinin yükseltilmesi, yönetim sürecinde stratejik kararların gelecek yönünün belirlenmesi, 

olası risklerden kaçınmak için yöntemlerin araştırılması gerekli koşullar olarak kabul edilmektedir 

[Shahbazov ve b, 2007:490]. 

 

4.SONUÇ 

Son yıllarda önemi daha da artan halkla ilişkiler, çağımızda kamu yönetimi ve diğer 

kuruluşlar için bir zorunluluk ve görev sayılmaktatır. Bu iki nedene bağlanmaktadır; birincisi halkı 

bilgi sahibi etmek zorunluluğunun artmış olması, ikincisi ise kamu otoriteleri ve diğer kuruluşlar 

için yöneticilerle sıkı ilişkiler kurmak gereğinin duyulmasıdır. Günümüz insanları, geçmiş yıllardan 

daha çok yönetim hakkında bilgi sahibi olmak istemekte, yönetime katılmakta ve yönetimle 

ilgilenmektedir. Daha bilinçli ve hakkını arayan bir konuma doğru yol almaktadır. 

Salgınla mücadele sırasında devlet, nüfusu sürekli bilgilendirmek, toplumdaki olası 

psikolojik gerilimleri önlemek, süreci en az zararla yönetmek için tüm iletişim araçlarını seferber 

etmek zorundadır. Toplumun güveni ve doğrudan katılımı olmadan, sorumlu davranışlar olmadan 

bu pandeminin yayılma hızını ve coğrafyasını azaltmak çok zor olacaktır. Tüm bu çalışmalar hem 

https://nk.gov.az/az/document/4367/
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devletin hem de kamu kurumlarının halkla ilişkiler faaliyetlerinden ne kadar etkili kullandıklarına 

bağlı olacaktır.  
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IMPACT OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT ON THE LEVEL OF 

ECONOMIC DIVERSIFICATION IN AZERBAIJAN 

 

Murteza HASANOGLU 1 

 Latif ZEYNALLI 2 

 

ABSTRACT 

As it is known, one of the main tasks of the current socio-economic policy in our country is 

to ensure that the results of economic development are directed to social development. Because the 

macroeconomic stability achieved as a result of economic policy and sustainable development in 

the real sector of the economy creates an objective basis for solving social problems arising from 

the transition period of society. The main goal of development is to meet the material and spiritual 

needs of the people, who are the real wealth of the people. As the role of man in the development of 

the economy is better understood, the need to study it has become more meaningful, and the scope 

and intensity of research in this area have increased. The model of human capital theory allows us 

to assess the effectiveness of investing in human capital from the point of view of improving 

welfare at the theoretical level in the future. 

The aim of the study is to determine the impact of human capital development on the level 

of economic diversification in Azerbaijan. In this regard, the funds allocated by our country to the 

education and health sectors, their share in state budget expenditures and GDP were analyzed. 

Given that regular assessments and reports are prepared by various international organizations to 

assess the level of human capital development, Azerbaijan's position is considered in these reports. 

As a result of the study, it was determined that the continuation of reforms in the field of education 

and health in the development of human capital is necessary for the country to take successful steps 

in diversification policy. In this regard, the social policy aimed at human capital in Azerbaijan 

should be further deepened. 

Keywords: Azerbaijan, human capital, education, health, economic diversification  

 

 
6
 

1. INTRODUCTION 

Human capital is an important contribution to the wealth of all nations, regardless of income 

level, consisting of the knowledge, skills, and health that people accumulate throughout their lives 

and ensure the realization of their potential as productive members of society. Human Capital 

consists of the knowledge, skills, and health that people accumulate throughout their lives and 

ensure the realization of their potential as productive members of society. Investing in human 

nutrition, health care, quality education, jobs, and skills contributes to the development of human 

capital, which is essential for the eradication of extreme poverty and the creation of more inclusive 

societies (World Bank, 2018). Because natural and physical capital has traditionally been a major 

burden in the calculation of wealth, a recent World Bank analysis, The Change in the Wealth of 

Nations, shows that human capital accounts for 64 percent of global wealth, about 70 percent of the 

wealth of high-income countries. low-income countries account for only 41 percent of their wealth 

(Lange, et.al,2018). 

The human capital model shows that maximizing lifetime aggregate utilization is achieved 

when each individual makes the largest investment in his or her youth, as investments made in the 

last period of a person's life do not have the potential to generate more returns.  
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The effective functioning of the economy and the level of economic diversification are 

directly related to the development of human capital. The formation of knowledge of the workforce 

is ensured through the development of the education system, and the protection of health through 

the development of health infrastructure. Even in terms of natural resources, the ability of poor 

countries to form a diversified economy based on high innovation and technology stems from the 

development of human capital. At present, various international organizations conduct regular 

assessments and prepare reports to assess the level of human capital development in the world. For 

example, the United Nations Annual Human Development Reports 

(HDR, http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/) and the World Economic Forum's Annual 

Reports on Global Competitiveness (Report http://www.weforum.org/reports ) are reliable sources 

for assessing the level of human capital development in countries around the world. To evaluate the 

results of human capital development policy, it is advisable to look at the analysis of sectors and 

reports of international organizations. 

 

2. HUMAN CAPITAL   

One of the important aspects of Azerbaijan's sustainable economic development is the 

expansion of opportunities for the development of human capital and human potential as a whole. 

Today, human capital, which is more popular from a scientific point of view, is the most valuable 

resource, which is more important than the natural resources and wealth of society. Education plays 

a crucial role in the formation of human capital. Today, education is an important factor in the 

success of an economic entity in the labor market, economic growth, and increasing the scientific 

and technological potential of the country (Andreas and Thanasis, 2019). The analysis of human 

capital is carried out using the concept of the rate of return on education. The rate of return on 

education is a discount rate that equalizes the number of future benefits and costs associated with 

investing in education. The rate of return on human capital characterizes the economic 

attractiveness of investments in knowledge and skills. (Савзиханова, С. Э., & Косинова, В. Н, 

2011) Also, the rate of return is a regulatory tool for the distribution of investment between 

different types and levels of education, as well as the education system and other sectors of the 

economy. 

 

Table 1: State funding of education Yerel kolejlere kayıt, 2005 

Kolej Yeni öğrenciler Mezun olan öğrenciler Değiştir 

 Lisans Öğrencisi   

Sedir Üniversitesi 110 103 +7 
Karaağaç Koleji 223 214 +9 
Akçaağaç Akademisi  197 120 +77 
Çam Koleji 134 121 +13 
Meşe Enstitüsü 202 210 -8 
 Mezun   

Sedir Üniversitesi 24 20 +4 
Karaağaç Koleji 43 53 -10 
Akçaağaç Akademisi  3 11 -8 
Çam Koleji 9 4 +5 
Meşe Enstitüsü 53 52 +1 

Toplam 998 908 90 
Kaynak: Kurgusal veri, yalnızca örnek amaçlıdır 

Source: The State Statistics Committee of Azerbaijan Republic 

 

 

 

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/
http://www.weforum.org/reports
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As can be seen from Table 1, although the number of education expenditures increased 2.6 

times in 2010-2019, the share of these expenditures in total state budget expenditures decreased 

from 10% to 9.1%, and the ratio to GDP was 2, It was 8%. The amount of public investment in the 

construction of educational facilities has increased 2.4 times over the years. The pre-school 

education of 5-year-old children in general education institutions has been increased from 24% in 

2013 to 80% this year, and more than 100,000 children have been involved in education. It is 

planned to increase this figure to 90 percent by 2020. In the current academic year, the number of 

community-based preschool groups has been increased to 328, and the number of children to 6,000. 

It is planned to create another 250 groups next year and increase the number of children involved to 

12,400. Admission of students to the first grade in secondary schools for the 2019-2020 academic 

year was carried out through an electronic system. In the 2019-2020 academic year, about 165,000 

children were admitted to first grades. According to the decree of the President, the monthly salary 

of teachers has been increased by an average of 20 percent since September 1 this year, and the 

average monthly salary has reached 600 AZN. 

After these increases, the number of teachers with a monthly salary of more than 1,000 AZN 

was about 5,000. Baku State Vocational Education Center for Industry and Innovation was opened. 

The center, which operates based on Korean educational standards, admitted 231 students in eight 

areas this academic year. It is planned to increase the number of students to 1,000 as a result of 

increasing the enrollment plan and introducing short-term courses from the next academic year. In 

the current academic year, 200 people in Hungary, 37 in China, 2 in Romania, 3 in the Russian 

Federation, 13 in Latvia, 4 in Kazakhstan, and a total of 259 people have been eligible to study 

abroad under the Intergovernmental Scholarship Program. The implementation of the "State 

Program to increase the international competitiveness of the higher education system for 2019-

2023" has begun. At the initial stage, preparations are underway to establish 5 international double 

degree programs. Priority specialties for doctoral education abroad have already been identified. 

The relevant announcement was made for this purpose. 

 

Table 2: State funding of health care 
Indicators / Years 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Health expenses, in millions of AZN 429.2 708.2 702.5 704.7 709.9 873.6 

The amount of public investment in the 

construction of health facilities, in million AZN 

11765.9 17784.5 17751.3 17594.5 22731.6 24425.9 

Share of health expenditures in budget 

expenditures, in% 

3.6 4.0 4.0 4.0 3.1 3.6 

Share of health expenditures in GDP, in% 1.0 1.3 1.2 1.0 0.9 1.1 

Source: The State Statistics Committee of Azerbaijan Republic 

 

 

As can be seen from Table 2, the number of health expenditures doubled in 2010-2019. 

However, the share of health expenditures in the total expenditures of the state budget remains at 

3.6%, and the ratio to GDP averages 1%, which is 5-6 times lower than the level of similar 

indicators in developed countries. It was an important step towards the transformation of the 

healthcare system in Azerbaijan. The government intends to implement a compulsory health 

insurance system at the national level by 2020, and, in 2020 will allocate an additional 26 percent 

for this initiative. Despite advances in the compulsory health insurance program, Azerbaijan's 

health care system is largely funded by the population, which currently accounts for 78.6 percent of 

health expenditures. This figure is more than the 20 percent recommended by the World Health 

Organization (10,11). 
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Table 3: Azerbaijan's position in the Global Competitiveness Index 
Indicators / Years 2010 2014 2015 2016 2017 

Number of countries included in the ranking 139 144 140 138 137 

Life expectancy 93 93 94 94 94 

Primary education enrollment 109 104 105 68 81 

Secondary education enrollment 12 35 33 32 35 

Tertiary education enrollment 98 91 91 94 90 

Quality of the education system 104 104 107 72 35 

Quality of math and science education 101 108 104 80 66 

Quality of management schools 124 124 121 89 72 

Source: The Global Competitiveness Report 

 

The Global Competitiveness Report, prepared annually by the World Economic Forum, 

compiles a ranking of the world's competitiveness based on the relevant index. The Global 

Competitiveness Index is calculated based on 12 different parameters. Two of these parameters are 

related to the elements that characterize the development of human capital - education and health. 

The World Economic Forum included Azerbaijan in its report for the first time in 2005. Looking at 

Table 3, the Global Competitiveness Index shows improvements in Azerbaijan's ranking of some 

indicators (secondary and higher education coverage) over the years, as well as all of the most 

important indicators for human capital development (quality of the education system, quality of 

management schools, quality of math and science education, etc.) Since 1990, the UN has been 

preparing annual reports on human development around the world. These reports calculate the 

world's human development index. The Human Development Index is calculated based on 3 

important indicators. These indicators include: 

 Life expectancy. This indicator includes whether the country has an environment for 

a healthy lifestyle that allows for longevity; 

 Education level. This indicator is assessed based on the level of literacy of the elderly 

population and the total rate of enrollment in primary, secondary and higher education; 

 A decent standard of living. This indicator is determined based on purchasing power 

parity based on the GDP per capita in the country. 

  

Table 4: UN Human Development Index and Azerbaijan's position 
Indicators / Years 2015 2016 2017 2018 2019 

Number of countries included in the ranking 189 189 189 189 189 

Rating of Azerbaijan 88 88 87 88 88 

HDI 0.744 0.751 0.754 0.754 0.756 

Life expectancy 72.3 72.5 72.1 72.9 73.0 

Source: http://hdr.undp.org/en/data  

 

Reports on human development show that in 2015-2019, Azerbaijan's position has improved 

compared to previous years. As can be seen from Table 4, the increase in government spending on 

education and health in recent years has also contributed to the upward trend in the human 

development index. In this regard, it is necessary to continue reforms in the field of education and 

health in the development of human capital. 

 

CONCLUSION 

The article examines public investment in human capital as an analysis of the economic 

consequences of human capital development in Azerbaijan to determine the impact of 

diversification policy. The analysis found that increased government spending on education and 

health had contributed to the upward trend in the human development index. In this regard, the 

continuation of reforms in the field of education and health in the development of human capital is 

necessary for the country to take successful steps in diversification policy. In general, the paper 

concludes that the effective functioning of the economy and the level of economic diversification 

are directly related to the development of human capital. 

http://hdr.undp.org/en/data
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DEVLET HİZMETİNDE KONTROL SİSTEMİ 

 

Xətai SALMANOV
*
 

 

ÖZET 

Kontrol- yönetimin yasal, uygun ve etkili işleyişini sağlayan, sapmaları ve yasa dışı 

durumları belirlemek ve ortadan kaldırmak için gerçekleştirillen uygun önlemlerin toplamıdır. 

Kontrol, genel olarak yasal gerekliliklere uygunluğun bir incelemesi ve dar anlamda genel 

performansın bir incelemesi olarak karakterize edilir. Kontrol, geniş anlamda yasal gerekliliklere 

uygunluğun doğrulanması, dar anlamda ise genel faaliyetin incelenmesi olarak karakterize olunur. 

Yönetimin önemli bir işlevi olarak kabul edilen kontrol, yasallık, tarafsızlık, bağımsızlık, açıklık, 

ekonomi, sorumluluk, uygunluk, sistematiklik, koordinasyon, meslektaşlık prensipler temelinde 

gerçekleştirilir. Modern zamanlarda, kamu yönetiminin tüm alanlarında bir kontrol sistemi 

uygulanır. Kamu yönetiminde uygulanan kontrol mekanizmalarından biri de kamu hizmeti kontrol 

sistemidir. Kamu hizmeti, devletin görev ve işlevlerinin devlet aygıtı, devlet teşebbüslerinin 

çalışanları tarafından yürütülen emek faaliyetidir. Kamu hizmeti kontrolü, devlet kurumlarının ve 

memurların yasal faaliyetlerini izleyir ve denetleyir. Kamu hizmeti kontrol sistemi, aşağıdaki 

hedeflere ulaşılmasında önemli bir rol oynayır Devlet yapısının korunması ve istikrarlı bir sosyal 

çevrenin oluşturulması için bir temel oluşturan yasalara ve normatif eylemlere uyulması- Devlet 

kurumlarının faaliyetlerindeki mevcut eksikliklerin tespiti ve gerekli ayarlamaların yapılması; - 

Memurların sorumluluğunun artırılması- Kamu yönetiminin etkinliğini artırılması. 

Anahtar Kelimeler: Kamu, Kontrol, Yönetim, Sistemi 
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1.GİRİŞ 

Kontrol fransızca “Controle” kelimesinden türetilmiş, teftiş yapmak, teftişlere eşlik etmek, 

faaliyetleri yönlendirmek, kanun ve kararların uygulanmasını kontrol etmek anlamına gelir. 

Kontrol, toplumda meydana gelen olaylar ve süreçler hakkında gerekli, eksiksiz bilgi edinmenin en 

önemli kanallarından biridir. Kontrol, toplumun tüm yapısal birimlerinin normal işleyişi, toplumun 

çıkarlarının nasıl korunacağı hakkında tarafsız bir yargıya varmaya yardımcı olur. Düzgün organize 

edilmiş bir kontrol sistemi hukukun üstünlüğünü sağlayacaktır (Əliyev, 2012: 303).  

2.KONTROL SİSTEMİ 

Yönetim sisteminde kontrol organizasyonu 3 aşamada gerçekleştirilir. İlk aşama, 

değerlendirme yöntemlerini, normlarını ve standartlarını tanımlama aşaması olarak adlandırılır. 

Böylece ilk aşamada hedefler, stratejik planlar, verimlilik göstergeleri, normlar ve standartlar 

tanımlanır. Normlar ve standartlar derken, karşılaştırmanın temeli olan referans standartları 

kastedilir ve bu standartlar kontrol sürecinde değerlendirme rolünü oynar. Kontrol sürecinin ilk 

aşaması çok önemlidir. Çünkü kontrol nesnesinin mevcut durumu bu belirlenen standartlar 

temelinde değerlendirilecektir (Əliyeva, 2012: 264). İkinci aşama, mevcut sonuçları belirlenmiş 

normlar ve standartlarla karşılaştırma aşaması olarak adlandırılır. İkinci aşamada, belirlenen 

standartlar gerçek sonuçlarla karşılaştırılır. Karşılaştırma, belirlenen hedeflere ne ölçüde 

ulaşılacağını belirler. Aynı zamanda ikinci aşamada sonuçların ölçülmesi, sapmaların derecesinin 

belirlenmesi, bilgilerin değerlendirilmesi ve iletilmesi gibi işlemler gerçekleştirilir. (Mahmudov, 

2012: 343). Üçüncü aşama - bu aşama, uygun önlemlerin uygulanması için karar verme aşaması 

olarak adlandırılır. Üçüncü aşamada karşılaştırma sonucunda ortaya çıkan olumsuz ve hukuka 

aykırı durumlar incelenir ve bu durumları ortadan kaldırmak için uygun önlemler alınır. İlgili 

önlemlerin uygulanması iki şekilde gerçekleştirilir:a) olumsuz ve yasadışı durumların ortadan 

kaldırılması; b) yerleşik normların ve standartların revizyonu. Üçüncü aşama, gelecekte var olan 

sorunların ve olumsuz durumların tekrarlanmasının önlenmesi açısından önemlidir. Kontrol 

faaliyetleri belirli ilkelere göre yapılır. Bu ilkeler aşağıdaki gibidir:  

1)Bağımsızlık ilkesi  

2)Hukukun üstünlüğü ilkesi  

3)Tarafsızlık ilkesi  

4)Şeffaflık ilkesi  

5)Gizlilik ilkesi  

6)Verimlilik ilkesi  

Kontrol ilkelerinin gereklerine uygunluk, kontrol sürecinin şeffaflığı ve etkinliği için önemli 

koşullardan biridir (Hüseynov, 2017: 136). Modern zamanlarda bir gereklilik haline gelen kontrol 

sistemi, yönetimin tüm alanlarına nüfuz etmiştir. Kontrol sisteminin ana ve en yüksek şekli, devlet 

kontrol sistemidir. Devlet kontrol sistemi, devlet politikasının uygulanmasını, yönetim 

faaliyetlerinin yasal ve etkili işleyişini sağlar ve devlet tarafından belirlenen hedeflere ulaşılmasına 

yardımcı olur. Aynı zamanda devlet kontrol sistemi devlet organlarının belirlenen gereksinimler 

dahilinde işleyişi, yönetimde mevcut sorunların tespiti, bu sorunları çözmek için uygun adımların 

atılması, sapanların cezalandırılması, olumsuz durumların ilgili mevzuata göre süreçlerini de içerir 

(Cəfərli, 2018: 234). Devletin temel hedefleri arasında nüfusun refahını artırmak, kaliteli sosyal 

hizmetler sunmak, vatandaşların hak ve özgürlüklerini, meşru menfaatlerini korumak, istikrar ve 

kalkınmayı sağlamak yer alıyor. Bu hedeflere ulaşmak için gerekli koşullardan biri, bir kamu 

hizmeti kontrol sisteminin oluşturulmasıdır (Əliyev, 2013: 532). Literatürde kamu hizmeti 

kavramına farklı tanımlar verilmektedir. Geniş anlamıyla, bir kamu hizmeti hukuk kurumu, kamu 



SEBUSS ECONBUSS  
2

nd
 International Economics and Business Symposium 

ISBN: 978-975-93937-1-7 

2. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

 

61 

hizmeti sisteminin oluşturulması, devlet memurlarının statüsünün belirlenmesi, memurların 

sağlanması ve uygulanması ve kamu hizmeti geçişinde ortaya çıkan ilişkiler için bir yasal normalar 

sistemi anlamına gelir. Aynı zamanda, kamu hizmetine, toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamak 

için insan faaliyetlerini yönlendiren ve kontrol eden ilişkilerin organizasyon sistemini ifade eden 

normların toplamı olarak da tanımlanır (Hüseynov, 2013: 258). Kamu hizmeti kontrol sistemi 

aşağıdaki sorunların çözülmesine yardımcı olur:  İstikrarlı bir toplum ve devlet yapısının oluşumunu 

amaçlayan kararlara, yasalara ve diğer normatif düzenlemelere uymak; kamu yönetimindeki 

eksikliklerin zamanında tespiti ve gerekirse ayarlamaların yapılması; memurların sorumluluk 

duygusunu artırmak; devlet yönetiminin verimliliğini artırmak; - büro sisteminin etkin kullanımı, 

belgelerin adreslere ve uygulayıcılara teslimi, bunların zamanında uygulanmasının kontrolü 

(Qəndilov, 2009: 432). Kamu hizmetinde kontrol üç yönde yapılır:  

1)Kanunlara, yasal işlemlere ve ya belirlenen kısıtlamalara uygulanmanın kontrol edilmesi; 

2)Kontrol nesnesinin gerçek durumunu belirlemek;  

3)kontrol nesnesini değişikliklere ve ya beklentilere uyarlamak (Həbibova, 2018: 232).  

Genel olarak, kamu hizmeti kontrol sistemi vasıtasıyla üç ana alan yasal olarak 

düzenlenmektedir:  

1)Kamu hizmeti sisteminde şeffaflığın sağlanması üzerinde kontrol.  

2)Devlet memurunun statüsünün ve bunun gerçekleştirilmesinin sağlanması üzerinde 

kontrol.  

3) Kamu hizmetinden geçiş mekanizmasının doğruluğu üzerinde kontrol (Quliyev, 2013: 

828).  

3.SONUÇ 

Kamu hizmetinde şeffaf bir kontrol mekanizmasının uygulaması, etkili ve verimli kamu 

yönetiminin sağlanmasının temel koşullarından biridir. Kamu hizmetinde şeffaf bir kontrol 

sisteminin varlığı, kamu idaresinin tüm alanlarında kalkınmanın önünü açacak ve kamu hizmeti 

reformunu canlandıracaktır. Modern zamanlarda devletin gelişmesinde önemli rol oynayan devlet 

kontrol sisteminin oluşturulması ve iyileştirilmesi her bir devletin öncelik hedeflerinden biridir.  
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PANDEMI SONRASI NASIL BIR DUNYA BIZI BEKLIYOR? “POST-PANDEMI” 

LITERATURUNE DAIR KISA BIR SUNUS 
Emre Balikci

*
 

1.GİRİŞ 

Yaklasik 100 yil once yasayan Amerikali ekonomist ve sosyolog Thorstein Veblen'e gore 

toplumsal donusum, toplumsal kurumlarin ve dusunme aliskanliklarinin degismesi anlamina gelir. 

Toplumsal kurumlar ve dusunme aliskanliklarimiz, ayni bir bireyin aliskanliklari ve tekrarlayan 

davranislari gibi bir toplumun karakterini belirler. Veblen'in kurumsal iktisat anlayisina gore, 

toplumsal aliskanliklarin degismesi kolay degildir, cunku bu aliskanliklar ve kurumlar hali hazirda 

bir tutarlilik arz eder ve toplumun belirli cikar odaklarini da kayirir. Bu nedenle, kurumlarin 

degismesinin onunde asilmasi gereken toplumsal bir esik seviyesi oldugu soylenebilir. 
7
 

Toplumsal degisimi mumkun kilan, bu esik seviyesinin asilmasina yardimci olacak bir 

krizdir. Ekonomik ya da siyasi krizler toplumsal hayatin -etkin ya da etkin olmayan bir bicimde- 

yeniden uretimini mumkun kilan kurumsal cerceveyi islevsiz kilar ve yeni bir cercevenin insasini 

toplumun gundemine sokar. Veblen'e gore yeni kurumsal cercevenin niteligi, ya da baska bir 

deyisle toplumsal degisimin yonu onceden kestirilemez, (Toplumun evriminin mantigi ve yonu 

yoktur) ancak kesin olan siddetli krizlerin ardindan eski kurumsal yapinin gozden cikarilma 

olasiligidir. Thomas Kuhn da bu surece toplumsal paradigmanin cokusu adini verir. 
8
 

 

2.PANDEMİ SONRASI DÜNYA 

Gectigimiz yilin mart ayindan bu yana tum dunyayi etkisi altina alan COVID-19 salgininin, 

gunumuzde bir cok ulkede ve dunya genelinde Kuhn ve Veblen'in tarif ettigi bir toplumsal krize yol 

actigi soylenebilir. Icinde yasadigimiz ekonomik ve siyasi sistemin hem global hem de ulusal 

seviyede mesruiyeti ve etkinligi ozellikle 2008'den bu yana sorgulanmaktaydi, ancak verilen 

tepkiler genellikle eski kurumsal duzeni muhafaza etmek yonundeydi. Bugun ise iktisatcilar, siyaset 

bilimciler toplumsal degisimin kacinilmazliginda hemfikir ve gelecegin nasil sekillenecegini 

tartismakla mesguller. Tarihci Yuval Noah Harari'nin “Evet, fırtına dinecek, insanoğlu hayatta 

kalacak, birçoğumuz hala yaşıyor olacağız. Ama çok farklı bir durumda yaşıyor olacağız” sozleri bu 

anlamda degerlendirilmeli.  

Peki yeni dunya nasil bir yer olacak? Degisimler, daha iyi daha adil bir toplum mu 

yaratacak, yoksa var olan problemlerimiz daha da agirlasacak mi? Veblen'in goruslerini yeniden 

tekrar etmek gerekirse, toplumsal ve ekonomik hayatin belli boyutlarinda bile donusumu ongormek 

mumkun olsa da donusumun yonunu tahmin etmek kolay degil, dolayisiyla bu yazinin kesin bir 

gelecek tasviri cizmek gibi bir iddiasi yok. Ancak yeni ortaya cikan literature referansla ve tarihte 

yasanan benzer krizlere atifla, en azindan pandemi sonrasi dunyasinda Keynesyen goruslerin 

populerliginin artacagini ve devletlerin daha mudahaleci bir iktisat politikasi izleyecegini tahmin 

edebiliriz. Bu arastirmada, ABD orneginden yola cikarak, iktisat politikalari konusunda oldukca 

muhafazakar bir yonelime sahip ABD kamuoyunun pandeminin etkisiyle daha mudahaleci bir 

devlet politikasina nasil hazir hale geldigi ortaya konulacaktir.  

Tekrar etmek gerekirse bir cok arastirmaci pandeminin, 1980'lerden bu yana uygulanan 

neoliberal politikalarin sonunu getirecegini ya da en azindan dizginleyecegi ileri suruyor. Bilindigi 

gibi neoliberal politikalar, devletin ekonomiye her turlu mudahalesini kisitlamayi ve calisan 

                                                 
*
 St.Lawrence University, USA. 

7 Veblen'in bu konudaki goruslerinin ozeti icin bakiniz: Hunt, Emery Kay, ve Mark Lautzenheiser. “History of 

economic thought: A critical perspective” New York: Routledge, 2015, ss.316-347.  

8      Kuhn, Thomas S. “The structure of scientific revolutions” Chicago: University of Chicago press, 2012. 
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siniflarin yasam kosullarini iyilestirecek her turlu uygulamanin artan uluslararasi rekabet 

kosullarinda “is yapma maliyetini” arttirdigi gerekcesiyle iptal edilmesini hedeflemektedir. Bu 

cercevede 1980'lerden sonra, hemen her ulkede zenginler ve sirketler uzerindeki vergi yukunun 

azaldigini, asgari ucretin ve reel ucretlerin geriledigini ve sosyal refah uygulamarinin kademeli 

olarak kisitlandigini ve hatta topyekun rafa kaldirildigini gozlemledik.  

Bu uygulamalar gectigimiz 40 yil boyunca buyuk sirketlerin karlarini arttirdi, ancak 

ozellikle 2008 finansal krizinin ardindan toplumsal uzlasiyi tahrip etti ve calisan siniflarin zihinsel 

ve bedensel olarak saglikli bir sekilde uretime katilabilecekleri ve uretken olabilecekleri asgari bir 

yasam standardini bile tehdit eder hale geldi. Bu durum pandeminin ardindan sadece calisan siniflar 

degil, yasadigimiz ekonomik sistem icin de bir tehdittir.  

Kapitalizmin gecmiste yasadigi benzer krizlere bakildiginda kriz sonrasi donemde 

siyasetcilerin, ulusal ve uluslararasi kurumlar yoluyla toplumsal uzlasiyi yeniden saglamaya 

calistigi gorulmektedir. Bunun en carpici ornegi ABD'de, 1929 Buyuk Buhrani'nin yarattigi 

toplumsal tahribati ortadan kaldirilmaya calisan ve adiyla da siniflar arasi ekonomik uzlasiyi ima 

eden “New Deal” uygulamalaridir. New Deal uygulamalari sendikalarin guclenmesini, reel 

ucretlerin arttirilmasini, devletin isveren rolu oynamasini ve sosyal harcamalarin artisini iceriyordu 

ve bu haliyle Hoover doneminin mudahalesiz doneminden Keynesyen iktisat politikalarina gecisini 

temsil ediyordu. New Deal uygulamalarinin nedeni, ABD'de buyuk buhranin ardindan yuzde 25'leri 

bulan issizlik oraninin, evsizlik ve fakirligin toplumsal patlamalara yol acabilecegine dair duyulan 

korkuydu ve programin basarisi, Ikinci Dunya Savasi sonrasinda da Keynesyen politikalarin 

surdurulmesinin yolunu açtı. 
9
 

Makro politikalar anlaminda iktisat teorisi ve uygulamalarinda gorulen bu paradigma kayisi, 

20. yuzyilin basinda ABD'den diger ulkelere de yayilmisti. Hatta ABD, Keynesciligi Ikinci Dunya 

Savasi sonrasinda da uygulamis ve Sovyet etkisini azaltmak ve uluslararasi talebi arttirmak 

amaciyla Avrupa ve ucuncu dunya ulkelerinin kalkinma politikalarina ciddi mali kaynak aktarmisti. 
10

 Bu anlamda ABD'deki paradigma kaymalarinin gecmiste oldugu gibi gunumuzde de tum dunyayi 

etkileyebilecegi soylenebilir.  

Bugun ABD'ye bakildiginda da devletin iktisat alanindaki etkinligini arttiracak, talep 

yonetimine dayali ve gelir dagilimini da duzeltmeyi hedefleyen Keynesyen bir iktisat politikasina 

gecis icin pandemiyle birlikte uygun bir zeminin olusmaya basladigi gorulebilir. Tekrar etmek 

gerekirse bunun en onemli nedeni elbette, zaten esitsiz bir toplum olan ABD'de bu niteligin 

pandemiyle birlikte toplumsal duzeni ve barisi tehdit eder bir hale gelmesidir. 2008 finansal 

krizinin, sadece sermaye ve calisan siniflar arasinda degil, calisan kesimler icerisinde de gelir 

dagilimini onemli olcude bozdugu uzun zamandir konusulmaktaydi. 2008 finansal krizi ve 

“hiperglobalizasyon” ile birlikte beyaz yakalilarin ve ozellikle finans sektorunde calisan 

yoneticilerin maaslarinda onemli bir artis gerceklesirken, mavi yakali iscilerin gelirlerinde ve hatta 

ikinci dunya savasindan sonra ilk kez yasam beklentilerinde bir gerileme meydana gelmisti. 2008 

finansal krizinin toplumdaki esitsizlikleri derinlestirmesi, icinde bulundugumuz pandemi 

doneminde de yeniden karsimiza cikti.  

Bir cok krizde oldugu gibi, toplumun en zengin kesimleri pandemi doneminde de 

servetlerini arttirmayi bildi. ABD'deki dolar milyarderleri pandemi doneminde gelirlerini 1.62 

trilyon dolar arttirdi.  Bu dolar milyarderlerinin gelirlerini sadece on ayda %40 arttirmis olmasi 

anlamina geliyor. 
11

 Madalyonun oteki yuzune bakildiginda ise calisan kesimlerin ekonomik 

                                                 
9      Clark, Barry Stewart. “The evolution of economic systems: varieties of capitalism in the global 

economy”, Oxford University Press, 2016, s.127.  

10     Todaro, Michael P ve Stephen C. Smith. “Economic development”. Pearson UK, 2020,  

11 Chuck Collins, “Updates: Billionaires Wealth, US Job Losses and Pandemic Profiteers”, Inequality.org, 

Erisim Tarihi: 15 Nisan 2021. 
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durumlarinin, buyuk gelir desteklerine ragmen kotulestigi goruluyor. Resmi rakamlara gore, 

pandemi doneminde ABD'deki issizlik 15'i asti ve is bulacak kadar sansli olabilenlerin %82'isinin 

geliri ise ortalama %1 oraninda azaldi. Bu dusuk bir oran gorulse bile ayni arastirmaya gore 29 

milyon Amerikali son bir hafta icerisinde beslenmek icin yeterli gida satin alamadigini belirtiyor. 

Bu sayi toplam yetiskin nufusun %10'undan fazlasina karsilik geliyor. Ve son olarak koronovirusun 

saglik uzerindeki etkisinin de ABD toplumunda esitsiz bir sekilde yayildigi soylenebilir. Buna gore, 

dusuk gelire sahip Hispaniklerin ve siyasi ABD'lilerin beyazlara gore daha fazla enfekte oldugu, 

hastaligi daha agir gecirdigi ve hayatini kaybettigi biliniyor. 
12

 ABD'deki bu egilimler dunya 

genelindeki verilerle de uyumlu. Dunya genelinde, kendi ulkelerinin en dusuk %20 gelir grubunda 

bulunan iscilerin %41'i islerini kaybetti. (Bu oran en yuksek %20 gelir grubunda %23) 
13

 

Toplumdaki esitsizliklerdeki bu derinlesme ve yasananlar karsisinda dunyanin en buyuk 

ekonomisinin caresiz ve hareketsiz kalmasi, ABD kamuoyunu ve siyasetini devletin harekete 

gecmesi kosunuda ikna etmis durumda. Gallup'un arastirmalarina gore, bazi Cumhuriyetciler 

tarafindan butce disiplinini bozacagi gerekcesiyle elestirilmis olsa da ABD Baskani Joe Biden'in 1.9 

trilyonluk dev ekonomik tesvik paketi kamuoyunun yuzde 68'i tarafindan destekleniyor. Ote yandan 

ABD halkinin sadece %1'i, Ikinci Dunya Savasi'ndan bu yana Milli Gelir'e orani en yuksek 

seviyeye ulasmis olan butce aciginin acil bir problem oldugunu dusunuyor. 
14

  

Bilindigi gibi Keynesyen politikalar devlet harcamalarinin arttirilmasinin yanisira, devletin 

vergi politikasinda da neoliberal politikalarindan farkli bir anlayisa sahiptir. Neoliberal politikalar, 

yatirimlari tesvik edecegi umidiyle sirketler ve zenginler uzerindeki vergi yukununun azaltilmasini 

hedeflerken Keynesyen iktisat, marjinal tasarruf orani dusuk olan alt gelir gruplarinin vergi yukunu 

azaltmayi ve bu sekilde hem gelir dagilimini duzeltmeyi hem de toplam talebi arttirmayi amaclar. 

Donald Trump doneminde ozellikle buyuk sirketler uzerindeki kurumlar vergisi orani onemli 

olcude dusurulmus ve 2020 baskanlik secimleri doneminde bu politikalar cumhuriyetciler 

tarafindan hararetle savunulmustu. Ancak ABD'de bugun kamuoyunda zenginlerin vergi yukunun 

arttirilmasi konusunda artan bir destek var. Reuters'in yaptigi bir kamuoyu arastirmasina gore, 

toplumun %64'u kamu programlarini destekleyecek bir servet vergisini destekliyor. Bu oran 

Demokratlarda %77'ye ulasirken, Cumhuriyetcilerin de yarisindan cogu (%53) bu servet vergisini 

destekliyor. 
15

 

Ilginc olan servet vergisi ya da daha yuksek bir kurumlar vergisi gibi uygulamalarin, 

kendileri aleyhine oldugu dusunulebilecek olan dolar milyarderlerinin onemli bir kismi tarafindan 

pandemi oncesinden bu yana destekleniyor olmasi. Forbes dergisinin haberine gore aralarinda 

Warren Buffett ve Bill Gates'in de bulundugu ondan fazla dolar milyarderi, zenginlerin cesitli 

mekanizmalarla daha yuksek oranlarda vergilendirilmesi gerektigini savunuyor. 
16

 Forbes'in en 

zenginler listesinde 93. sirada bulunan Marx Benioff'a da New York Times'a yazdigi bir makelede 

“kendisi gibi yuksek gelirli bireyler uzerindeki vergilerin arttirilmasinin, egitim ve saglik 

                                                 
12 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/investigations-discovery/hospitalization-death-by-

race-ethnicity.html, Erisim tarihi: 7 Mayis 2021.  

13 Jonathan Rothwell, “How Social Class Affects Covid-Related Layoffs Worldwide”, 3 Mayis 2021, New 

York Times 

14 Frank Newport, “Americans Support Massive Stimulus Spending”, 

https://news.gallup.com/opinion/polling-matters/329645/americans-historically-support-massive-stimulus-

spending.aspx Erisim tarihi: 7 Mayis 2021 

15   Schneider, Howard ve Chris Kahn, “Majority of Americans favor wealth tax on very rich: Reuters/Ipsos 

poll” https://www.reuters.com/article/us-usa-election-inequality-poll-idUSKBN1Z9141, Erisim tarihi: 8 Mayis 2021 
16  Carter Coudriet,  “These Billionaires Want The Ultra-Wealthy To Pay More In Taxes”, 

https://www.forbes.com/sites/cartercoudriet/2019/10/15/billionaires-more-taxes-gates-buffett-

bloomberg/?sh=5e74c3177792, Erisim tarihi: 9 Mayis 2021 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/investigations-discovery/hospitalization-death-by-race-ethnicity.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/investigations-discovery/hospitalization-death-by-race-ethnicity.html
https://news.gallup.com/opinion/polling-matters/329645/americans-historically-support-massive-stimulus-spending.aspx
https://news.gallup.com/opinion/polling-matters/329645/americans-historically-support-massive-stimulus-spending.aspx
https://www.reuters.com/article/us-usa-election-inequality-poll-idUSKBN1Z9141
https://www.forbes.com/sites/cartercoudriet/2019/10/15/billionaires-more-taxes-gates-buffett-bloomberg/?sh=5e74c3177792
https://www.forbes.com/sites/cartercoudriet/2019/10/15/billionaires-more-taxes-gates-buffett-bloomberg/?sh=5e74c3177792
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hizmetlerinin iyilestirilmesi ve kuresel krizle savasmak icin acil sekilde ihtiyac duyulan trilyonlarca 

dolarin saglanmasina yardim edebilecegini” ifade etmisti. 
17

 

Keynesyen politikalarin uygulanabilmesine uygun bir zemin teskil eden bir diger gelisme 

de, kamu harcamalarinin nereye kanalize edilecegi sorusuna guclu bir cevabin Trump sonrasi 

donemde olusmaya baslamis olmasi. Iktisat fakultelerinde Keynesyen politikalarin, issiz insanlarin 

bir kismina bir cukur acmak, bir diger kismina da bu cukuru kapamak gibi uretken olmayan 

faaliyetler icin odeme yapildigi durumda bile toplam talebi arttirarak buyumeyi saglayabilecegi 

anlatilir. Ancak pratikte Keynesyen politikalar, artan kamu harcamalarinin uretken alt yapi 

yatirimlarina aktarilmasi halinde basariya ulasabilir ya da ekonomik ya da siyaseten uygulanabilir 

hale gelir. Bugun ABD'de kuresel isinmaya karsi alinacak onlemler kapsaminda, fosil yakitlara 

dayali ekonominin donusturulmesi, bunun icin de buyuk kamu kaynaklarinin kullanilmasi 

gerekliligi konusulmakta. ABD Baskani Joe Biden, gecen yil baskanlik kampanyasi boyunca petrol 

sanayilerinin yerine yenilebilir enerjiye onem verecegini taahhut etmisti. Bu yatirimlarin iki trilyon 

dolari askin bir maliyete neden olabilecegi elestirilerine ise, planinin onbinlerce Amerikaliya “iyi 

is” saglayacagi ve bu nedenle ekonomiye maliyetini asan bir katki yapacagini soyleyerek karsilik 

vermisti. 
18

 ABD kamuoyunda, bu devasa harcama planini “sosyalist” olmakla suclayanlar kadar, 

kuresel isinmayla ve yuksek issizlik sorunuyla mucadele icin yeterince radikal olmamakla itham 

edenler de var. Yapilmasi gerekenin, genis ve radikal bir “Yesil New Deal” tanimlamak gerektigini 

soyleyen bu kesime gore bu Green New Deal sadece ABD'yle sinirli kalmamali ve kuresel seviyede 

uygulanmali. 
19

 

ABD'de Yesil New Deal tartismasinin 1930'larla, yani Keynesyen politikalarin ilk kez 

Buyuk Buhran'in etkisiyle populer hale geldigi donemle bir paralellik tasidigi soylenebilir. 

1930'larda Keynesyen politikalar, bir yandan toplam talebi arttirmaya, bir yandan da artan devlet 

harcamalari yoluyla hem gelismekte hem de gelismis ulkelerde onemli sanayi altyapisi yatirimlari 

yapilmasinda islevsel bir rol oynamisti. ABD'de, devlet harcamalari tum Avrupa'nin yaklasik 1.5 

kati buyuklugunde olan ulkeyi birbirine baglayacak yollar kopruler insa edilmesi ve ic pazarin 

butunlestirilmesi icin kullanilirken, gelismekte olan ulkelere hayati girdileri saglayacak sanayi 

tesilerinin kurulmasina aracilik etmisti. Yani Keynesyen politikalar, sadece talep yonetimine degil 

yapisal bir donusume de katki saglamaktadir. Ve bugun, pandemi sonrasi donemde de “yesil bir 

ekonominin insasinda” etkili olabilir.  

 

3.SONUÇ 

Dunya iktisat tarihi incelendiginde bunalim donemlerinin, ekonomik ve hatta bazen siyasi 

duzenlerin yenilenmesine ve reforme edilmesine yol actigi gorulur. Yasamakta oldugumuz pandemi 

donemi de, kuresellesmenin, saglik sistemlerinin, mulkiyet haklarinin ve devletin ekonomideki 

etkinlik seviyesinin tartisilmasina yol acmistir. ABD orneginde bu durumun en azindan neoliberal 

politikalarin populerligini kaybetmesine ve Keynesyen anlayisin daha fazla taraftar bulmasina yol 

acacagi dusunulmektedir. Bu yazida, ABD kamuoyunda bu anlamda gozlemlenen fikir donusumleri 

incelenmistir.  

  

                                                 
17  Marc Beniof, “Marc Beniof: We Need A New Capitalism” New York Times, 14 Ekim 2019. 

18 “Biden Announces $2 Trillion Climate Plan”, New York Times, 14 Temmuz 2021  

19   James Rickards, “The New Great Depression: Winners and Losers in a Post-Pandemic World”, New 

York: Penguin, 2021, Grace Blakeley, “The Corona Crash: How the Pandemic Will Change Capitalism”, New 

York: Verso, 2021.  
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KOVID-19 SALGINININ GİRİŞİMCİLİK ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KADIN 

GİRİŞİMCİLER ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA 

 

THE EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE PERCEPTION OF 

ENTREPRENEURSHIP: A QUANTITATIVE RESEARCH ON WOMEN ENTREPRENEURS 

 

Tuba BÜYÜKBEŞE
*
 

İrfan DOĞAN
**

 

Tuğba DİKBAŞ
***

 

 

Öz 

Bu çalışmanın amacı Kovıd-19 küresel salgınında kadın girişimcilerin, pandemi öncesi ve 

pandemi sürecinde girişimcilik algılarının belirlenmesi ve karşılaştırılmasıdır. Çalışmada öncelikle 

Kayseri ve Gaziantep ilinde farklı sektörlerde işletmeleri olan kadın girişimcilerin pandemi 

sürecinde girişimcilik algılarında (Kontrol Odağı, Kendine Güven, İletişim, Motivasyon 

boyutlarında) farklılık olup olmadığı test edilmiş, sonrasında kadınların demografik özelliklerine 

göre girişimcilik algılarında (alt boyutlarında) anlamlı değişim olup olmadığı araştırılmıştır. 

Belirlenen amaçlar doğrultusunda nicel araştırma yöntemi ile tasarlanan araştırmada, veri toplama 

aracı olarak çevrim içi anket kullanılmıştır. 211 işletme sahibi ile çalışma yürütülmüştür. Elde 

edilen veriler SPSS 21.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Girişimcilik algısı, Kovıd-19, Kadın girişimciler 

Jel Kod :M10, J81, L26, J16 

 

Abstract 
The purpose of this study was to determine and compare the entrepreneurship perceptions of 

women entrepreneurs before and during the global pandemic of Covid-19. In the study, firstly, it 

was tested whether there was a difference in the entrepreneurship perceptions (Focus of Control, 

Self-Confidence, Communication, Motivation) of women entrepreneurs who have businesses in 

different sectors in Kayseri and Gaziantep provinces, afterwards the online survey was used as a 

data collection tool according to the demographic characteristics of women and  their 

entrepreneurship perceptions (sub-dimensions). It was investigated whether there was a significant 

change or not. In the study designed with a quantitative research method in line with the specified 

purposes, Research was conducted with the participation of 211 business owners. The data obtained 

was analyzed using SPSS 21.0 program. 

Keywords: Perception of entrepreneurship, Covid-19, Women entrepreneurs 

Jel Codes : M10, J81, L26, J16 
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1. GİRİŞ 

Kovıd-19 virüsü dünya genelinde öngörülemez bir tesir yaratmıştır. Virüs Çin’in Wuhan 

kentinde başlayıp tüm dünyaya yayılmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 mart 2020’de 

pandemi ilan edilmiş, hayat tüm dünyada durma noktasına gelmiştir (WHO, 2020). Tüm dünyayı 

ekonomik, sağlık, eğitim vb. alanlarda etkisi altına almıştır (Bacq, Geoghegan, Josefy, Stevenson ve 

Willams, 2020). Kovıd-19’la mücadelede salgının başladığı günden bugüne kadar hazırlanan 

rehberlerde (WHO, 2020; CDC, 2020; Sağlık Bakanlığı, 2020) insanların toplu halde bulunduğu 

ortamlar hastaneler, okullar, Avm, işyerleri, kamusal alanlarda virüs yayılımının artış göstermesiyle 

önlemler kapsamında çeşitli kapanma, esnek çalışma, uzaktan çalışma yollarına gidilmiştir. Bu 

kapanma yeni vakaların ortaya çıkmaması ve pandemiyle mücadelede vaka sayılarının artması, 

vefatların engellenmesi için alınan önlemler olarak açıklanmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2020). Türkiye 

de bu süreçte çeşitli sosyal ve ekonomik yardım paketi “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’’ 

(Kosgeb, 2020a, https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7426/kobilere-kovid19-kalkani-

bakan-varank-kosgebin-3lu-koruma-paketini-acikladi) hazırlamıştır. Kovıd-19’un negatif tesirlerini 

iyileştirmek amacıyla kamu refahındaki boşlukları doldurmak için ‘’Esnaf ve Sanatkarlar ile 

Gerçek Kişi Tacirlere Korona virüs Salgını Nedeni ile Verilecek Hibe Desteği’’ (Resmi gazete, 

https://www.resmigazete.gov.tr/ 2021) sağlanmıştır.  

Kadın girişimciler Kovıd-19 ile mücadelede ekonomik faaliyetlerini yerine getirememe, 

sürdürülebilirliklerini icra edememe ve bireysel girişimcilik algılarına ilişkin en çok etkilenen kesim 

olmuştur. Salgının tesirlerine ait ilk çalışmalardan biri olan Hedefler için İş Dünyası Platformunda 

(2020: 20) Kovid-19 krizinin işletmeler üzerindeki tesirlerini araştırmaya yönelik Mart ve Mayıs 

aylarında 619 mikro işletmeden çevrim içi olarak toplanan anketlerin bulgularına göre;  %34’ünü 

kadın çalışanların oluşturduğu kadın girişimcilerin, erkeklerden çok daha yüksek oranda etkilendiği 

ifade edilmektedir.  

Bu çerçevede araştırma kapsamında, Kovıd-19 salgınında özellikle kadın girişimcilerin 

kazanç elde edememesi, işletme faaliyetlerine devam edememe riskleri (Cowling, Brown & Rocha, 

2020) sosyal ihtiyaçların karşılanması, sosyal değişim (Ratten, 2020c) yaşadıkları sürece 

odaklanamama, planların gerçekleşmemesi, motivasyon düşüklüğü vb. (Omar, Ishak & Jusok, 

2020), kadın girişimcilerin bireysel algılarının pandemi öncesi ve pandemi sürecinde değişip 

değişmediği araştırılmıştır.  

 

2. TEORİK ÇERÇEVE 

Tarihsel olarak kadın işgücüne katılımdaki çoğalış genellikle 20.yüzyılın en ehemmiyetli 

sosyal ve ekonomik büyümesi olarak kabul edilmektedir. 1980’lerden sonra girişimcilik kavrayışı 

süratli bir büyüme göstererek ekonomide imal etmeni olarak yerini almış (Czarniawska-Joerges & 

Wolff, 1991: 536), tüm ülkelerde çalışanların nüfus özelliklerinde bir hayli değişime neden olmuş 

ve bu değişimden kadınlar da önemli bir oranda etkilenmiştir. Sanayi Devriminden önce kadının 

misyonu konut işleri ve aileye bakım işlerini oluştururken, yaşanan büyümeler neticesinde kadının 

işgücüne katılımı ile çalışan aile bireyi sayısı çoğalmış, aile bireylerin de geçim kaynağına katkı 

sunan kadınlar görülmeye başlanmıştır (Mitchell, 1962; Baumol, 1968: 65; Low & MacMillan, 

1988: 151-152). Ekonomik büyüme ve kalkınmanın itici gücü olan girişimcilik (Paksoy, Özbebek 

& Gül, 2019: 978) alanında kadın girişimciler her geçen gün daha da artmaktadır. 

Türkiye’de kadın bireylerin girişimcilikleri 1990’lı yılların sonunda büyük ehemmiyet 

kazanmıştır (Arat, 1996: 404). Kadın bireylerin girişimci faaliyetleri genel olarak mikro 

işletmelerden oluşmakta olup kadın girişimciler; sahip oldukları marifetleri kullanabilme, esnek 

çalışma, ekonomik bağımsızlık, kendi kendinin işvereni olmak, beşeri başarı elde etme gibi 

fırsatları gören fikirlerini girişimcilik düşüncelerine dönüştüren bireylerdir (Brush, De Bruin & 

Welter, 2009: 8; Yadav & Unni 2016: 1). 

Girişimcilik algısı bireyin sosyal katılım ve fırsatları keşfetmesi, bu olgulara yönelik 

geliştirdiği yorum, anlam ve hislerden oluşmaktadır. Dolayısıyla bu algılar, çevredeki fırsatların 

hissedilebilmesinin yanında, girişimcilik algısı iletişim, kontrol odağı, motivasyon, kendine güven, 

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7426/kobilere-kovid19-kalkani-bakan-varank-kosgebin-3lu-koruma-paketini-acikladi
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7426/kobilere-kovid19-kalkani-bakan-varank-kosgebin-3lu-koruma-paketini-acikladi
https://www.resmigazete.gov.tr/
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planlama, öz disiplin oluşumu açısından da önem taşımaktadır (Koh, 1996). Girişimcilik algısında 

iletişim; açık iletişim kurma özelliği, problemleri basitlikle çözebilme yeteneğine sahip olma, 

güvende hissetmek, etrafındaki kaynakları iyi değerlendirebilme, insan ilişkilerinde başarılı olmak 

ve insanların desteğini kazanmak, ekip çalışmalarına yatkın olma, müsamahalı olma, özverili olma, 

kararlı olma, inovasyona açık olma, yaratıcı olma, bağımsızlık, rekabetçi olmak olarak 

açıklanmaktadır (Aşkın & Barış, 2016). Kontrol odağı; girişimciliği etkileyen bir diğer değişken 

kontrol odağı olarak adlandırılmaktadır. Kişinin kazanımları, kendi tutumları, ödül ve cezalar 

hakkındaki algıları neticesi olduğuna inanmasıdır (Rotter, 1966). Kendine güven; kişinin hedef ya 

da kendi işinde alabildiği sorumluluğu başaracağına inanması,  ihtiyaç duyduğu yeteneğe sahip 

olduklarına dair inancı ifade eder (Bowman, 1999). Özdisiplin; bu kişiler çalıştıkları ortamlarda 

diğer insanlara karşı naziktirler, rekabet etmek yerine işbirliği yapmaya isteklidirler, tüm vazifeleri 

sorumluluk bilinci içinde hedeflere ulaştırmak için çalışırlar. Ekip çalışmasına yatkın olan bu kişiler 

çalışma arkadaşlarına güven duyarlar (Forrester & Tashchian, 2010: 44). Motivasyon ve planlama; 

inovasyon, kontrol gereksinimi, galibiyet gereksinimi ve özgür olma, kazanma arzusu, aile 

bireylerinin mutluluğunu gerçekleştirme isteği, yeni beceriler geliştirmek, iş yerinin hedeflerine 

ulaşmasında faydalı olma isteği olarak belirtilmiştir (Carland, Hoy, Boulton ve Carland, 1984:354-

359). 

Bilhassa kadınların işgücüne katılımı üzerine, girişimci bireylerin karakter özellikleri 

konusunda literatürde oldukça fazla araştırma olduğu görülmektedir. Girişimci bireylerin karakter 

özelliklerini belirlemeye ve girişimcilik ile karakter arasındaki ilişkiye yönelik araştırmalarda; risk 

alma, öz yeterlik, agresiflik, hırs, bağımsızlık isteği, başarı odaklılık, başarmaya yönelik 

motivasyon, belirsizliğe karşı tolerans, yaratıcılık ve yenilikçilik, cesaret, etkili iletişim, iç kontrol, 

ileri görüşlülük, inandırıcılık, kendine güven (Arıkan, 2004; Collins, Hanges, & Locke, 2004; 

Curth, 2011; Fuller & Marler, 2009; Gartner, 1988; Gorman, Hanlon & King, 1997; Korunka, 

Frank, Lueger ve Mugler, 2003; Rauch & Frese, 2007; Shahhosseini, Kavousy, Shirsavar, ve 

Ardahaey, 2011; Shaver & Scott, 1992; Stewart & Roth, 2007; Utsch, Rauch, Rothful, ve Frase,  

1999) girişimcilik karakter özellikleri olarak tanımlanmaktadır.  

 

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Araştırmanın metodolojisi, evreni ve örneklemi, amacı ve hipotezleri, araştırmanın 

verilerine ilişkin bilgiler verilmiştir, bulgular kısmında araştırmanın analizleri ve hipotezlerine yer 

verilmektedir. 

3.1.  Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

 

 
Şekil 1: Bireysel Girişimcilik Algısı Modeli 

 

Bireysel girişimcilik algısı 6 boyuttan oluşmaktadır (Planlama, Kendine Güven, Kontrol 

Odağı,  Motivasyon, İletişim, Özdisiplin), ancak analizlerde belirtileceği üzere 4 boyutta (Kendine 

Güven, Kontrol Odağı,  Motivasyon, İletişim) doğrulanmıştır. 

 

Kendine Güven  

Kontrol Odağı 

 

BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK 

ALGISI 

 

Motivasyon  

İletişim  
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Araştırmanın hipotezleri aşağıda belirtilmektedir: 

H1: Kadın işletmecilerin Kovıd-19 öncesi girişimcilik algıları ile Kovıd-19 sürecinde 

girişimcilik algıları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H2: Kovıd-19 öncesi ve Kovıd-19 sürecinde girişimcilik algıları arasındaki değişim kadın 

işletmecilerin faaliyet yaptıkları alana göre değişmektedir. 

H3: Kovıd-19 öncesi ve Kovıd-19 sürecinde girişimcilik algıları arasındaki değişim kadın 

işletmecilerin mesleki kıdemlerine göre değişmektedir. 

H4: Kovıd-19 öncesi ve Kovıd-19 sürecinde girişimcilik algıları arasındaki değişim kadın 

işletmecilerin öğrenim durumlarına göre değişmektedir. 

 

3.2.  Çalışma Grubu  

Araştırmanın evrenini Kayseri ve Gaziantep ilinde mikro işletmesi olan ve pandemi 

sürecinde faaliyetlerine devam eden, Restoran, ev yemekleri, kafe, vb. (39), Kuaför, güzellik 

salonu, vb. (15), Eğitim merkez, kreş, yurt, yaşlı bakım merkezi, vb. (76), Spor salonu (13), 

Temizlik hizmeti (53), Bijuteri, aksesuar, takı, kozmetik, parfümeri, çeyizlik eşya satış, vb. (15) 

toplam 211 kadın girişimci  oluşturmaktadır. Bu faaliyet alanlarının seçilme nedeni, kadın 

girişimcilerin pandemi sürecinde kısıtlamalar, kapanmalar gibi durumlarda ne derece 

etkilendiklerini belirleyebilmektir. Araştırma kapsamında kolayda örnekleme yöntemi seçilen 250 

kadın girişimciye çevrim içi gönderilen anketten 211 tanesi geri dönmüş ve araştırma kapsamına 

alınmıştır. Araştırma için gerekli izinler Hasan Kalyoncu Üniversitesinden Evrak Tarih ve Sayısı: 

22.04.2021 - E.2104220003 alınmıştır. Anket için kullanılan ölçek izni ise elektronik ortamda 

yazar/lar izin alınarak kullanılmıştır. Yazarların katkı düzeyleri eşittir. 

 

3.3.  Araştırmanın Amacı   

Bu çalışmanın amacı Kovıd-19 küresel salgınında kadın girişimcilerin, pandemi öncesi ve 

pandemi sürecinde (pandeminin başlamasından 14 ay sonra) girişimcilik algılarının belirlenmesi ve 

karşılaştırılmasıdır. Bu bağlamda kadın girişimcilerin pandemi öncesi ve pandemi sürecinde 

girişimcilik algılarında (Kontrol Odağı, Kendine Güven, İletişim, Motivasyon boyutlarında) 

farklılık olup olmadığı test edilmiş, sonrasında kadınların demografik özelliklerine göre girişimcilik 

algılarında (alt boyutlarında) anlamlı değişim olup olmadığı araştırılmıştır. 

 

3.4.  Araştırmanın Sınırlılıkları  

Araştırma kapsamında elde edilen veriler çevrim içi-anket ile sınırlı olup anket kapsamında 

elde edilen bilgiler katılımcıların görüşleri ile ve veriler 2021 yılında araştırmaya katılan bireyler ile 

sınırlıdır. 

 

3.5.  Veri Toplama Aracı ve Analizi 

Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak çevrim içi 

anket kullanılmıştır. Anket 2 bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde katılımcıların 

sosyo-demografik bilgilerine ilişkin sorular yer almaktadır. İkinci bölümde, kadın katılımcıların 

Kovıd-19 öncesi ve sürecinde girişimcilik algıları ilgili sorular bulunmaktadır. "Bireysel 

Girişimcilik Algı Ölçeği", Yalçın İncik & Uzun (2017) tarafından geçerlilik güvenilirlik çalışması 

yapılmış olup, ölçeği kullanma izni yazarlardan elektronik ortamda izin alınarak araştırmada 

kullanılmıştır. 31 maddeyi içeren ölçek, “Planlama” (6 madde), “Kontrol Odağı” (8 madde), 

“Kendine Güven” (6 madde), “İletişim” (4 madde), “Motivasyon” (4 madde) ve “Özdisiplin” (3 

madde) olmak üzere altı alt boyuttan oluşmaktadır. Altı boyutun oluşturduğu toplam varyans %53,3 

olarak bulunmuştur. Cronbach-alpha güvenirliği 0,92 olarak elde edilmiştir. İfadeler 5’li Likert 

ölçeğinde "kesinlikle katılmıyorum"dan "kesinlikle katılıyorum"a doğru 1'den 5'e kadar 

puanlanmıştır.  

Bu araştırmada ise, ölçek için SPSS programıyla yapılan Açımlayıcı Faktör Analizi ve 

Güvenilirlik Analizi ile belirlenen iç tutarlılık ve geçerlilik puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiş ve 
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sonuçlar yorumlanmıştır. Ölçek ve boyutlarının güvenirlik analizi sonuçları Tablo 1’de verilmiş; 

geçerlik analizi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

 

 

Tablo 1: Bireysel Girişimcilik Algı Ölçeği Güvenirlik Analizi Sonuçları 

 Cronbach’s Alpha 
Madde 

sayısı 

Planlama 0,355 6 

Kontrol odağı 0,694 8 

Kendine güven 0,684 6 

İletişim 0,826 4 

Motivasyon 0,920 4 

Öz disiplin 0,273 3 

Genel 0,860 31 

 

Tablodaki sonuçlara göre, Cronbach’s Alpha katsayısı sırasıyla planlama alt boyutu için 

0,355; kontrol odağı alt boyutu için 0,694; kendine güven alt boyutu için 0,684; iletişim alt boyutu 

için 0,826; motivasyon alt boyutu için 0,920 ve öz disiplin alt boyutu için 0,273 olarak 

hesaplanmıştır. Ölçeğin geneli için Cronbach’s Alpha katsayısı 0,860 olarak hesaplanmıştır. 

Ölçeğin geneli için güvenirliğin yüksek olduğu söylenebilir. Ancak diğer taraftan planlama ve öz 

disiplin alt boyutları için güvenirlik son derece düşük çıkmıştır. Bunda katılımcıların yanıtlarının 

birbirine benzer olmasının etkili olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, bu çalışmaya özgü olarak 

ölçek 4 alt boyut üzerinden analiz edilmiştir.  

 

Tablo 2: Bireysel Girişimcilik Algı Ölçeği Geçerlik Sonuçları 

 Özdeğer Varyans açıklama yüzdesi Birikimli yüzde 

Kontrol odağı 8,331 26,874 26,874 

Kendine güven 4,854 15,657 42,532 

İletişim 2,688 8,671 51,203 

Motivasyon 2,152 6,941 58,143 

 

Tablodaki bilgilere göre, kontrol odağı alt boyutu özdeğer 8,331; kendine güven alt boyutu 

özdeğer 4,84; iletişim alt boyutu özdeğer 2,688 ve motivasyon alt boyutu özdeğer 2,152 olarak 

hesaplanmıştır. Buna göre özdeğerler 1’den büyük olduğu için alt boyutların geçerliliklerinin iyi 

olarak değerlendirilebileceği söylenebilir. Ayrıca, kontrol odağı alt boyutu varyansın %26,874’ünü, 

kendine güven alt boyutu varyansın %15,657’sini, iletişim alt boyutu varyansın %8,671’ini ve 

motivasyon alt boyutu varyansın %6,941’ini açıklamıştır. Bir ölçek için varyansın %50-55 oranında 

açıklaması kabul edilmektedir. Buna göre, ölçek alt boyutları ölçeğin %58,143’ünü açıkladığı için 

kabul edilebilir.  

Verilerin normal dağılımını kontrol etmede verilerin dağılımına ilişkin çarpıklık ve basıklık 

değerleri kontrol edilmiş ve sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur.  

 

Tablo 3: Normallik Dağılımı Çarpıklık ve Basıklık Değerleri 
 Çarpıklık Basıklık 

Bireysel Girişimcilik Algı Ölçeği 0,06 -0,55 

 

Tabloya göre, ölçeğin çarpıklık değeri 0,06 basıklık değeri de -0,55 olarak hesaplanmıştır. 

Normal dağılımın belirlenmesinde dağılımın -1,5 ile +1,5 arasında değer alması normal dağıldığını 

göstermektedir. Buna göre, ölçeğin dağılımı -1,5 ile +1,5 arasında olduğu için dağılım normal kabul 

edilmiştir ve bu doğrultuda analizlerde parametrik testler yapılmıştır.  
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4.  BULGULAR 

Araştırma kapsamında ilk olarak katılımcıları tanıtıcı bilgiler olarak sosyo-demografik 

bilgilere yer verilmiştir. Sonrasında ise katılımcıların pandemi öncesi ve pandemi sürecinde 

girişimcilik algıları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.  

 

 

4.1. Katılımcıları Tanımlayıcı Bulgular 

Kadın girişimcilerin medeni durum, yaş, öğrenim durumu, çocuk sayısı, kaç yıldır işletme 

sahibi olduğu, işletmenin faaliyet konusu ve çalışan sayısı gibi tanımlayıcı bilgilere yer verilmiştir.  

 

Tablo 4: Katılımcıları Tanımlayıcı Bulgular 
 N % 

Medeni durum   

Evli 149 70,6 

Bekâr 62 29,4 

Toplam 211 100,0 

Yaş   

26-33 yaş 110 52,1 

34-41 yaş 101 47,9 

Toplam 211 100,0 

Öğrenim durumu   

Lise mezunu 155 73,5 

Üniversite mezunu 56 26,5 

Toplam 211 100,0 

Çocuk sayısı   

Yok 62 27,0 

1 çocuk 46 24,2 

2-3 çocuk 103 48,8 

Toplam 211 100,0 

Kaç yıldır işletme sahibi olduğu   

2 yıl 50 23,7 

3 yıl 115 54,5 

4 yıl 46 21,8 

Toplam 211 100,0 

İşletmenin faaliyet konusu   

Restoran, ev yemekleri, kafe, vb. 39 18,5 

Kuaför, güzellik salonu, vb. 15 7,1 

Eğitim merkez, kreş, yurt, yaşlı bakım merkezi, vb. 76 36,0 

Spor salonu 13 6,2 

Temizlik hizmeti 53 25,1 

Bijuteri, aksesuar, takı, kozmetik, parfümeri, çeyizlik eşya satış, vb. 15 7,1 

Toplam 211 100,0 

Çalışan sayısı   

1 çalışan 39 18,5 

2 çalışan 91 43,1 

3 çalışan 81 38,4 

Toplam 211 100,0 

 

Tablo incelendiğinde, katılımcıların %70,6’sının evli, %29,4’ünün bekâr olduğu; %52,1’inin 

26-33 yaş aralığında, %47,9’unun 34-41 yaş aralığında olduğu; %73,5’inin lise mezunu, %26,5’inin 
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üniversite mezunu olduğu ve %48,8’inin 2-3 çocuk sahibi, %27,0’sinin 1 çocuk sahibi ve 

%24,2’sinin çocuk sahibi olmadığı bulunmuştur. Katılımcıların %54,5’inin 3 yıldır işletme sahibi 

olduğu, bunu %23,7 oran ile 2 yıldır işletme sahibi olanların izlediği ve %21,8’inin 4 yıldır işletme 

sahibi olduğu görülmüştür. İşletmelerinin faaliyet konusu incelendiğinde, %36,0’sının eğitim ve 

sosyal hizmet merkezi gibi faaliyetler yürüttüğü, %25,1’inin temizlik hizmeti faaliyetleri yürüttüğü, 

%18,5’inin restoran, ev yemekleri, kafe, vb. faaliyetleri yürüttüğü bulunmuştur. Katılımcıların 

%43,1’inin 2 çalışanı, %38,4’ünün 3 çalışanı ve %18,5’inin 1 çalışanı bulunmaktadır.  

4.2.  Katılımcıların Kovıd-19 Öncesi ve Kovıd-19 Sürecinde Girişimcilik Algılarına 

İlişkin Bulgular 

Katılımcıların pandemi öncesi ve pandemi sürecinde bireysel girişimcilik algılarına ilişkin 

bulgular Tablo 5’te yer almaktadır. 

 

Tablo 5: Katılımcıların Kovıd-19 Öncesi ve Kovıd-19 Sürecinde Bireysel Girişimcilik 

Algılarına İlişkin Bulgular 
  N x  Ss t p 

Bireysel girişimcilik algısı Öncesi 211 4,28 0,31 87,56 0,00* 

Sürecinde 211 2,79 0,23 

Kontrol odağı Öncesi 211 4,26 0,26 73,87 0,00* 

Sürecinde 211 2,52 0,33 

Kendine güven Öncesi 211 4,34 0,36 76,01 0,00* 

Sürecinde 211 3,29 0,33 

İletişim Öncesi 211 4,35 0,47 60,18 0,00* 

Sürecinde 211 3,06 0,40 

Motivasyon Öncesi 211 4,35 0,47 56,02 0,00* 

Sürecinde 211 2,90 0,43 

p<0,05 

 

Katılımcıların pandemi öncesi bireysel girişimcilik algısı puan ortalamaları 4,28 pandemi 

sürecinde 2,79 olarak bulunmuştur. Katılımcıların pandemi öncesi ve sürecinde girişimcilik algıları 

arasında anlamlı bir fark vardır (p<0,5). Pandemi sürecinde katılımcıların bireysel girişimcilik 

algılarında azalma olduğu söylenebilir. Katılımcıların pandemi öncesi kontrol odağı alt boyutu 

puanları ortalaması 4,26 pandemi sürecinde 2,52 olarak hesaplanmıştır. Katılımcıların pandemi 

öncesi ve pandemi sürecinde kontrol odağı alt boyutu puanları arasında anlamlı bir fark tespit 

edilmiştir (p<0,05). Buna göre, katılımcıların bireysel girişimciliğe ilişkin kontrol odaklarının 

pandemi sürecinde azaldığı düşünülebilir. Katılımcıların pandemi öncesi kendine güven alt boyutu 

puanları ortalaması 4,34 pandemi sürecinde 3,29 olarak bulunmuştur. Katılımcıların pandemi öncesi 

ve pandemi sürecinde kendine güven alt boyutu puanları arasında anlamlı bir fark saptanmıştır 

(p<0,05). Katılımcıların pandemi sürecinde bireysel girişimciliğe ilişkin kendine güvenlerinin 

düştüğü ifade edilebilir. Katılımcıların pandemi öncesi iletişim alt boyutu puanları ortalaması 4,35 

pandemi sürecinde 3,06 olarak bulunmuştur. Katılımcıların pandemi öncesi ve pandemi sürecinde 

iletişim alt boyutu puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). Buna göre, 

katılımcıların pandemi sürecinde bireysel girişimciliklerine ilişkin iletişimlerinin azaldığı 

söylenebilir. Katılımcıların pandemi öncesi motivasyon alt boyutu puanları ortalaması 4,35 pandemi 

sürecinde 2,90 olarak hesaplanmıştır. Katılımcıların pandemi öncesi ve pandemi sürecinde 

motivasyon alt boyutu puanları arasında anlamlı bir fark vardır (p<0,05). Katılımcıların pandemi 

sürecinde bireysel girişimciliklerine ilişkin motivasyonlarının azaldığı söylenebilir.  

 Katılımcıların pandemi öncesi ve pandemi sürecinde öğrenim durumlarına göre 

bireysel girişimcilik algılarına ilişkin bulgular Tablo 6’da sunulmuştur. 
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Tablo 6:  Katılımcıların Öğrenim Durumlarına Göre Kovıd-19 Öncesi ve Kovıd-19 

Sürecinde Bireysel Girişimcilik Algılarına İlişkin Bulgular 
  Öğrenim durumu N x  Ss T p 

Bireysel girişimcilik 

algısı 

Öncesi Lise mezunu 155 4,29 0,32 0,69 0,48 

Üniversite mezunu 56 4,26 0,31 

Sürecinde Lise mezunu 155 2,80 0,23 1,04 0,30 

Üniversite mezunu 56 2,76 0,23 

Kontrol odağı Öncesi Lise mezunu 155 4,27 0,27 1,26 0,20 

Üniversite mezunu 56 4,22 0,22 

Sürecinde  Lise mezunu 155 2,53 0,33 0,97 0,32 

Üniversite mezunu 56 2,48 0,32 

Kendine güven Öncesi Lise mezunu 155 4,35 0,36 0,34 0,73 

Üniversite mezunu 56 4,33 0,37 

Sürecinde Lise mezunu 155 3,30 0,33 0,56 0,57 

Üniversite mezunu 56 3,27 0,36 

İletişim Öncesi Lise mezunu 155 4,36 0,48 0,53 0,59 

Üniversite mezunu 56 4,32 0,47 

Sürecinde Lise mezunu 155 3,07 0,41 0,48 0,62 

Üniversite mezunu 56 3,04 0,39 

Motivasyon Öncesi Lise mezunu 155 4,36 0,48 0,53 0,59 

Üniversite mezunu 56 4,32 0,47 

Sürecinde Lise mezunu 155 2,92 0,43 1,05 0,29 

Üniversite mezunu 56 2,85 0,44 

p<0,05 

 

Tablo değerlendirildiğinde, katılımcıların pandemi öncesinde ve pandemi sürecinde öğrenim 

durumlarına göre bireysel girişimcilik algıları arasında anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). Aynı 

şekilde, öğrenim durumlarına göre bireysel girişimcilik alt boyutlarına (kontrol odağı, kendine 

güven, iletişim, motivasyon) göre de farklılaşma yoktur (p>0,05).  

Katılımcıların pandemi öncesi ve pandemi sürecinde kaç yıldır işletme sahibi olduğuna göre 

bireysel girişimcilik algılarına ilişkin bulgular Tablo 7’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 7: Katılımcıların Kaç Yıldır İşletme Sahibi Olduğuna Göre Kovıd-19 Öncesi ve 

Kovıd-19  Sürecinde Bireysel Girişimcilik Algılarına İlişkin Bulgular 
  Kaç yıldır işletme sahibi 

olduğu 

N x  Ss F p 

Bireysel girişimcilik 

algısı 

Öncesi 2 yıl 50 4,25 0,30 0,67 

 

0,51 

3 yıl 115 4,28 0,32 

4 yıl 46 4,33 0,32 

Sürecinde 2 yıl 50 2,76 0,23 2,14 0,11 

3 yıl 115 2,78 0,23 

4 yıl 46 2,85 0,23 

Kontrol odağı Öncesi 2 yıl 50 4,22 0,21 1,19 0,30 

3 yıl 115 4,26 0,28 

4 yıl 46 4,30 0,24 

Sürecinde  2 yıl 50 2,47 0,34 2,53 0,08 

3 yıl 115 2,50 0,33 

4 yıl 46 2,61 0,30 

Kendine güven Öncesi 2 yıl 50 4,34 0,38 1,21 0,29 

3 yıl 115 4,32 0,34 

4 yıl 46 4,42 0,39 

Sürecinde 2 yıl 50 3,29 0,35 1,39 0,25 

3 yıl 115 3,27 0,32 

4 yıl 46 3,36 0,35 

İletişim Öncesi 2 yıl 50 4,30 0,46 0,45 0,63 

3 yıl 115 4,35 0,48 

4 yıl 46 4,39 0,49 

Sürecinde 2 yıl 50 3,04 0,36 0,12 0,88 

3 yıl 115 3,06 0,42 

4 yıl 46 3,08 0,42 
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Motivasyon Öncesi 2 yıl 50 4,30 0,46 0,45 0,63 

3 yıl 115 4,35 0,48 

4 yıl 46 4,39 0,49 

Sürecinde 2 yıl 50 2,86 0,44 0,89 0,40 

3 yıl 115 2,89 0,43 

4 yıl 46 2,97 0,43 

p<0,05 

 

Tablodaki bilgilere göre, katılımcıların pandemi öncesinde ve pandemi sürecinde kaç yıldır 

işletme sahibi olduğuna göre bireysel girişimcilik algıları arasında anlamlı bir farklılık yoktur 

(p>0,05). Aynı şekilde, kaç yıldır işletme sahibi olduğuna göre bireysel girişimcilik alt boyutlarına 

(kontrol odağı, kendine güven, iletişim, motivasyon) göre de farklılaşma yoktur (p>0,05).  

Katılımcıların pandemi öncesi ve pandemi sürecinde faaliyet yaptıkları alana göre bireysel 

girişimcilik algılarına ilişkin bulgular Tablo 8’de verilmiştir. 

 

 

Tablo 8: Katılımcıların Faaliyet Yaptıkları Alana Göre Kovıd-19 Öncesi ve Kovıd-19  

Sürecinde Bireysel Girişimcilik Algılarına İlişkin Bulgular 
  İşletme faaliyet alanı N x  Ss F p 

Bireysel girişimcilik 

algısı 

Öncesi Restoran vb. hizmetler 39 4,31 0,33 0,84 0,52 

Kuaför vb. hizmetler 15 4,24 0,28 

Eğitim ve sosyal hizmetler 76 4,24 0,29 

Spor salonu 13 4,25 0,30 

Temizlik hizmeti 53 4,33 0,33 

Kozmetik vb. hizmetler 15 4,36 0,36 

Sürecinde Restoran vb. hizmetler 39 2,78 0,27 1,25 0,28 

Kuaför vb. hizmetler 15 2,77 0,17 

Eğitim ve sosyal hizmetler 76 2,80 0,23 

Spor salonu 13 2,70 0,18 

Temizlik hizmeti 53 2,78 0,24 

Kozmetik vb. hizmetler 15 2,91 0,25 

Kontrol odağı Öncesi Restoran vb. hizmetler 39 4,28 0,28 0,42 0,82 

Kuaför vb. hizmetler 15 4,25 0,25 

Eğitim ve sosyal hizmetler 76 4,23 0,23 

Spor salonu 13 4,25 0,19 

Temizlik hizmeti 53 4,28 0,28 

Kozmetik vb. hizmetler 15 4,30 0,31 

Sürecinde  Restoran vb. hizmetler 39 2,49 0,38 1,77 0,11 

Kuaför vb. hizmetler 15 2,59 0,17 

Eğitim ve sosyal hizmetler 76 2,57 0,32 

Spor salonu 13 2,48 0,25 

Temizlik hizmeti 53 2,43 0,32 

Kozmetik vb. hizmetler 15 2,65 0,36 

Kendine güven Öncesi Restoran vb. hizmetler 39 4,33 0,35 0,96 0,44 

Kuaför vb. hizmetler 15 4,27 0,27 

Eğitim ve sosyal hizmetler 76 4,32 0,35 

Spor salonu 13 4,26 0,34 

Temizlik hizmeti 53 4,39 0,39 

Kozmetik vb. hizmetler 15 4,48 0,41 

Sürecinde Restoran vb. hizmetler 39 3,27 0,33 1,49 0,19 

Kuaför vb. hizmetler 15 3,21 0,31 

Eğitim ve sosyal hizmetler 76 3,29 0,34 

Spor salonu 13 3,14 0,28 

Temizlik hizmeti 53 3,33 0,35 

Kozmetik vb. hizmetler 15 3,44 0,33 

İletişim Öncesi Restoran vb. hizmetler 39 4,41 0,49 0,97 0,43 

Kuaför vb. hizmetler 15 4,26 0,45 

Eğitim ve sosyal hizmetler 76 4,27 0,45 

Spor salonu 13 4,30 0,48 

Temizlik hizmeti 53 4,41 0,49 

Kozmetik vb. hizmetler 15 4,46 0,51 
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Sürecinde Restoran vb. hizmetler 39 3,09 0,46 0,87 0,50 

Kuaför vb. hizmetler 15 3,00 0,38 

Eğitim ve sosyal hizmetler 76 3,05 0,38 

Spor salonu 13 2,92 0,35 

Temizlik hizmeti 53 3,08 0,42 

Kozmetik vb. hizmetler 15 3,21 0,41 

Motivasyon Öncesi Restoran vb. hizmetler 39 4,41 0,49 0,97 0,43 

Kuaför vb. hizmetler 15 4,26 0,45 

Eğitim ve sosyal hizmetler 76 4,27 0,45 

Spor salonu 13 4,30 0,48 

Temizlik hizmeti 53 4,41 0,49 

Kozmetik vb. hizmetler 15 4,46 0,51 

Sürecinde Restoran vb. hizmetler 39 2,94 0,44 1,78 0,11 

Kuaför vb. hizmetler 15 2,78 0,42 

Eğitim ve sosyal hizmetler 76 2,84 0,42 

Spor salonu 13 2,73 0,41 

Temizlik hizmeti 53 2,98 0,43 

Kozmetik vb. hizmetler 15 3,06 0,42 

p<0,05 

 

Tabloya göre, katılımcıların pandemi öncesinde ve pandemi sürecinde işletme faaliyet 

alanına göre bireysel girişimcilik algıları arasında anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). Aynı 

şekilde, işletme faaliyet alanına göre bireysel girişimcilik alt boyutlarına (kontrol odağı, kendine 

güven, iletişim, motivasyon) göre de farklılaşma yoktur (p>0,05). 

 

5. SONUÇ ÖNERİLER 

Araştırmanın amacı kadın girişimcilerin Kovıd-19 öncesi ve Kovıd-19 sürecinde bireysel 

girişimcilik algısını belirlemek ve karşılaştırmaktır. Araştırmanın bu amacı doğrultusunda araştırma 

elde edilen temel sonuçlar özetlenerek aşağıda verilmiştir.  

Kadın girişimcilerin %70,6’sının evli, %29,4’ünün bekâr olduğu; %52,1’inin 26-33 yaşa 

aralığında, %47,9’unun 34-41 yaş aralığında olduğu; %73,5’inin lise mezunu, %26,5’inin üniversite 

mezunu olduğu ve %48,8’inin 2-3 çocuk sahibi, %27,0’sinin 1 çocuk sahibi ve %24,2’sinin çocuk 

sahibi olmadığı bulunmuştur. Katılımcıların %54,5’inin 3 yıldır işletme sahibi olduğu, bunu %23,7 

oran ile 2 yıldır işletme sahibi olanların izlediği ve %21,8’inin 4 yıldır işletme sahibi olduğu 

görülmüştür. İşletmelerinin faaliyet konusu incelendiğinde, %36,0’sının eğitim ve sosyal hizmet 

merkezi gibi faaliyetler yürüttüğü, %25,1’inin temizlik hizmeti faaliyetleri yürüttüğü, %18,5’inin 

restoran, ev yemekleri, kafe, vb. faaliyetleri yürüttüğü bulunmuştur. Katılımcıların %43,1’inin 2 

çalışanı, %38,4’ünün 3 çalışanı ve %18,5’inin 1 çalışanı bulunmaktadır.  

Katılımcıların pandemi öncesi ve pandemi sürecinde girişimcilik algıları, bireysel 

girişimciliğe ilişkin kontrol odakları,  bireysel girişimciliğe ilişkin kendine güvenleri, bireysel 

girişimciliklerine ilişkin iletişimleri ve bireysel girişimciliklerine ilişkin motivasyonları arasında 

anlamlı bir fark bulunmuştur. Girişimcilik algıları arasındaki en fazla fark motivasyon ve kontrol 

odağı arasında bulunmuştur. Pandemi sürecinin neredeyse tüm insanlar üzerinde yarattığı olumsuz 

psikolojik ruh hali motivasyon düşüklüğüne sebep olmuş olabilir. Pandemi, girişimcilerin kendi 

iradesi dışında gelişen şartlara ve belirsizliğin artmasına sebep olarak kadın girişimcilerin kontrol 

odağı boyutunda da düşüşe sebep olmuş olabilir. Dolayısıyla, Kovıd-19 kadın girişimcilerin 

bireysel girişimcilik algıları ve boyutları üzerinde etkili olmuştur. Bu süreçten dolayı onların 

bireysel girişimcilik algılarının olumsuz etkilendiği söylenebilir.  

Bu araştırma ile yaşamımızın gündeminde olan Kovıd-19 virüsünün sebep olduğu pandemi 

sürecinde, kadın girişimcilerin bireysel algılarını araştırmak hedeflenmiştir. Çalışmaya yönelik 

girişimcilik ve Kovid-19 salgını ile alakalı çalışmalara rastlanmış ancak Kovıd-19 sürecinde 

kadınlar girişimcilerin bireysel algılarına yönelik çok az çalışma bulunmaktadır. Girişimcilerin 

özelliklerinin farklılaşmasına ilişkin çalışmaların, özellikle kadın girişimciler (Manolova, Brush, 

Edelman ve Elam, 
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2020; Mathew, Deborah, Karonga ve Rumbidzai, 2020; Jaim 2020; Grandy, Cukier & Gagnon,  

2020) üzerine odaklandığı araştırmalar, bu çalışmanın literatürünü ve bulgularını desteklemektedir.  

Kovıd-19 öncesi girişimci kadın bireylerin karakter özelliklerine yönelik yapılan 

araştırmalardan elde edilen bulgular girişimci bireylerin; kontrol odağı (Brockhaus, 1980; Korunka 

vd., 2003), motivasyon (Collins vd., 2004; Johnson, 1990; Stewart & Roth, 2007) iletişim (Gorman 

vd., 1997) planlama (McCarthy & Leavy, 1999), kendine güven (Gartner, 1988) ve öz-disiplin 

(Shahhosseini vd., 2011) gibi özelliklere sahip olduklarını bu araştırmayı destekler nitelikte 

olduğunu ortaya koymaktadır.  

Pandemi salgınının araştırma kapsamına giren mikro ölçekli, yeni diyebileceğimiz 5 yılını 

tamamlamamış, işletme sahibi kadınların girişimcilik algılarını olumsuz etkilediği görülmektedir. 

Kadın girişimcilere devlet desteğinin yanında STK’ların da destekleri bulunmaktadır (Kagider, 

https://www.kagider.org/; Kosgebb, https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6878/kosgebden-

kadinlara-pozitif-ayrimcilik; Kedev, https://www.kedv.org.tr/) ancak bu desteklerin arttırılması 

gerekmektedir. Bu desteklerin hem maddi hem de kriz yönetimi, stres yönetimi, e ticaret gibi 

ihtiyaca yönelik eğitimlerle sunulması önerilebilir. Bu araştırmanın daha sonra nitel usullerle 

gerçekleştirilmesinin gelecekteki çalışmalara yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

 

Tablo 9: Hipotezlerin Kabul Ret Durumu 

HİPOTEZLER 
KABUL / RET 

DURUMLARI 

H1:Kadın işletmecilerin Kovıd-19 öncesi girişimcilik algıları ile Kovıd-19 sürecinde girişimcilik algıları 

arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 

KABUL 

H2:Kovıd-19 öncesi ve Kovıd-19 sürecinde girişimcilik algıları arasındaki değişim kadın işletmecilerin 

faaliyet yaptıkları alana göre değişmektedir. 
RET 

H3: Kovıd-19 öncesi ve Kovıd-19 sürecinde girişimcilik algıları arasındaki değişim kadın işletmecilerin 

mesleki kıdemlerine göre değişmektedir. 

 

RET 

H4: Kovıd-19 öncesi ve Kovıd-19 sürecinde girişimcilik algıları arasındaki değişim kadın işletmecilerin 

öğrenim durumlarına göre değişmektedir. 

 

RET 
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FİNANSAL BAŞARISIZLIK VE HİSSE SENEDİ FİYATI İLİŞKİSİ: XUTEK 

ENDEKSİNDE ALTMAN Z-SKOR İLE PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK 

ANALİZLERİ 

THE RELATİONSHİP BETWEEN FİNANCİAL FAİLURE AND STOCK PRİCE: 

PANEL COİNTEGRATİON AND CAUSALİTY ANALYSİS WİTH ALTMAN  

Z-SCORE İN XUTEK INDEX 

 

Bilgehan TEKİN
*
 

Öz 

Bu çalışmada, COVID-19 pandemisi ile birlikte daha fazla önem kazanan şirket başarısızlığı 

konusuna odaklanılmıştır. Çalışmada, firma başarısızlığı veya iflas riskinin bir göstergesi olarak 

literatürde geniş çapta yer bulan Altman’ın Z-skoru ile hisse senedi fiyat performansları arasındaki 

ilişkiler incelenmektedir. Çalışmanın örneklemini Borsa İstanbul’da işlem gören teknoloji şirketleri 

oluşturmaktadır. Veriler 2010-2019 yılları arası çeyrek dönemliktir. Çalışmada, Borsa İstanbul’da 

işlem gören 12 adet BIST Teknoloji endeksi şirketinin verilerinden yararlanarak Altman Z-Skorlar 

hesaplanmış, sonrasında ADF ve PP birim kök testleri, Pedroni ve Kao eşbütünleşme analizleri ve 

Dumitrescu-Hurlin panel nedensellik analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları Altman Z-Skoru 

ile hisse senedi fiyatları arasında uzun dönemli ilişki olduğunu kanıtlar niteliktedir. Analizler 

sonucunda z-skor ve hisse fiyatının birbirlerini pozitif etkiledikleri görülmüştür. Ayrıca Z-

skorlardan hisse fiyatına doğru bir nedensellik tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları pandemi 

dönemi dikkate alınarak değerlendirildiğinde; şirketlerin ve yatırımcıların Altman Z-Skor yöntemini 

bu süreçte yaptıkları başarı değerlendirmeleri ve yatırımlar bağlamlarında dikkate alabilecekleri 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Altman Z-Skor, Pay Senedi Fiyatı, Eşbütünleşme, Nedensellik 

 

Abstract 

This study focuses on company failure, which has become more important with the COVID-

19 pandemic. The study examines the relationships between Altman's Z-score and stock price 

performances, which are widely included in the literature as an indicator of firm failure or 

bankruptcy risk. The sample of the study consists of technology companies traded on Borsa 

Istanbul. Data are quarterly between 2010 and 2019. In the study, Altman Z-Scores were calculated 

using the data of 12 BIST Technology index companies traded in Borsa Istanbul, then ADF and PP 

unit root tests, Pedroni and Kao cointegration analysis and Dumitrescu-Hurlin panel causality 

analysis were performed. Analysis results prove that there is a long-term relationship between 

Altman Z-Score and stock prices. As a result of the analysis, it was seen that the z-score and stock 

price affect each other positively. In addition, a causality from Z-scores to stock price has been 

determined. When the results of this study are evaluated considering the pandemic period; It is 

believed that companies and investors can consider the Altman Z-Score method in the context of 

their success evaluations and investments in this process. 

Keywords: Altman Z-Score, Share Price, Cointegration, Causality 
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1. GİRİŞ 

Sermaye piyasası araçlarından biri olan pay senetlerinde meydana gelen değişimler, firma 

içi ve dışı olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenebilmektedir. Şirket başarısızlıkları ise şirketlerin 

finansal raporlarından, finansal koşullardan ve düşmeye devam eden veya durgunluk yaşayan 

şirketin hisse senedi fiyatından anlaşılabilmektedir. Bu göstergeler yeterince dikkate alınmadığı 

durumunda, şirket iflas veya finansal sıkıntı durumuyla karşı karşıya kalabilmektedir. COVID-19 

salgını döneminde ise çoğu şirket açısından bu olasılık oldukça artmıştır. Salgın döneminde finansal 

göstergelerin sürekli olarak takip edilmesi ve gerektiğinde müdahale edilmesi son derece kritik bir 

öneme sahiptir. Salgın sonrası döneme ulaşıp rekabet gücünü koruyarak büyümeye devam 

edebilmesi bu süreç içerisinde mümkün olan tüm yöntemlerin kullanılarak şirketlerin mevcut 

durumlarının sürekli olarak takip edilmesini ve gerektiğinde müdahale edilmesini zorunlu 

kılmaktadır. 

Firma başarısızlığı ve performansı şirket yöneticileri için olduğu kadar yatırımcılar için de 

oldukça önemlidir. Yatırımcıların kriz dönemlerinde yüksek düzeylerde kayıplarla karşılaşmamaları 

için firmaların bu süreçlere olan dayanıklılığını ölçebilmeleri ve finansal göstergeler ile oluşturulan 

çeşitli değerleri takip etmeleri gerekmektedir. Bilindiği gibi hisse senedi fiyatları, borsada (ikincil 

piyasada) oluşan ve hisselerin değerini yansıtan fiyattır. Hisse senedi fiyatı, genellikle şirketlerin 

karlılığına, karlarını arttırma potansiyellerine ve buna yönelik beklentilerle motive olan satıcıların 

ve alıcıların etkileşimleri sonucu oluşmaktadır. Yatırımcılar alım-satım kararlarını verirken şirket 

ile ilgili bilgiye ihtiyaç duyarlar. Yatırımcılar bu bilgileri genellikle şirketlerin finansal 

tablolarındaki kalemleri arasındaki ilişkilere dayanan finansal oranlardan ve bu finansal oranlar 

kullanılarak hesaplanan çeşitli değerler veya endekslerden elde ederler.  

1968 yılında Edward Altman firmaya özel bir modelin geliştirilmesi noktasında ilk 

adımlardan birini atmış ve bir firmanın finansal performansını tek bir gösterge yerine farklı 

yönlerden analiz eden Altman Z Score modelini öne sürmüştür. Bu yöntemde göstergelerin 

ağırlıklandırması firmaya göre değiştirilebilmektedir (Özyeşil, 2020:179). Hesaplamalarda 

kullanılan oranlar aynı zamanda şirketteki finansal sıkıntının durumunu da öngören göstergelerdir 

(Maina ve Sakwa, 2017:22). Teorik anlamda, yüksek Z-skoruna sahip şirketlerde finansal sıkıntı 

yaşama olasılığının düşük olduğunu gösterir. Finansal başarısızlık olasılığının düşük olması ise 

yüksek hisse senedi fiyatlarının oluşmasını sağlar (Zhao, 2015:11).  

Halka açık ve imalat sektörü dışındaki şirketlerde Altman z-Skor (Altman, 2000) 

hesaplanırken (1) Net İşletme Sermayesi / Toplam Varlıklar, (2) Dağıtılmayan Kar / Toplam 

Varlıklar, (3) Vergi Öncesi Kar / Toplam Varlıklar ve (3) Özkaynakların Defter Değeri / Toplam 

Borçlar oranlarından yararlanılmaktadır. Bu oranlar kullanılarak hesaplanan Altman Z-Skor 

aşağıdaki gibidir:  

Z = 6.56X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4 (1) 

X1 = Net İşletme Sermayesi / Toplam Varlıklar,   

X2 = Dağıtılmayan Kar / Toplam Varlıklar, 

X3 = Vergi Öncesi Kar / Toplam Varlıklar, 

X4 = Özkaynakların Defter Değeri / Toplam Borçlar.  

Şirketlerin Z’’ değeri > 2.6 ise finansal açıdan başarılı, 1.1 < Z’’ < 2.6 ise gri bölgede, Z’’ < 

1.1 ise finansal açıdan başarısız kabul edilirler.  

Bu çalışma kapsamında COVID-19 öncesi döneme odaklanılmış ve genel anlamda ülke ve 

dünya ekonomisinde bu denli bir bozulma yaşanmadığı dönemler baz alınarak finansal 

başarısızlığın ve pay senedi fiyatları ile ilişkisinin ölçülmesine çalışılmıştır. Bu çalışma sonucunda 
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elde edilen bulguların, firma yöneticileri ve yatırımcılar tarafından karar verme süreçlerinde, 

pandemi örneğinde olduğu gibi finansal ve ekonomik kriz dönemlerinde kullanılabileceği 

düşünülmektedir. Çalışma ile ulaşılması hedeflenen noktalar aşağıdaki gibidir: 

1. Altman Z-Skoru kullanılarak, Borsa İstanbul’da listelenen finansal açıdan başarısız 

teknoloji şirketlerinin belirlenmesi,  

2. Finansal başarısızlık göstergesi olarak kabul edilen Z-Skorun hisse senedi fiyatı ilişkisinin 

ve Z-skoru değerinin hisse senedi fiyatı üzerinde ne kadar etkili olduğunun belirlenmesi ve 

3. Olası Z-Skoru-Hisse senedi fiyatı ilişkisinin yönünün belirlenmesidir. 

Çalışmada 2010 yılı birinci çeyrek ile 2019 yılı ikinci çeyrek arası dönem baz alınmıştır. 

Çalışmada bu dönemde kesintisiz olarak Borsa İstanbul’da işlem gören ve verilerine tam olarak 

ulaşılabilen 12 adet BIST Teknoloji endeksi şirketi dikkate alınmıştır. Analizlerde Altman Z-Skor, 

Pedroni ve Kao eşbütünleşme ve Dumitrescu ve Hurlin panel nedensellik analizlerinden 

yararlanılmıştır. 

Bu çalışmada temel olarak, firmaların iflas olasılıkları olarak değerlendirilebilecek z-skorları 

üzerinden z skorlarının yatırımcılar tarafından yatırım amaçlı kullanılıp kullanılamayacağının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada yatırımcıların firmaların finansal başarısızlık ölçüsünü 

firmanın finansal durumuna ilişkin bir sinyal olarak algılayıp algılamadıkları ve firmanın z 

skorlarına nasıl tepki verdikleri analiz edilmiştir. Bununla birlikte çalışmada hisse senedi 

fiyatlarının z skor üzerindeki etkisi de ayrıca ele alınmıştır. 

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Konu ile ilgili olarak literatürde yer alan çalışmalara bakıldığında genel itibariyle çeşitli 

finansal başarısızlık göstergeleri ile finansal sıkıntı, finansal performans ve finansal başarısızlığın 

ölçülmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu bağlamda Altman Z-Skorunun firmaların finansal 

başarısızlıklarını tahmin etmedeki başarısının ölçülmesine yönelik yapılan çalışmaların sayısının 

oldukça fazla olduğu görülmektedir. Bununla birlikte özellikle finansal oranların hisse senetleri 

üzerindeki etkisinin araştırıldığı çok sayıda çalışma mevcuttur.  

Singh ve Singla (2021) temerrüt riski ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi 

araştırmışlardır. Temerrüt riskinin bir ölçüsü olarak Altman'ın Z-skor modelini kullandıkları 

çalışmalarında basit doğrusal regresyon analizini kullanılarak temerrüt riski ile hisse senedi 

getirileri arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Altman'ın Z-puanının temerrüt riskinin bir ölçüsü 

olarak kullanılabileceğini ve sonuçların Z-puanı ile hisse senedi getirisi arasında pozitif bir ilişkinin 

ve dolayısıyla temerrüt riski ile hisse senedi getirisi arasında negatif bir ilişkinin varlığını gösterdiği 

tespit etmişlerdir. Mardiani (2020) yapısal eşitlik modellemesi kullanarak Endonezya’da finansal 

sıkıntı ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Endonezya'daki 23 ticari bankanın 

2012 - 2018 dönemine ait yıllık raporlarından elde edilen veriler ile gerçekleştirilen analiz 

sonucunda finansal sıkıntının hisse senedi fiyatlarını etkilediğini bulmuştur. Özyeşil (2020) 

yatırımcıların piyasa zamanlaması amacıyla z puanlarını kullanıp kullanmadığını BIST-30 endeksi 

bağlamında ortaya koymaya çalışmıştır. Analiz sonuçlarına göre Altman Z puanı en yüksek olan 

firmaların hisse senedi fiyat performansları Bist-100 Ulusal Endeksi'nden ve en düşük Altman Z 

puanı alan firmalardan daha yüksektir. Bu nedenle, bu firmalardan oluşturulacak bir hisse senedi 

portföyünün getirisinin diğer hisse senetlerinden oluşturulacak portföyün getirisinden daha fazla 

olmasının belendiğini belirtmiştir. Sixpence ve diğerleri (2019) finansal riski (borç) toplam 

yükümlülükler olarak tanımladıkları çalışmalarında Johannesburg Menkul Kıymetler Borsası'nda 

2010-2017 dönemi finansal risk bilgi içeriklerini dinamik panel modelleri kullanarak analiz 

ediyoruz. Finansal riski, borç / öz sermaye oranı ve toplam borç olarak ele almışlardır. Örnek, 
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ortalama borç / öz sermaye oranına dayalı olarak yüksek riskli ve düşük riskli firmalara 

bölünmüştür. İki aşamalı Sistem GMM'yi kullandıkları çalışmalarında, borç / öz sermaye oranının 

hem yüksek hem de düşük riskli şirketlerde hisse senedi değeriyle ilişkili olduğunu tespit 

etmişlerdir.  Susilowati ve Simangunsong (2019), 2012-2017 dönemi için Altman Z-Score yöntemi 

ile finansal sıkıntı ve iflasın ve Endonezya Borsası'nda işlem gören tüketim malları şirketlerinin 

hisse senedi fiyatlarına etkisini analiz etmişlerdir. Çalışmalarının sonuçlarına göre Z-skorun hisse 

senedi fiyatları üzerinde önemli bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ananda (2018), sermaye yapısı 

politikasının ve Z Skor ile ölçülen şirket performansının yatırımcı beklentilerine etkisini analiz 

etmiştir. Çalışma, 2013-2014 döneminde IDX'te işlem gören 27 bankacılık sektörü şirketleri üzerine 

gerçekleştirilmiştir. Örnekleme tekniği amaçlı örnekleme kullanır. Araştırma örneklemi 27 

bankadır. Çoklu doğrusal regresyon analizinin kullanıldığı çalışma sonuçlarına göre Araştırma 

sonuçları, sermaye yapısı politikası ile z-skoru performansının yatırımcıların ulusal bankacılık 

konusundaki beklentilerini etkilediği görülmüştür. 

3. VERİ VE METODOLOJİ 

Çalışmanın analiz kısmında kullanılan veriler FINNET veri dağıtım platformundan ve Borsa 

İstanbul’dan elde edilmiştir. Veriler 2010 birinci çeyrek ve 2019 dördüncü çeyrek arasını 

kapsamaktadır. Çalışmada Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren 12 adet teknoloji şirketi 

kullanılmıştır. Bu şirketlerin öncelikle çeyrek dönemlik Altman Z-Skorları hesaplanmış daha sonra 

z-skorlar ve çeyrek dönemlik hisse senedi kapanış fiyatları panel birim kök analizlerine tabi 

tutulmuştur. Sonrasında ise panel eşbütünleşme ve panel nedensellik analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 1’de ise teknoloji şirketlerinin hisse senetlerinin ve z-skorlarının süreçte kaydettiği 

performans görülmektedir. Tabloya göre analiz döneminde en yüksek ortalama z skor LİNK 

Bilgisayarda görülmektedir. Son üç yıllık dönemde en yüksek hisse performansı ise %1045.68 ile 

ARENA Bilgisayarda olurken, analiz döneminin genelinde en yüksek performans gösteren şirket ise 

%2838,19 ile LOGO Yazılım olmuştur.  

Tablo 1: Teknoloji Şirketlerinin Analiz Dönemi Hisse Performansları 

Şirketler 

Hisse Performans 

22.05.2020 

21.05.2021 

Hisse Performans 

22.05.2018-
21.05.2021 

Hisse Performans 

2010:Q1-2019:Q4 

Ort. Z-Skor 

2010:Q1-2019:Q4 

Ort. Z-Skor 

2018:Q2-2019:Q4 

Alcatel 46,82% 447,98% 252,20% 2,1981077 1,99819 

Arena 204,86% 1045,68% 322,83% 4,2129554 3,44458 

Armada 113,49% 604,62% 2380,01% 3,3135138 2,69562 

Aselsan 4,07% -35,42% 1391,88% 2,5707055 2,93042 

Datagate 41,18% 165,31% 1206,39% 4,4356969 5,08764 

Escort 52,69% 847,62% 102,82% 5,131234 9,90987 

İndeks 165,45% 4,77% 969,22% 3,460459 3,80366 

Karel 107,75% 459,26% 924,29% 2,109021 2,86301 

Link 

Bilgisayar 
166,29% 319,06% 350,00% 16,987705 11,8203 

Logo Yazılım 99,87% 212,45% 2838,19% 6,002855 3,58301 

Netaş 
Telekom 

61,23% 144,85% 173,80% 2,58162 1,08433 

Plastikkart 49,69% 551,58% 127,93% 7,2290552 4,13901 
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Tablo 2’de analizlerde kullanılan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler görülmektedir. 

Tanımlayıcı istatistiklerde ortalama medyan maksimum ve minimum, standart sapma, çarpıklık ve 

basıklık değerleri ile Jarque-Bera istatistiklerine yer verilmiştir. 

Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistikler 

 Fiyat Z-Skor 

Mean 6.447479 5.019411 

Median 3.520000 3.442644 

Maximum 57.80000 36.93449 

Minimum 0.460000 0.798805 

Std. Dev. 9.221501 4.656871 

Skewness 3.510520 2.961478 

Kurtosis 16.49767 13.90171 

Jarque-Bera 4629.640 3078.573 

Observations 480 480 

 

Bu çalışmada hisse senedi fiyatı, Altman z-skorunun bir fonksiyonu olarak tanımlanmıştır. 

Çalışmanın genel ekonometrik modeli aşağıdaki gibidir: 

                           (2) 

burada i şirketleri (i= 1, …, 12) ve t zaman periyodunu (t= 2010:q1, …, 2019:q4) göstermektedir.  

Çalışmada panel birim kök testlerinden Fisher-Tipi ADF ve PP testleri (Maddala ve Wu 

(1999) ve Choi (2001)) kullanılmıştır. Maddala ve Wu (1999) testi, hem LLC hem de IPS testlerinin 

sınırlamalarını aşan bir strateji sunmaktadır. Her bir kesitsel birimdeki bir birim kök için t-

istatistiklerinin p-değerlerinin bir kombinasyonuna dayanan parametrik olmayan bir test 

önermektedirler (ADF testi). Bu yaklaşım, birimler arasında olabildiğince fazla düzeyde 

heterojenliğe izin verme avantajına sahiptir. 

 

Tablo 3: Panel Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişken ADF PP 

y  7.90478 7.76918 

zskor 26.5334 33.2784 

y 220.863***  574.435*** 

zskor  355.940***  1163.26*** 

Note: ***  1% anlamlılık düzeyi 

 

ADF ve PP testinin sonuçları Tablo 3'te verilmiştir. Bulgular, birim kökün varlığını ifade 

eden H0 boş hipotezinin her iki değişken için de reddedilebileceğini ve değişkenlerin I (1) 

düzeyinde entegre olduğunu göstermektedir. 
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Değişkenler birinci dereceden entegre olduklarından, Pedroni (1999) ve Kao (1999) 

tarafından geliştirilen heterojen panel eşbütünleşme testlerinin uygulanmasının uygun olduğuna 

karar verilmiştir. Eşbütünleşme denklemi aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: 

yi,t = λi + zskorit + it (3) 

t=1,…..,T ve i=1,…,N’ dir. i  sabit etkiler ve yi eğim katsayıları t’nin bireysel olarak 

şirketler arasında farklılaşmasına izin verir. 

 

Tablo 4: Eşbütünleşme Analizi Sonuçları 

Pedroni Eşbütünleşme 

Dimension Test Stat. Weighted Statistic 

Within dimension 

Panel v-stat 1.970441** 2.285942** 

Panel ρ-stat -2.127514** -3.851167*** 

Panel pp-stat -2.638417*** -3.963078*** 

Panel ADF-stat -0.854574 -3.276046*** 

Between dimension 

Group ρ-stat -2.346952*** 

Group pp-stat -3.254494*** 

Group ADF-stat. -1.617746* 

Kao Eşbütünleşme 

ADF 
t-Statistic 

 1.760221 

Residual variance  5.606150 

HAC variance  5.436406 

Not: Testler 2 gecikme ile yürütülmüştür. *** , ** ve * simgeleri t istatistiklerinin sırasıyla 1% , 5% ve %10 düzetinde anlamlı olduğunu 
göstermektedir. 

 

Tablo 4, hiçbir eşbütünleşme olmadığını ileri süren yokluk (boş) hipotezi altında Pedroni ve 

Kao panel eşbütünleşme analizi sonuçlarını göstermektedir. Test istatistiklerine bakıldığında boş 

hipotezin reddedildiği görülmektedir. Sonuç olarak, BIST’te işlem gören teknoloji şirketlerininin 

hisse senedi fiyatları ile z-skorları arasında uzun vadede bir bağlantı söz konusudur. 

Tablo 5’te yer alan DOLS yöntemi sonuçlarına göre bağımlı değişken Z-Skor olduğu 

modelde katsayı yaklaşık 0.28 olarak tahmin edilmiştir. Tahmin edilen sonucun pozitif ve 

istatistiksel olarak %1 anlamlılık düzeyinde anlamlı olması; 12 teknoloji şirketinin genelinde hisse 

senedi fiyatlarında yaşanan %1 oranındaki değişimin (artışın), Z-skor üzerinde uzun dönemde 

yaklaşık %0.28’lik değişmeye (artışa) neden olduğunu göstermektedir. Bağımlı değişken hisse 

senedi fiyatı olduğu modelde ise katsayı yaklaşık 0.45 olarak tahmin edilmiştir. FMOLS 

yönteminde bağımlı değişkenin Z-Skor olduğu durumda katsayı, yaklaşık 0.17 hesaplanmıştır. 

Tablo 5’te özetlenen sonuçlar pozitif ve istatistiksel olarak %1 anlamlılık düzeyinde anlamlı 

olduğundan hisse senedi fiyatlarında yaşanan %1 oranındaki değişim, Z-Skor üzerinde uzun 

dönemde yaklaşık %0.17’lik değişime neden olmaktadır. Bağımlı değişken hisse senedi fiyatı 

olduğu modelde ise katsayı yaklaşık 0.22 olarak tahmin edilmiştir. Tahmin edilen sonucun pozitif 

ve istatistiksel olarak %1 anlamlılık düzeyinde anlamlı olması; 12 teknoloji şirketinin genelinde Z-
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Skorda yaşanan %1 oranındaki değişimin (artışın), hisse senedi fiyatları üzerinde uzun dönemde 

yaklaşık %0,22 düzeyinde değişime (artışa) neden olduğunu göstermektedir.  

 

Tablo 5: DOLS ve FMOLS Sonuçları 

Method Variable Coefficient Std. Error t-Statistic 

DOLS 

Bağımlı: Z-Skor, Bağımsız: Fiyat 
0.281847 

(0.0000) 
0.056139 5.020521 

Bağımlı: Fiyat, Bağımsız: Z-Skor 
0.453517 

(0.0017) 
0.143351 3.163679 

FMOLS 
Bağımlı: Z-Skor, Bağımsız: Fiyat 0.165856 (0.0000) 0.026464 6.267260 

Bağımlı: Fiyat, Bağımsız: Z-Skor 0.216489 (0.0000) 0.050617 4.277010 

 

Tablo 6’da ise Dumitrescu ve Hurlin Panel nedensellik test sonuçları görülmektedir. Analiz 

sonuçlarına göre olasılık değerleri %5 anlamlılık düzeyinden düşük olduğundan değişkenler 

arasında tek yönlü bir nedensellik söz konusudur. Nedenselliğin yönü Z-Skordan hisse fiyatına 

doğrudur. 

 

Tablo 6: Dumitrescu ve Hurlin Nedensellik 

Boş Hipotez W-Stat. Zbar-Stat. Prob. 

ZSCORE does not homogeneously cause PRICE 3.71389 2.40074 0.0164 

PRICE does not homogeneously cause ZSCORE 2.82333 1.04805 0.2946 

 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Ekonomik kriz ortamlarında şirketlerin ürettiği veya ticaretini yaptığı ürünlere olan talepteki 

azalış satışları azaltır. Toplam satışlardaki düşüş ise şirket başarısı ve performansı üzerinde olumsuz 

etki yaratmaktadır. Bu olumsuz tablo şirketleri iflasa kadar sürükleyebilecek ciddi seviyelere 

ulaşabilir. COVID-19 ile baş gösteren kriz ise daha önce görülmemiş türden bir ekonomik kriz 

olgusunu yansıtmaktadır. COVID-19 salgınının endüstriyel satışlar veya finansal koşullar üzerinde 

farklı etkileri söz konusu olmuştur. Bu süreç içerisinde belli bir süre olumlu etkilenen sektörler de 

söz konusu olmuştur. Ancak pandemi sürecinin uzaması, iş gücünün ve hammadde tedarikinin 

tamamen durmasını beraberinde getirebileceğinden geç de olsa tüm sektörleri olumsuz 

etkileyebilecek bir risk unsurudur. 

Böyle bir ortamda gerçekleştirilen bu çalışma ile amaçlanan Altman Z-skorda olduğu gibi 

şirket başarısızlığına ilişkin bir sinyal olarak değerlendirilebilen göstergelerin finansal ve ekonomik 

anlamda ciddi kriz dönemlerine girmek üzere olan şirketlerin söz konusu süreçlere dayanıklılığının 

değerlendirilmesinde kullanılıp kullanılamayacağının ve söz konusu sinyallerin hisse senedi 

yatırımları için yatırımcılar açısından değerlendirilebilecek bir unsur olup olmadığının tespit 

edilmesidir. 

Bu çalışmada Türkiye’de teknoloji sektöründe faaliyet gösterip Borsa İstanbul’da işlem 

gören şirketlerde finansal başarısızlık veya iflas riski skoru ile hisse senedi fiyatı ilişkisi 

araştırılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları iflas veya finansal başarısızlık göstergesi olarak 
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değerlendirilen Z skorların hisse senedi fiyatlarını uzun vadede pozitif ve anlamlı bir şekilde 

etkilediğini göstermektedir. İflas göstergesi iyileştiğinde, hisse senedi fiyatlarında yükseliş eğilimi 

izlenmektedir. Nedensellik ilişkilerine bakıldığında ise eşbütünleşme sonuçlarını destekler nitelikte 

olduğu görülmektedir. Z skor ile hisse senedi fiyatları arasında Z-skorlardan hisse senedi fiyatlarına 

doğru tek yönlü bir nedensellik olduğu görülmektedir. 

Ampirik bulgular, Altman z-skorun firma başarısızlığına ilişkin önemli bir gösterge 

olduğunu, yatırımcılar tarafından yatırım yapıp yapmama sinyali olarak değerlendirilebileceğini ve 

yatırımcıların yatırım yaptıkları firmaların ekonomik durumuyla ilgili ekonomik bilgileri dikkate 

aldıklarını göstermektedir. Çalışmada ayrıca z-skor açısından başarılı şirketlerin pandemi 

dönemindeki hisse performanslarının daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. 
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PANEL KANTİL REGRESYON YAKLAŞIMI İLE GETİRİYİ ETKİLEYEN İÇSEL 

FAKTÖRLERİN MODELLENMESİ: BIST 100 ÖRNEĞİ 

MODELING INTERNAL FACTORS AFFECTING RETURN WITH THE PANEL 

QUANTILE REGRESSION APPROACH: THE CASE OF BIST 100 

Bilgehan TEKİN
*
 

Seda Nur BASTAK
** 

 

Öz 

Covid-19 pandemisi döneminde finansal yatırımları etkileyen unsurların neler olduğu sorusu 

daha fazla önem kazanmıştır. COVID-19 süreci ile daha iyi anlaşıldığı üzere ekonomik kriz 

dönemlerinde yatırımlardan zarar edilmemesi ve bununla birlikte kazanç elde edilebilmesi çok 

çeşitli faktörlerin dikkate alınmasını gerektirmektedir. Finansal göstergeler kurumsal performansı 

özetleyen, aynı sektörde yer alan firmaların karşılaştırılmasını sağlayan ve kurumsal performansın 

genel trendini ortaya koyan oranlardır. Finansal oranlar aynı zamanda firma karlılığını, likidite 

durumu, sermaye yapısı ile mali yapı hakkında bilgi veren göstergelerdir. Ayrıca hisse senedi 

seçiminde temel kriterden biridir.  Bu çalışmanın amacı, hisse senedi getirileri ile ilgili olan finansal 

oranları belirlemek ve yüksek getirilere sahip olan hisse senetlerinin seçimine katkıda bulunmaktır. 

Bu bağlamda BIST100 endeksinde işlem gören hisse senetlerinin getirileri ile finansal oranlar 

arasındaki ilişki panel kantil regresyon analizi ile incelenmiştir. Çalışma sonucunda kaldıraç, stok 

devir hızı, aktif karlılığı, özsermaye karlılığı, asit-test, dönen varlık devir hızı, cari oran ve varlık 

devir hızı oranları %5 anlamlılık düzeyinde pay getirileri üzerinde etkilidir. Söz konusu etkiler 

kaldıraç, likidite, ROA, ITR (0,75. Kantilde) ve dönen varlık devir hızında negatif gerçekleşmiştir. 

Pozitif ve anlamlı etki ise cari oran, ROE, ATR ve ITR (0,25. Kantilde) oranlarında görülmektedir. 

Bu çalışma doğrudan COVID-19 dönemini baz almamakla birlikte elde edilen sonuçların pandemi 

dönemine ve sonrası dönemlere genelleştirilebileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Pay getirisi, Finansal oranlar, Panel Kantil regresyon, BIST 100, 

Yatırım 

JEL Sınıflandırması: C33, E44, G11, G12, G17 

 

Abstract 

During the Covid-19 pandemic, the question of what factors affect financial investments has 

become more important. As it is better understood with the COVID-19 process, it is necessary to 

take into account a wide variety of factors in order not to lose from investments during economic 

crisis periods and to gain profit with it. Financial indicators are ratios that summarize corporate 

performance, enable comparison of companies in the same sector, and reveal the general trend of 

corporate performance. Financial ratios are also indicators that provide information about firm 

profitability, liquidity status, capital structure and financial structure. It is also one of the basic 

criteria in stock selection. The purpose of this study is to determine the financial ratios associated 

with stock returns and contribute to the selection of stocks with high returns. In this context, the 

relationship between the returns of stocks traded in the BIST100 index and financial ratios was 

analyzed by panel quantile regression analysis. As a result of the study, leverage, stock turnover, 

return on assets, return on equity, acid-test, current ratio and asset turnover ratios are effective on 

share returns with a significance level of 5%. These effects were negative on leverage, liquidity, 

ROA, ITR (at 0.75 quantile) and current asset turnover rate. The positive and significant effect is 
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seen in the current ratio, ROE, ATR and ITR (at 0.25 quantile) rates. Although this study is not 

directly based on the COVID-19 period, it is thought that the results obtained can be generalized to 

the pandemic period and post-pandemic periods. 

Keywords: Stock return, Financial ratios, Panel Quantile regression, BIST 100, Investment 

JEL Classification: C33, E44, G11, G12, G17 

 

1. GİRİŞ 

Tahrip edici bir etki oluşturan koronavirüs salgını (COVID-19), sağlığın; ekonomik 

faaliyetlerin ve büyümenin ana kaynağı olduğunu iyiden iyiye hissettirmiştir (Meer ve diğerleri 

2003; Bloom ve Canning, 2000). COVID-19 salgınının ortaya çıkmasından bu yana, küresel 

borsalar ciddi kayıplarla karşılaşmışlardır. Hisse senedi piyasalarının ve ekonomik faaliyetlerin, 

küresel borsaların ve finansal piyasaların erimesine neden olan çeşitli risklerle dolu olması bu 

yıkımın ortaya çıkmasındaki en önemli nedenlerden biridir (Dang & Nguyen, 2020). Mevcut 

COVID-19 salgınında olduğu gibi beklenmedik olayların riski, borsalarda yıkım etkisi 

yaratmaktadır (Noy & Shields, 2019; Ngwakwe, 2020).  

Devam eden COVID-19 salgını, 2020'nin başından bu yana ekonomileri küresel ve ülke 

düzeyinde oldukça aşağı çekmiştir. COVID-19 salgını ile vakaların zamanla artması ve genel 

ekonomik ortam ve ekonomik aktivite ciddi düzeyde baskılanmıştır. Bu süreç içerisinde Asya, 

Avrupa ve Kuzey Amerika'da borsaların belirli dönemlerde çöktüğü gözlenmiş ve finansal piyasalar 

genel anlamda sert bir şekilde etkilenmiştir (Corbet ve diğerleri, 2020; Zhang ve diğerleri, 2020). 

Ashraf (2020), hisse senedi piyasalarının COVID-19 vakalarındaki büyümeye olumsuz tepki 

verdiğini tespit etmiştir (Xu, 2021). 

COVID-19 krizi ve bu dönemde yaşanan kapanma süreçleri, kamu ve özel sektör 

firmalarının gelirlerinde önemli derecede ve bununla birlikte geçici bir düşüşe ve firmaların 

gelecekteki nakit akışları hakkında belirsizliğe yol açmıştır (Fahlenbrach ve diğerleri, 2020). 

COVID-19 krizi öncesinde ve pandemi döneminde varlıklarını ve kaynaklarını daha verimli 

kullanan firmaların pandemi döneminde daha dirençli olmaları ve pandemi sonrasında daha hızlı 

toparlanmaları beklenir. Bu nedenle, bu gibi firmalar yatırımcılar tarafından daha yüksek düzeyde 

tercih edilir ve piyasa değerleri yükselir. 

Pay senetleri yatırımcılar açısından en önemli yatırım araçlarından bir tanesidir. Pay 

senetlerinden beklenen getirilerin elde edilebilmesi için ilgili şirketlerin sektörün ve genel olarak 

ekonominin iyi bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Çünkü hisse senedi piyasasında 

yatırımcıların yatırım kararını etkileyen en önemli kriter hisse senedinin getirisidir. Yatırımcıların 

aldığı kararların sağlıklı bir seyir izleyebilmesi açısından hisse senedi getirilerini etkileyen 

faktörlerin doğru bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Hisse senetlerinin finansal yatırım araçları 

içerisinde en çok risk barındıran yatırım aracı olması bu konunun önemini arttırmaktadır. 

Bu çalışmada, BIST 100 endeksinde işlem gören 62 şirkete ait içsel faktörler (finansal 

oranlar) dikkate alınarak pay getirileri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmada şirketlerin 2010-

2018 yılları arası çeyrek dönemlik finansal tablo verileri kullanılmıştır. Çalışma pandemi öncesi 

dönemi kapsamakla birlikte pandemi dönemine genişletilebilecek bulgular ortaya koymaktadır. 

Nitekim bu süreçte pay senedi piyasasında yatırım yapan yeni yatırımcı sayısı oldukça artmıştır. 

Gerçekleştirilen çalışmanın, özellikle pandemi döneminde görüldüğü gibi yüksek volatalitenin 

olumsuz etkilerinden mevcut ve potansiyel yatırımcıların korunarak daha tutarlı ve bilinçli yatırım 

yapmalarına ve bu doğrultuda yatırımlarına yön vermelerine yardımcı olacak sonuçlar ortaya 

koyduğu düşünülmektedir. 

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Literatürde pay senedi getirileri ile finansal oranlar ilişkisine odaklanan ulusal ve 

uluslararası çok sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Söz konusu çalışmaların çoğu bir yıllık 

dönem içerisinde hisse senedi getirileri ile finansal oranlar arasındaki doğrusal ilişkiyi araştırmıştır. 
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Diğer taraftan bazı çalışmalarda ise iki değişken arasındaki ilişki orta ve uzun vadede incelenmiş 

olup yine bazı çalışmalarda hisse senetleri getirileri ile finansal oranlar arasındaki ilişkinin doğrusal 

olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ou ve Penman (1989) pay senetleri ile finansal oranların 

ilişkisini test eden ilk araştırmacılar olarak kabul edilmektedir. Daha sonra Holthausen ve Larcker 

(1992) tarafından bu çalışma genişletilmiştir. Omran ve Ragab (2004), ROE' nin pay senedi 

getirileri üzerinde en önemli belirleyici olduğunu tespit etmiştir. Lewellen (2002), temettü 

veriminin, PD/DD ve F/K oranlarının getiriler üzerinde etkili olduğunu tespit etmiştir. Kheradyar, 

Ibrahim ve Nor (2011) PD/DD, temettü verimi ve kazanç veriminin pay senedi getirisini tahmin 

edebileceğini ortaya koymuşlardır. Foye (2013), Doğu Avrupa AB ülkelerinde finansal oranlar ve 

borsa getirileri arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Çalışmasından elde ettiği bulgular finansal oranlar 

ile pay senedi getirileri arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Musallam (2018), hisse 

başına kazanç, kazanç verimi ve temettü verimi oranlarının pay getirileri ile önemli ve pozitif bir 

ilişkiye sahip olduğunu göstermiştir. Bunun yanında, pay senedi getirileri ile PD/DD oranı, ROA, 

ROE, fiyat / kazanç oranı, temettü verimi ve net kar marjı önemsiz bir ilişkiye sahiptir. Konu ile 

ilgili Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılan çalışmaların bir özeti aşağıda daha detaylı verilmiştir; 

Agirman ve Yılmaz (2018) tarafından yapılan çalışmada 2004-2014 yılları arasında finansal 

oranların hisse senedi getirilerini tahmin edilip edilmeyeceğini araştırmak amacıyla Piyasa Değeri/ 

Defter Değeri oranı, Fiyat-Kazanç oranı, Hisse Başına Temettü ve firma boyutlarını içeren 4 

finansal oran kullanmıştır. Bu amaç doğrultusunda panel veri analizi yaparak finansal oranların 

hisse senedi getirisini tahmin edebileceğini tespit etmişlerdir.  

Özgür (2019), Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören ve BİST Sınai endeksinin birer üyesi 

olan 100 adet firma belirlemiş ve bu firmaların 2012–2017 çeyrek dönemlerine ait hisse senedi 

getirileri ile finansal oranları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu amaçla Panel Autoregressive 

Distributed Lag (Panel-ARDL) modelini kullanarak bağımlı (hisse senedi getirileri) ve bağımsız 

(finansal oranlar) değişkenlerin modele dahil edilerek panel veri setini analiz etmiştir. Söz konusu 

analiz sonucunda hisse senedi getirileri ile cari oran, alacak devir hızı, aktif devir hızı, net kar marjı 

ve özsermaye/maddi duran varlıklar oranları arasında uzun dönemli; kaldıraç oranı, aktif devir hızı, 

net kar marjı, alacak devir hızı oranları arasında ise kısa dönemli olmak üzere, hisse senedi getirileri 

ile finansal oranlar arasında iki farklı türde ilişkinin mevcut olduğunu tespit etmiştir. 

Başkan ve Uslu (2020), hisse senedi fiyatları ile finansal oranlar arasındaki ilişkiyi tespit 

etmek amacıyla TMS-33, Hisse Başına Kazanç, TMS-34 standartları çerçevesinde finansal 

raporlamalardaki hisse senetleri kazançlarının incelenmesi ve bazı finansal oranların hisse senetleri 

dönem sonu kapanışları üzerindeki etkisi araştırmışlardır. Ayrıca Türkiye ve Almanya Lojistik 

Endeksindeki işletmeleri ele alarak iki ülke arasında karşılaştırmalar yaparak her iki ülkede de net 

kar marjı ve aktif karlılığın hisse senetleri kapanışında etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

 

3. VERİ VE METODOLOJİ 

Çalışmada Koenker (2004) tarafından önerilen panel kantil regresyon analizi ile pay senedi 

getirileri üzerinde çeşitli finansal oranların etkisi incelenmiştir. Analizlerde kullanılan değişkenler 

FINNET ve KAP veri toplama ve dağıtım platformlarından elde edilmiştir. Çalışmada BIST 100 

endeksinde işlem gören; finans, sigorta ve emeklilik ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları dışında 

kalan şirketler analize dahil edilmiştir. Ayrıca analiz dönemi içerisinde sürekli olarak Borsa 

İstanbul’da işlem gören şirketler dikkate alınmıştır. Bu kapsamda toplam 62 şirketin verisinden 

yararlanılmıştır. Toplam gözlem sayısı ise 2232 olarak gerçekleşmiştir.  Veriler 2010:1Ç-2018:4Ç 

aralığındaki çeyrek dönemlik verileri kapsamaktadır. Araştırmada kullanılan değişkenler Tablo 1’de 

görüldüğü gibidir. Tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de özetlenmiştir.  
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q      n    mi 

 

( , ) 

Tablo 1: Kullanılan değişkenler 

Bağımlı Değişken 
Hisse Senedi Getirisi (RET): Hisselerin günlük getirilerinin 

aritmetik ortalaması. 

Bağımsız Değişkenler 

Finansal Oranlar Oran Grubu Oran Çeşidi Kısaltma 

Toplam Borç/Toplam Aktifler Finansal Yapı Oranları Kaldıraç LVR 

Dönen Varlıklar- Stoklar/Kısa 

Vadeli Borçlar Likidite Oranları 
Asit-Test Oranı LIQ 

Dönen Varlıklar/KVYK Cari Oran CR 

Piyasa Değeri/Defter Değeri 
Borsa Performansı Oranları 

Payın Borsa Değeri/Payın Defter 

Değeri 
MB 

Fiyat/Kazanç Oranı Payın Borsa Fiyatı/PBK PE 

Net Kar/Toplam Aktifler 
Karlılık Oranları 

Aktifler Karlılığı Oranı ROA 

Net Kar/Özsermaye Özsermaye Karlılığı Oranı ROE 

Satışların Maliyeti/Stoklar 

Faaliyet Oranları 

Stok Devir Hızı Oranı ITR 

Net Satışlar/Dönen Varlıklar 
Çalışma Sermayesi Devir Hızı 

Oranı 
CAT 

Net Satışlar/Toplam Aktifler Aktif Devir Hızı Oranı ATR 

 

Tablo 2: Değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri 
 RET LVR LIQ MB ROA ROE ITR PE CAT CR ATR 

Ort. 204.50 51.511 1.478 2.294 7.546 16.37 11.63 18.07 2.029 2.036 1.012 

Medyan 75.250 53.669 1.050 1.595 6.445 14.29 5.695 10.39 1.730 1.540 0.860 

Maksimum 5182.0 97.614 18.10 19.46 67.08 105.7 150.7 1173 11.71 21.39 5.630 

Minimum -60.540 0.000 0.000 0.000 -18.21 -240.4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Std. Sap. 437.70 20.87 1.597 2.296 7.948 18.72 18.34 50.63 1.409 1.812 0.726 

Çarpıklık 5.0351 -0.202 4.263 3.246 2.2238 -1.1397 3.9166 14.62 2.462 4.044 2.723 

Basıklık 36.884 2.155 25.85 16.47 13.149 22.658 21.301 270.9 11.75 24.78 14.20 

Jarque-Bera 116211 81.65 55361 20814 11420 36424 36855 6754 9383 5023 14426 

Olasılık 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Gözlemler 2232 2232 2232 2232 2232 2232 2232 2232 2232 2232 2232 

 

3.1. Panel Kantil Regresyon 

İlk defa Koenker ve Bassett (1978) tarafından ortaya konan kantil regresyon, Koenker 

(2004) tarafından gerçekleştirilen bir başka çalışmayla hem kesit hem de zaman etkilerini içeren ve 

panel kantil regresyona imkan veren haline genişletilmiştir. Panel veri ve kantil regresyon 

modelleri, uygulamalı ekonometride yaygın olarak kullanılan yöntemlerdendir. Kantil regresyon 

modelleri, araştırmacının gözlemlenmemiş heterojenliği ve heterojen ortak değişken etkilerini 

hesaba katmasına izin verirken, panel verilerin mevcudiyeti, araştırmacının bazı gözlemlenmemiş 

ortak değişkenler için kontrol etmek üzere sabit etkileri dahil etmesine izin verir (Canay, 2011; 

Aktaran: Uyar ve Gökçe, 2017:369). Son zamanlarda, bazı araştırmacılar bu iki metodolojiyi 

ilişkilendirmiş ve buna Panel Quantile Regression adını vermişlerdir (Koenker, 2004; Rosen, 2009; 

Lamarche, 2010; Koenker, 2011; Güloğlu, vd. 2016) . Koenker (2011) sabit etkili panel kuantil 

regresyonunu şu şekilde açıklamaktadır: j'inci gözlemin i. yij üzerindeki yanıtının koşullu kuantil 

fonksiyonlarının şu biçimi aldığını varsayalım: 

Qyij (  | xij )   i  xij '  (  )     j mi , i n   (5) 

Bu formülde, α'lar yanıtın koşullu nicelikleri üzerinde saf bir konum kayması etkisine 

sahiptir. Ortak değişkenlerin etkilerinin, xij, ilgili kantil τ değerine bağlı olmasına izin verilir, ancak 

bu durum α'lar için geçerli değildir. Aynı anda birkaç kantil modeli tahmin etmek için aşağıdaki 

model çözülür; 

min k  k ( yij i xij ' ( k )) (6) 

k j i  

 

Burada, , (u) u( I (u u 

(u) u( 1) ve u  k (u u( ) şeklinde tanımlanır (Uyar ve Gökçe, 

2017:369). 
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4. BULGULAR 

Serilerin durağanlığı Levin, Lin & Chu (LLC), Im, Pesaran ve Shin (IPS) ve Aughmented 

Dickey-Fuller (ADF) testleri ile sınanmıştır. Tablo 3’te birim kök testi sonuçları yer almaktadır. 

Sonuçlar sabitli ve sabitli ve trendli sonuçları yansıtmaktadır. Yapılan analizler sonucunda tüm 

serilerin düzey değerlerinde durağan olduklarına karar verilmiştir. 

 

Tablo 3: Birim kök test sonuçları 
ATR 

Yöntem İstatistik Olas. 

Sabit LLC -0.31719 0.3756 

IPS -1.05412 0.1459 

ADF 159.208 0.0181 

Sabit &Trend LLC -0.30710 0.3794 

IPS -1.89589 0.0290 

ADF 186.173 0.0003 

CR 

Sabit LLC -3.12652 0.0009 

IPS -3.70512 0.0001 

ADF 186.577 0.0002 

Sabit &Trend LLC -2.88566 0.0020 

IPS -3.10974 0.0009 

ADF 193.423 0.0001 

CAT 

Sabit LLC -3.90091 0.0000 

IPS -4.74779 0.0000 

ADF 223.377 0.0000 

Sabit &Trend LLC -5.18686 0.0000 

IPS -4.25806 0.0000 

ADF 221.650 0.0000 

PE 

Sabit LLC -8.05255 0.0000 

IPS -13.8318 0.0000 

ADF 451.756 0.0000 

Sabit &Trend LLC -6.57805 0.0000 

IPS -10.7060 0.0000 

ADF 360.367 0.0000 

RET 

Sabit LLC -10.8895 0.0000 

IPS -6.57594 0.0000 

ADF 281.436 0.0000 

Sabit &Trend LLC -2.57297 0.0050 

IPS -2.85880 0.0021 

ADF 198.216 0.0000 

LVR 

Sabit LLC -4.27309 0.0000 

IPS -2.83046 0.0023 

ADF 182.528 0.0005 

Sabit &Trend LLC -4.98962 0.0000 

IPS -4.31399 0.0000 

ADF 213.789 0.0000 

LIQ 

Sabit LLC -4.34353 0.0000 

IPS -4.71411 0.0000 

ADF 208.207 0.0000 

Sabit &Trend LLC -3.63441 0.0001 

IPS -4.61347 0.0000 

ADF 220.846 0.0000 

MB 

Sabit LLC -1.73658 0.0412 

IPS -3.57541 0.0002 

ADF 177.532 0.0012 

Sabit &Trend LLC 1.09728 0.8637 

IPS -1.01688 0.1546 
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ADF 146.450 0.0824 

ROA 

Sabit LLC -1.94528 0.0259 

IPS -4.29378 0.0000 

ADF 196.605 0.0000 

Sabit &Trend LLC -2.48408 0.0065 

IPS -4.73921 0.0000 

ADF 221.908 0.0000 

ROE 

Sabit LLC -1.76583 0.0387 

IPS -4.80858 0.0000 

ADF 216.320 0.0000 

Sabit &Trend LLC -2.54236 0.0055 

IPS -4.44498 0.0000 

ADF 221.510 0.0000 

ITR 

Sabit LLC -5.00892 0.0000 

IPS -6.36269 0.0000 

ADF 245.831 0.0000 

Sabit &Trend LLC -3.14019 0.0008 

IPS -5.41705 0.0000 

ADF 216.433 0.0000 

 

Panel kantil regresyon tahmin sonuçları Tablo 4’te görüldüğü gibidir. Katsayıların kantillere 

göre grafikleri ise Grafik 2’de yer verilmiştir. 

 

Tablo 4: Kantil model tahmin sonuçları 
 Kantil Katsayı Std. Hata t-İstatistiği p 

LVR 

0.250 -0.182053 0.115253 -1.579591 0.1143 

0.500 -0.596103 0.218627 -2.726574 0.0065 

0.750 0.663267 0.562434 1.179278 0.2384 

LIQ 

0.250 -23.94982 8.536929 -2.805437 0.0051 

0.500 -86.78964 17.92322 -4.842300 0.0000 

0.750 -200.8930 32.15025 -6.248565 0.0000 

MB 

0.250 0.966893 2.142253 0.451344 0.6518 

0.500 5.053649 2.792546 1.809692 0.0705 

0.750 3.347101 11.42694 0.292913 0.7696 

ROA 

0.250 -1.128260 0.538235 -2.096221 0.0362 

0.500 -3.562343 0.728589 -4.889374 0.0000 

0.750 -2.302973 1.272367 -1.809991 0.0704 

ROE 

0.250 -0.142454 0.109953 -1.295582 0.1953 

0.500 0.568814 0.198695 2.862747 0.0042 

0.750 0.266161 0.742357 0.358535 0.7200 

ITR 

0.250 0.414329 0.088409 4.686491 0.0000 

0.500 0.091565 0.115894 0.790078 0.4296 

0.750 -0.450766 0.168021 -2.682793 0.0074 

CAT 

0.250 1.427456 1.709195 0.835162 0.4037 

0.500 -0.911935 2.234114 -0.408186 0.6832 

0.750 -9.962358 3.856049 -2.583566 0.0098 

CR 

0.250 27.26211 7.635758 3.570321 0.0004 

0.500 90.13779 16.40591 5.494226 0.0000 

0.750 196.1353 32.26237 6.079383 0.0000 

ATR 

0.250 -13.92432 14.79996 -0.940835 0.3469 

0.500 13.84641 31.11899 0.444950 0.6564 

0.750 105.5958 27.76912 3.802633 0.0001 

PE 

0.250 -0.019245 0.052583 -0.365995 0.7144 

0.500 -0.103448 0.118508 -0.872921 0.3828 

0.750 -0.114602 0.166624 -0.687789 0.4917 

C 

0.250 0.768357 11.30177 0.067986 0.9458 

0.500 77.46309 20.43771 3.790204 0.0002 

0.750 124.9088 45.01361 2.774912 0.0056 
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Tablo 4’te yer alan analiz sonuçlarına bakıldığında, pay senedi getirileri üzerinde kaldıraç, 

stok devir hızı, aktif karlılığı, özsermaye karlılığı, asit-test, dönen varlık devir hızı, cari oran ve 

varlık devir hızı oranları %5 anlamlılık düzeyinde etkilidir. Söz konusu etkiler kaldıraç, likidite, 

ROA, ITR (0,75. Kantilde) ve dönen varlık devir hızında negatif gerçekleşmiştir. Pozitif ve anlamlı 

etki ise cari oran, ROE, ATR ve ITR (0,25. Kantilde) oranlarında görülmektedir. MB ile PE 

oranlarının ise %5 anlamlılık düzeyinde pay getirileri üzerinde herhangi bir etkileri söz konusu 

değildir. Dolayısıyla pay getirileri üzerinde borsa performansı oranlarının etkisi tespit 

edilememiştir. 

Sonuçlar, kantiller bağlamında değerlendirildiğinde ise kaldıraç ve ROA oranlarının 0,50. 

Kantilde (medyan kantil) negatif etkileri, pay getirilerinin ortalama düzeyde gerçekleştiği 

dönemlerde bu oranların pay getirileri üzerinde olumsuz etkisinin söz konusu olduğunu ifade 

etmektedir. Asit-test oranı ise tüm kantillerde pay getirilerini negatif etkilemektedir. Stok devir hızı 

(ITR) oranı, 0.75. kantilde pozitif etkiye sahipken, 0.25. kantilde negatif etkiye sahiptir. Aynı 

zamanda negatif etki daha güçlüdür. Bu sonuç pay getirilerinin yüksek gerçekleştiği dönemlerde 

stok devir hızının artmasının getirileri olumlu etkilediğini aksi durumda ise negatif bir etkinin söz 

konusu olduğunu göstermektedir. Dönen varlık devir hızı 0.75. kantilde negatif etkiye sahip olması 

pay getirilerinin artış gösterdiği dönemlerde dönen varlık devir hızının artmasının pay getirilerini 

negatif etkilediği anlamına gelmektedir. Cari oran ise tüm kantillerde pozitif etkiye sahiptir ve pay 

getirilerinin yüksek gerçekleştiği dönemlerde bu etki artmaktadır. Varlık devir hızı oranı pay 

getirilerinin yüksek gerçekleştiği dönemlerde getirileri pozitif etkilemektedir. 

 

5. SONUÇ 

Finansal oranlar ile BIST100 endeksinde işlem gören hisse senedi getirileri arasındaki 

ilişkiyi panel kantil regresyon analizi aracılığı ile inceleyen bu çalışmada, 2010:1Ç-2018:4Ç 

dönemleri arasındaki veri seti kullanılmıştır. Çalışmada panel kantil regresyon modelinin tahmin 

edilmesiyle hisse senedi getirileri üzerinde etkili olan finansal oranların etkilerinin çeşitli kantillerde 

nasıl ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Tahmin edilen kantillerde açıklayıcı değişkenlerin 

katsayılarının işaretlerinden hareketle yorumlarda bulunulmuştur. 

Panel kantil regresyon analizi ile elden edilen sonuçlara göre, kaldıraç, stok devir hızı, aktif 

karlılığı, özsermaye karlılığı, asit-test, dönen varlık devir hızı, cari oran ve varlık devir hızı oranları 

%5 anlamlılık düzeyinde pay getirileri üzerinde etkilidir. Söz konusu etkiler kaldıraç, likidite, ROA, 

ITR (0,75. Kantilde) ve dönen varlık devir hızında negatif gerçekleşmiştir. Pozitif ve anlamlı etki 

ise cari oran, ROE, ATR ve ITR (0,25. Kantilde) oranlarında görülmektedir. 

Pay senetlerine yapılan yatırımlar genelde finansal dalgalanmalardan yararlanmak isteyen 

yatırımcıların kısa dönemde yüksek kar elde etme ve sonrasında hisse senetlerini elden çıkarması 

şeklinde gerçekleşmektedir. Bu çalışma hisse senedi yatırımcılarının yaptıkları yatırım karşılığında 

yüksek getiri elde edebilmeleri açısından hisse senetlerine etki eden firma içi faktörleri göz önünde 

bulundurarak yatırım kararını vermeleri gerektiğini ortaya koymaktadır. Özellikle en güncel örnek 

olarak COVID-19 pandemisinin yaşandığı dönemde olduğu gibi ekonominin ve finansal piyasaların 

darboğaza girdiği süreçlerde yatırımlardan elde edilmesi beklenen getirilerin hangi faktörlerin etkisi 

altında kaldığı oldukça önemli bir hal almaktadır. Gelecekte yapılacak benzer çalışmalarda, farklı 

örneklemler için farklı dönemlerin ve farklı bağımsız değişkenlerin seçilmesi ve bunların 

karşılaştırılması literatüre önemli katkılar sağlayacaktır. 
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EXTENDED SUMMARY 

Stocks are one of the most important investment tools for investors. The sector of the 

relevant companies and the economy should be analyzed well to obtain the expected returns from 

stocks. The most important criterion that affects the investors' investment decision in the stock 

market is the stock market's return. In order for the decisions taken by the investors to follow a 

healthy course, the factors affecting stock returns should be determined correctly. 

The factors affecting stocks' returns should be determined accurately because stocks are the 

riskiest investment tool among financial investment instruments. In this context, investors should 

focus on investments that will maximize their return and determine the stocks to be invested in this 

direction. Technical and fundamental analysis methods can be used to decide on equity investment. 

While trend analysis is based on historical data, in fundamental analysis, the financial structure of 

the share certificate to be invested can be determined through financial ratios. 

It is suggested that by using financial ratios that reflect firms' financial status, stock prices 

can be predicted to a large extent. In this context, a good investment needs to know the financial 

rates that affect stock returns and determine the periods in which these ratios are useful to obtain 

high returns in stocks (Aktaş, 2008: 137-138). 

In the study, the effects of various financial ratios on stock returns are analyzed by panel 

quantile regression analysis. The variables used in the analysis were obtained from FINNET and 

KAP data collection and distribution platforms. In this study, traded in the BIST 100 index; 

Companies excluding finance, insurance and pension and Real Estate Investment Trusts are 

included in the analysis. Also, companies traded in Borsa Istanbul continuously during the analysis 

period were taken into consideration. In this context, the data of 62 companies were used. The total 

number of observations was 2232. The data includes quarterly data between 2010: 1Q-2018: 4Q. 

Before proceeding to quantile regression estimation, the forward series's stationarity should 

be examined with unit root tests. The hypothesis that there is no unit root in the series (H0) was 

tested with three different methods, which were observed to be frequently preferred for determining 

whether there is a unit root in the series (whether the series are stationary) in panel data analysis. 

These methods are Levin, Lin & Chu (LLC), Im, Pesaran and Shin (IPS) and Augmented Dickey-

Fuller (ADF) stationarity test methods. Results reflect intercept and intercept and trend results. As a 

result of the analysis, it was concluded that there is no unit root in level values. 

https://doi.org/10.1111/0022-1082.00409
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Leverage, stock turnover, asset profitability, equity profitability, acid-test, current asset 

turnover, current ratio and asset turnover ratios are effective at a 5% significance level on stock 

returns. These effects were negative on leverage, liquidity, ROA, ITR (at 0.75th quantile) and 

current asset turnover rate. The positive and significant effect is seen in the current ratio, ROE, 

ATR and ITR (at 0.25th quantile) rates. PD / DD and F / K ratios do not affect share returns at the 

5% significance level. Therefore, the effect of stock market performance ratios on share returns 

could not be determined. 

When the results are evaluated in quantiles, the leverage and ROA ratios have a negative 

effect at quantile 0.50 (median quantile). This indicates that these ratios negatively affect the share 

returns when the share returns are realized at the average level. Acid-test ratio negatively affects 

share returns in all quantiles. Inventory turnover (ITR) ratio while having a positive effect at 

quantile 0.75, and also it has a negative effect at 0.25th quantile. At the same time, the negative 

effect is more robust. This result shows that the increase in the stock turnover in the periods when 

the share returns are high, affects the returns positively; otherwise, there is a negative effect. 

Current asset turnover has a negative effect on the 0.75th quantile, meaning that the increase in the 

current asset turnover in the periods when share returns increase, negatively affects the share 

returns. The current ratio has a positive effect at all quantiles, and this effect increases in periods 

when share returns are high. The asset turnover rate positively affects the returns in periods when 

share returns are high. 
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ÜNİVERSİTE SEÇİMİNDE BİLGİ KAYNAĞI OLARAK AİLE ROLÜNÜN DEĞİŞİMİ: 

COVID-19 PANDEMİ ÖNCESİ VE SIRASINDA KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ
1
 

THE CHANGE OF THE FAMILY AS AN INFORMATION SOURCE IN THE UNIVERSITY 

CHOICE: PRE- AND DURING PANDEMIC IN KYRGYZSTAN 

Seyil NAJİMUDİNOVA
*
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**

 

Zamira ÖSKÖNBAEVA
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ÖZET 

Kırgızistan’da her yıl 60,000’e yakın öğrenci orta öğretimden mezun olmaktadır. 

Yükseköğretime devam etmek isteyen öğrenci adaylarının hangi üniversitede eğitim alma kararını 

çeşitli seçeneklere göre tercih yapmak zorundadırlar. Bu sırada üniversiteleri tanımak ve seçmek 

için bilgi kaynakları önemli hale gelmektedir. Bu araştırmanın amacı, Kırgızistan’da aday 

öğrencilerin üniversite tercih sürecinde bilgi kaynağı olarak aile etkisinin Covid-19 salgını öncesi 

ve sırasında değişip değişmediğini incelemektir. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde bölüm 

tercihleri sırasında bütün öğrenci adaylarına 2015 yılından beri uygulanan veriler ele alınmıştır. 

Toplamda 3107 anket olmak üzere, 2015’te 2292 anket ve 2020’de 815 anket uygulanmıştır. 

Araştırma bulgularına göre, aile fertleri referans grubu olarak arkadaş çevresinden sonra 2.sırada 

etkili bilgi kaynağı olarak yer almaktadır. İlk sırada arkadaşlar çevresi (mezunlar ve arkadaşlar) 

gelmektedir. Lisedeki öğretmenler ise 3.sıradaki referans grubunun oluşturmaktadır. 2015’te aile 

faktörü bilgi kaynağı olarak 2.sırada iken, 2020’de sosyal medya ve internet 2.sıraya geçmesi, 

önemli ve ilginç araştırma bulgusuna işaret etmektedir.  

Anahtar sözcükler: Covid-19 salgını, bilgi kaynağı, aile, yükseköğretim 

JEL kodu: I23, M30 

ABSTRACT 

Every year, there are more than 60,000 students graduate from secondary schools in 

Kyrgyzstan. Graduates who want to continue their eduation in HEI have to make their decision of 

which university to study at, based on various options. Therefore, sources of information become 

important to know and choose universities. The purpose of this research is to examine whether the 

family effect has changed before and during the Covid-19 pandemic as a source of information for 

prospective students in the university selection process in Kyrgyzstan. The applicants survey was 

carried out  in Kyrgyz-Turkish Manas University after the entrance examination in 2015 and 2020. 

A total of 3107 surveys, 2292 surveys in 2015 and 815 surveys in 2020, were applied. According to 

the findings of the research, family members are at the second position after friends as an effective 

source of information; friends (alumni and friends) come first both in 2015 and 2020. Schools 

teachers constitute the third reference group. The fact that the applicants mention their family as the 

2nd most important source of information in 2015, while social media and the internet took the 2nd 

position in 2020, points out to an important and interesting research finding.  

Keywords: Covid-19 pandemic, information source, family, higher education 

JEL code: I23, M30 
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1.GİRİŞ 

Kırgızistan’da her yıl 60,000’e yakın öğrenci orta öğretimden mezun olmaktadır. Öğrenci 

adaylarının yükseköğretime devam etme veya etmeme, yurt içi veya yurt dışında eğitim alma, 

burslu veya burssuz, devlet üniversitelerinde veya özel üniversitelerde eğitim alma gibi çeşitli 

seçenekler arasından tercih yapmak zorundadırlar. Diğer yandan  yükseköğretim hizmetini sunacak 

olan  kurumlara gelindiğinde, günümüzde 6,6 milyon nüfusa (2021 yılı itibariyle) sahip olan 

Kırgızistan’da 52 yükseköğretim kurumu faaliyet göstermekte ve bu kurumlarda 160000den fazla 

üniversite öğrencisi eğitim görmektedir. Resmi istatistiklere bakıldığında, Kırgızistan’da gelecek 10 

yıl içerisinde üniversite öğrencisi olma potansiyeline sahip genç nüfusun oranı ciddi bir artış 

gösterecektir.  İlave olarak, son 2021 İstatistiklerine göre, nüfusun %35’ini 16 yaş altı grubu 

oluşturmaktadır. Demek, ilerleyen yıllarda öğrenci adaylarının sayısı kesinlikle artacaktır. 

Dolayısıyla, söz konusu durumlar dikkate alındığında Kırgızistan’da yükseköğretim kurumları 

arasında artacak olan rekabet, üniversitelerin öğrencileri çekme stratejilerini tekrar gözden 

geçirmelerini ve öğrenci adaylarının üniversite tercihini etkileyen faktörler doğrultusunda tanıtım ve 

pazarlama stratejileri uygulamalarını gerektirecektir.  

Dolayısıyla Kırgızistan’da üniversiteler, daha rekabetçi olabilmek için farklı strateji ve 

politikalar uygulamak durumunda kalmaktadır. Bazı yükseköğretim kurumları, sadece öğrenci 

başvurularını artırmak yerine, seçkin ve başarılı öğrenci adayı seçme sorununu daha kritik 

görmektedir. Üniversiteler etkileyici faktörleri ayrı ayrı incelemesi gerekiyor. 

Bu araştırmanın amacı, Kırgızistan’da aday öğrencilerin üniversite tercih sürecinde bilgi 

kaynağı olarak aile etkisinin Covid-19 salgını öncesi ve sırasında değişip değişmediğini 

incelemektir. 

 

2.LITERATÜR İNCELEMESI 

Öğrencilerin üniversite tercih sürecini etkileyen faktörler ile ilgili Aydın (2015) tarafından 

alan derlemesi yapılmıştır ve söz konusu süreçte etkili olan dokuz ana faktör (kişisel faktörler, 

referans grupları, yakın çevre, üniversitenin itibarı, üniversitenin yerleşimi, mezuniyet sonrası 

istihdam olanağı, üniversite ücreti, sağlanan burs imkânı ve üniversite hakkında bilgi kaynağı) 

ortaya konulmuştur. Söz konusu faktörler, öğrencilerin üniversite tercih sürecinde farklı boyutta ve 

yoğunlukta etkiye sahiptir. Öğrenci adaylarının tercihleri üzerinde önemli etkisi olan unsurlardan 

biri de referans gruplarıdır. Referans grupları arasında “aileler (Pimpa, 2005; Akar, 2012; Aydın, 

2015; Kalimullin, & Dobrotvorskaya, 2016; Raposo, & Alves, 2007), akrabalar (Kalimullin, & 

Dobrotvorskaya, 2016), arkadaş çevresi (Raposo, & Alves, 2007), öğretmenler (Akar, 2012; 

Raposo, & Alves, 2007), tanıdıklar (Aydın, 2015; Mehboob, Shah, & Bhutto, 2012; Obermeit, 

2012; Polat, & Arslan, 2017)” önemli bir yer tutmaktadır.  

Birçok araştırmanın sonuçları, öğrencilerin üniversite tercihi ile aileleri arasında güçlü bir 

ilişki olduğunu göstermektedir. Aydın (2015) belirttiği gibi, ailelerin etkisi, eğitimin aile tarafından 

finans edilmesi, bilgi kaynağı olma ve aktarma, ailenin çocucundan beklentisi, tercih sırasında ikna 

etme ve rekabet gibi alanlarda artar. Aile, bireylerin davranış ve yaşam tarzını şekillendirme, benlik 

kavramını etkileme ve değer ve tutum oluşumuna katkıda bulunma becerisine sahip olduğuna 

inanılmaktadır.   Ailenin maddi desteği, öğrencinin akademik geleceği ile ilgili kararlarının 

sınırlandırılmasına neden olabilir (Pimpa, 2004). Daha spesifik olarak söylemek gerekirse, 

öğrencilerin aileleri yeterli bütçeye sahipse, onları destekliyorlar. Aksi takdirde, çocuklarının 

seçimini kısıtlayabilirler. Shanka vd. (2005), aile etkisinin yüksek öğrenim seçiminde önemli bir 

faktör olduğunu tartışmaktadırlar. Neredeyse tüm öğrenciler, yüksek öğrenim planları hakkında 

ebeveynlerine danıştıkları için, ebeveynlerin seçim süreci üzerinde güçlü bir etkisi vardır. 

En önemli bilgi kaynağı olarak, aile, özellikle ebeveynler en etkili bilgi kaynağı başvuru 

sahipleri olarak bulunmuştur (Pimpa, 2004; Ceja, 2006; Yamamoto, 2006; Raposo ve Alves, 2007; 

Johnston, 2010; Ryan vd., 2010; Manoku, 2015; Le et al. al., 2019;). Öğrenci adaylarının 

ebeveynleri, karar verme sürecinde kilit figürlerdir ve aile üyeleri arasındaki güçlü bağlar, başvuru 

sahipleri için gerçekten önemlidir. İlginç bir şekilde, annelerin babalardan daha etkili kaynak 
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olduğu ortaya çıkmıştır (Jonston, 2010). Ayrıca karar verme sürecinde kız ve erkek kardeşlerin 

önerileri de dikkate alınmalıdır (Manoku, 2015). Bazı bulgular, ebeveynler üniversite seçim 

sürecine yardımcı olamadığında kardeşlerin bilgi kaynağı olarak ebeveynlerin yerini aldığını 

göstermektedir (Ceja, 2006). Aksine, bazı araştırmalar ebeveynlerin, kardeşlerin ve akrabaların bilgi 

toplamada anahtar rol oynamadığını belirtmiştir (Sidin ve ark., 2003). 

 

3.ARAŞTIRMA METODOLIJISI 

Evren-Örneklem 

Araştırmanın evreninde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde fakülte ve bölüm 

tercihi yapan 3107 öğrenci bulunmaktadır. Verilerin tamamına ulaşma imkânı olduğundan 

araştırmada örneklem alma yoluna gidilmemiş uygulanan anketlerin tamamı ile analizler 

yapılmıştır. 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde bölüm tercihleri sırasında bütün öğrenci 

adaylarına 2015 yılından beri uygulanan veriler ele alınmıştır. Toplamda 3107 anket olmak üzere, 

2015’te 2292 anket ve 2020’de 815 anket uygulanmıştır. Bu bağlamda araştırmanın evreninde 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde fakülte ve bölüm tercihi yapan 3107 öğrenci 

bulunmaktadır. Tablo 1’de katılımcılar ile ilgili demografik bilgilere yer verilmiştir. Tablo 1’de 

görüldüğü gibi, katılımcıların yaklaşık %70’ini kız öğrenciler oluşturmaktadır. Ortalama 17-18 yaş 

grubunu temsil etmektedir. 

 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Profili 

  

2015 2020 

Sayı % Sayı % 

Cinsiyet 
Erkek 626 28.7% 245 30.1% 

Kadın 1558 71.3% 570 69.9% 

Yaş 

16 yaş 73 3.3% 21 2.6% 

17 yaş 913 41.8% 340 41.7% 

18 yaş 958 43.9% 378 46.4% 

19 ve 

büyük 
240 11.0% 76 9.3% 

Yaşadığı bölge 

Bişkek 570 26.8% 261 32.1% 

Issık-Köl 361 17.0% 107 13.2% 

Narın 266 12.5% 81 10.0% 

Djalal-

Abad 
349 16.4% 107 13.2% 

Oş 286 13.5% 121 14.9% 

Batken 188 8.9% 81 10.0% 

Talas 103 4.9% 54 6.7% 

Toplam 2184 100.0% 815 100.0% 

 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın verileri “Öğrenci Adayı Görüşleri Anketi” ile toplanmıştır. Anket, Kırgızistan-

Türkiye Manas Üniversitesi’nde öğrenci adaylarının, o üniversiteyi tercih etme nedenlerini 

belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. 

 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde frekans ve yüzde gibi betimsel istatistikler kullanılmıştır.  
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Araştırma Bulguları 

 

Tablo 2: 2015 ve 2020 yıllarında üniversite seçiminde bilgi kaynaklarının değişimi 

Bilgi kaynağı 
2015 2020 Bilgi kaynağı 

Sayı % Sayı % 
 

Arkadaşlar ve mezunlar 973 42.45 529 64.91 Arkadaşlar ve mezunlar 

Aile 311 13.57 468 57.42 Internet ve Sosyal Medya 

Internet ve Sosyal Medya 279 12.17 226 27.73 Aile 

Öğretmenler 226 9.86 101 12.39 TV Radyo ve gazete 

Kampüs ziyareti 199 8.68 99 12.15 Öğretmenler 

TV Radyo ve gazete 158 6.89 83 10.18 Kampüs ziyareti 

Diğer (Reklam, Afişler ve 

Üniversiteyin diğer ekinlikleri) 
83 3.62 46 5.64 Tesadüfen 

Üniversite Tanıtım faaliyetleri 69 3.01 35 4.29 Üniversite Tanıtım faaliyetleri 

Tesadüfen 69 3.01 0 0.00 Diğer (Reklam, Afişler ve Üniversiteyin diğer 

ekinlikleri) 

 

Araştırma bulgularına göre, aile fertleri referans grubu olarak arkadaş çevresinden sonra 

2.sırada etkili bilgi kaynağı olarak yer almaktadır. İlk sırada arkadaşlar çevresi (mezunlar ve 

arkadaşlar) gelmektedir. 2015’te aile faktörü bilgi kaynağı olarak 2.sırada iken, 2020’de sosyal 

medya ve internet 2.sıraya geçmesi, önemli ve ilginç araştırma bulgusuna işaret etmektedir. 

Lisedeki öğretmenler ise 3.sıradaki referans grubunu oluşturmaktadır. 

 

 
Şekil 1: Üniversite tercihinde bilgi kaynaklarının farkları, 2015 ve 2020 yy 

 

2020’de pandemi sırasında bilgi kaynağı olarak, sosyal medya ve internetin etkisi arttığı 

ortaya çıkmıştır. Doğal olarak, pandemi sırasındaki dünyada bilişim ve iletişim teknolojilerine olan 
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kullanım talebinin artması, öğrenci adaylarının aileden daha çok sosyal medya kanallarına 

yoğunlaştığı ve yöneldiği ileri sürülmektedir. Bilgi kaynakları arasında arkadaş çevresi, sosyal 

medya ve aile olarak üç kaynak yıllardır ilk sıralarda yer alarak konumlarını devam ettirmektedirler 

(Şekil 1) 

 

4.SONUÇ VE TARTIŞMA 

Yıllardır yükseköğretim tercih sürecinde aile faktörü etkili bir kaynak olmasına rağmen, 

2020’lere doğru sosyal medya öne çıkmaya başlamıştır. Söz konusu durum aile bağlarının 

kuvvetinin kaybetmesi ile değil, sosyal medyanın rolünün ve öneminin artması ile ilişkilendirilebir. 

Doğal olarak günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerinin, akıllı cihazların kullanım oranının 

artması ile doğal olarak bireylerin sosyal medyaya yönelmesi doğal bir süreçtir. 

Diğer yandan unutulmaması gerekir, araştırma örneklemini oluşturan öğrenci adayları 1997 

ve sonrası doğan bir kuşaktır. Literatürde 1995 sonrası doğan kuşak Z kuşağı olarak 

nitelendirilmektedirler (Mueller, 2015; Cilliers, 2017;). Literatür taraması Z kuşağının özellikleri 

aşağıdaki gibi belirlemektedir: Z kuşağı, internet ve (akıllı) cep telefonu icat edildikten sonra 

doğdukları için teknolojisiz hayatını düşünemezler. Arkadaşlarıyla çevrimiçi olarak iletişim 

kurmayı isterler, sanal ortamda tanımadık birileriyle özel konuları bile tartışmada çekinmezler 

(Bernstein, 2015). Mueller’in (2015) belirttiği gibi, bu kuşak yeni teknolojiyi benimsemede ve icat 

etmede daha önceki kuşaklara göre daha kabiliyetlidir. Z kuşağı kendi düşüncesini ve fikrini 

söylemede özgürler ve baskıyı hiç sevmezler (Half, 2015). Biro’nun (2015) altını çizerek belirttiği 

gibi, sorunlarını bağımsız olarak çözmeye çalışırlar, herhangi birinden yardım veya tavsiye almadan 

önce YouTube gibi platform ve sanal kaynaklara başvurmayı doğru olarak kabul ederler. Z kuşağı, 

teknolojik açıdan donanımlı, sosyal ve global düşünen bireylerden oluşur. Teknolojik yeniliklere 

yatkın, sosyal medya tarafından yöneltilen ve markalara odaklı bir kuşaktır (Sidorcuka and 

Chesnovicka, 2017: 809). Z kuşağının kendine olan güveni çok yüksektir ve gelecekteki mesleği ile 

ilgili iyimser fikre sahiptirler, girişimcilik eğilimi ve isteği fazladır. Z kuşağı, çabuk öğrenirler, 

teknoloji sayesinde  sürekli değişen  bilgiye erişebildiklerinden dolayı, bir problemin çözümünü 

hızlı ve en kolay şekilde gerçekleştirirler. Çabuk hareket ederler, düzyazıdan çok görsellere, 

hareketlere ve müziğe önem verirler (Küçüksüyemanoğlu, 2017:106). 

Her ne kadar, araştırma sonuçlarına göre pandemi sırasında üniversite tercihinde aile 

etkisinin kıyasla azalması söz konusu olursa bile, genel olarak Kırgız toplumunda ailenin ve yakın 

çevrenin halen etkisi devam ettirmektedir. Geleneksel olarak, Kırgızistan’lı aileler eğitime çok 

önem vermektedirler. Toplumda yüksek eğitimli bireyler, itibar ve saygı birileri olarak 

algılanmaktadır. Araştırma sonuçlarının, öğrenci adayların kendisine, ailelerine, yükseköğretim 

kurumlarına, ilgili akademisyenlere ve politikacılara karar verme sürecinde ışık tutucu olabileceği 

düşünülmektedir. 
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TURKISH ECONOMY AND THE EFFECTS OF COVID-19 

 

Iman ABORASS
*
 

 

ABSTRACT 

Economic development is acknowledged to be unswervingly accompanying to 

environmental factors for instance war and disease. Corresponding to wars and socio-political 

changes, contagious diseases have rehabilitated the economy and world politics all over history. 

Subsequently its leading entrance in China at the end of 2019, COVID-19 hurriedly conventional 

into a wide-reaching contagion for a health catastrophe and a regressive force on global financial 

markets and the economy. Turkey has numerous glitches due to the new-fangled coronavirus 

(COVID-19), as the paraphernalia of Covid-19 has led to a noteworthy upsurge in unemployment, 

with momentous disruption to central activities for instance manufacturing, transport, and others, 

which has damaged the incomes and economies of the countries. This research intentions to show 

the range to which covid-19 correlates with economic growth concluded the gross domestic product 

(GDP) in turkeys. The most crucial socio-economic procedures to combat the negative effects of 

contagious disease are linked to unemployment, which disturbs the income and security of all 

sectors. To avoid persistent unemployment, sustenance must be provided for service sectors, retail 

trade, and even industrial sectors. This research has scrutinized the possible effects of COVID-19 

and the conceivable ways of overwhelming these effects. 

Keywords: COVID-19, Economic Impact, Turkish Economy and COVID-19 

 

1.INTRODUCTION 

Nowadays, the blowout of the Covid-19 virus also has advanced effects for instance the 

great economic depression. Economically, states' incomes will fall as a consequence of declining 

wide-ranging economic movements if countries are exaggerated by sudden and unexpected 

diseases. The economy is shrinking with a decline in the travel and tourism industry. Secondly, their 

general impression affects inclusive production and consumption concluded redundancies and 

bankruptcy in all sectors. (Mahia et al., 2020, p. 661-683). 

The unemployment rate is intensifying, and to survive the economy, governments and 

central banks must arbitrate by snowballing public spending and lowering interest rates to increase 

consumer demand and investment. Nonetheless, approximating the economic cost of global disease 

is ambiguous currently, as the pandemic has an ever-increasing impression on the economy and the 

comprehensive economy, which means that any economic disturbance to one country is speedily 

spreading to other countries by establishment trade and financial relations connected to 

globalization. (Ertuğrul & Selçuk, 2001, p. 6-30). 

The World Bank report, available in 2013, positions: "... An unembellished pandemic would 

resemble a world war, which is unexpected, reflective, and extensive," and an unembellished 

pandemic could cause economic mortalities of approximately 5% of the ecosphere's gross domestic 

product (GDP), corresponding to more than 3 trillion dollars. The United Nations Conference on 

Trade and Development (UNCTAD) has publicized that Covid-19 is expected to cost the 

comprehensive economy at least 2 trillion dollars by 2020. (Piskin et al., 2020, p. 78-92) 
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The number of cases of COVID-19 in Turkey has amplified rapidly, even though the spread 

gives the impression to have been engrossed relatively quickly. The impressions, which comprise 

trade and travel bans, supply chain disruptions, business continuity, and job losses, are just some 

that have exaggerated people. Death has become widespread, with more cases per day. Though 

these figures are predicted to fall as the unintended costs of comfortability and lost efficiency are 

known. Covid-19 has demolished health programs and overturned the advancement of economic 

expansion in many growth-oriented markets. (Sürmen, 2003,p. 83-92) 

Corresponding to other countries, Turkey had accomplished to drive the COVID 19 virus 

out of the country by 11 March 2020, when the foremost confirmed case was reported. Beforehand, 

the OECD raised its forecast for the growth of the Turkish economy from 0.9% to 2.7% and 

forecast that this pandemic would have a positive impression on the Turkish economy if the 

government took battered policy measures. Turkey, consequently, predictable tourism and 

comprehensive demand to progress in convinced sectors for example textiles, furniture, iron and 

steel, and food. Nevertheless, these predictions will not come true, at least in the petite term, as the 

pandemic has spread across the state and the complete flora and fauna, and Turkey is nowadays 

approximating the potential economic costs of this predicament. (Aydın & Acar, 2011, p, 1722-

1731) 

Covid-19 suffers the day-to-day performs of manufacturing workers since the flattened units 

are closed, the huge organizations are incompetent to use their complete bulk, and the tourism and 

catering industry is harshly exaggerated. Today, Turkey faces many encounters, together with 

unemployment, the weakening in the influx of foreign investment, recurring changes in government 

policy, exports, and GDP development. As a consequence of the COVID-19 epidemic, most 

productions have been closed and mobility has been meaningfully reduced, consequential in a 

reduction in air pollution from burning fossil fuels in industrial and automotive industries, which 

centrals to a respectable air environment. It can be imaginary that covid-19 encompasses altogether 

fragments of life in Turkey. (Sahinoz & Cosar, 2020, p. 365-387) 

 

2.LITERATURE REVIEW  

Turkey is the creation's principal economy, with a GDP of USD 771 billion. The Turkish 

Statistical Office has described that the entire value of Turkish exports and imports has been 

projected at practically $171 to $202 billion, consequential in a negative trade equilibrium of $31 

billion in 2019. Turkey's foremost export terminuses are Germany (9%), the United Kingdom 

through 6.3%, Italy (5.4%), Iraq (5.2%) United States (4.7%), and the most imperative imports are 

Russia (11.1%), China (9.1%), Germany (8.9%), the USA (5.5%) And Italy (4.2%) shows that 

Turkey's supply chain is not profoundly dependent on China, but that the economies of other 

countries are also exaggerated by the pandemic, which would eventually harm Turkey's engineering 

industry. March 2020; Exports fell by 17.81% as a consequence of the epidemic and imports by 

3.13% associated with March 2019. Turkey's up-to-date interpretation inconsistency was USD 

1.804 billion, an upsurge of USD 1.528 billion associated with January 12 months ago, transporting 

the rolling surplus to USD 6.494 billion for 12 months. (Cakmakli et al., 2020, p. 5-10) 

Nevertheless, a deterioration is predictable in 2020 due to a slighter trade left-over for 

belongings due to the comprehensive economic disruption instigated by the pandemic. Turkey has 

had complications with high unemployment (13.7%) since 2018. It appears that the unemployment 

rate will intensification, predominantly among workers and employees in the services sector, 

consequently of bankruptcies and plant closures, and workplaces, which are prospective to suffer 

the foremost economic losses of this epidemic. (Güngör et al., 2021, p. 166) 
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This will central to a deterioration in Turkey's GDP growth and a loss of income for 

workers. In totaling, the Turkish CPI augmented by 11.86% per year and 0.57% per month in 

March 2020. Health at 2.78%, food and alcohol at 1.95%, and various goods and services at 1.24% 

were the main groups with high monthly increases. The increase is therefore expected at Turkish 

consumer prices due to short-term food inflation as expected wide-reaching. In accumulation, 

Turkey has fascinated everywhere 50 million visitors and 34.5 billion dollars in tourism in 2019, 

but the vacation industry industry will do diminutive harm if the epidemic does not end by the 

summer. (Bostan et al., 2020, p. 17). 

In totaling, indecision will central to superior hazards for investors. The Turkish economic 

confidence index emblem from 97.5 to 91.8, and the confidence index for the material sector 

emblem from 106.9 to 99.7 in March 2020 as a consequence of the epidemic. The Central Bank of 

the Republic of Turkey (CBRT) has dropped the inflation rate from 10.75% to 9.75% to growth 

economic surroundings. Nowadays, the value of Turkey's 5-year credit nonattendance swap 

premium (CDS) is 652.3 points on April 7, 2020, likened with 230 points at the commencement of 

20201, and the Turkish economy can be interpreted as underneath financial risk pressure. This 

higher CDS premium could consequently increase the pressure on the interest rate on Turkish 

foreign loans. (Açikgöz & Günay, 2020, p. 520-526) 

On 18 March 2012, the Turkish Government proclaimed a USD 15.4 billion recovery plan, 

which familiarized a mixture of tax cuts, deferred payments, and an increase in pension payments to 

support citizens and businesses. Though, it seems that the government must take a longer-term 

economic measure to save jobs, reassure businesses, and reduce the burden on those who have left 

the labor market. (Tanrıvermiş, 2020, p. 263-269) 

Turkey also accepts the largest number of refugees in the world, most of them Syrian 

refugees displaced by the neighboring civil war, which will place a financial burden on the 

government to shield them. Nevertheless, if oil prices fall in the extended run, Turkey's oil bill will 

fall, which could be a lifeline for the Turkish economy as an energy importer. 

COVID-19 has exaggerated the Turkish economy for the reason that the Turkish supply 

chain has had a negative impression; Turkey and China by 1.1%, Germany by 6.4%, South Korea 

by 11.1%, and the USA by 16.6%. Turkey is consequently facing a lack of supply chains, which has 

hit manufacturing (SAK 2020). Mustafa Varank, Minister of Industry and Technology, supposed 

that all of the country's most imperative automotive industries will be spinal in operation on May 11 

(Go kkoyun 2020). 

3.RESEARCH OBJECTIVE  

People disease-ridden with Covid-19 may be able to talk about health and economic well-

being. Nowadays, Covid-19 is a comprehensive problem, and the universal economy can almost 

end up at an impasse. As in all other countries in the flora and fauna, the effects of the coronavirus 

pandemic are negatively observed in Turkey. In this framework, the study will discuss the economic 

impact of the pandemic in the various sectors by assessing costs in line with the data announced for 

Turkey. In exact, the study examines how these sectors have been affected by the increasing 

number of cases during the pandemic passé. 

Research Questıon  

1. Does Covid-19 affect Turkey's economic expansion? 

2. Is COVID-19 responsible for the breakdown of the economic principle of turkey? 

How much does this affect GDP? 

3. Will the current policy and recommendation on Turkey's economic protection be 

respected?   
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4.METHOD OF DATA COLLECTION 

Every research project has a framework for collecting data. It is intended to ensure that the 

essential data is collected precisely and sparingly. The most important method of data collection 

was used in this study, and the tool used to collect data was to study the current literature and 

statistics. The research methodology is to decide on the methodological course of research. The 

study will also help to find out how difficult the technique of research methodology is to solve the 

difficulties in research (Wiesche, 2017). The research methodology provides a guide to many 

phases of research that the researcher has adopted in an organized method. The learning supported 

out qualitative enquiry on the methodology. The number of primary and secondary resources (law, 

books, magazines, websites, newspapers, reports, etc.) is examined to achieve this goal. The 

researcher also includes the report of the study here for the feasibility analysis. 

 

5.DISCUSSION 

Covid-19 was an unprecedented global health pandemic that quickly became one of the 

deepest economic shocks of modern times. According to the McKinney and company report 

published in March 2020, the global economy will have to cope with two possible future scenarios: 

delays in recovery or continued contraction. In the first scenario, unemployment will rise; 

Insolvencies will put pressure on the banking system. lower liquidity and a low-interest rate will 

have only a limited impact on demand; the recession will spread and the recovery will begin in the 

fourth quarter of 2020. In the second scenario, the increase in redundancies and bankruptcies will 

lead to a self-reinforcing recession. A global banking crisis will hurt the global financial system, 

and all fiscal and monetary responses are not enough to stop the recession by the second quarter of 

2021. 

The COVID 19 pandemic has not only led to a health care crisis but also in combination 

with a global recession, has the potential to change politics and power worldwide. It is a great 

historical event for the world, such as the fall of the Berlin Wall, Brexit, and the attacks of 11 

September. The flora and fauna 12 foremost thinkers envisage that the pandemic will alteration the 

creation incessantly. The researcher pointed out that this pandemic is an event that is tearing the 

world apart, the far-reaching consequences of which we can only imagine today. For example, it 

will strengthen the state, strengthen nationalism, change the global economic direction between East 

and West, and a new phase of globalization will begin with the development of supply chain 

production strategies. (Öztürk et al., 2020, p. 56-68) 

 

Polıcy Implementatıon By Turkısh Government  

On the other hand, the recovery plan introduced by the Turkish Government is relatively 

diverse and multifaceted. Turkey has launched the 21-point economic stability protection 

program of 15.4 billion dollars (2.1% of GDP, 736 billion dollars) to tackle the pandemic. The 

economic measures apply mainly to banks and aim to provide liquidity to the Turkish markets. The 

government has taken several immediate steps to support the liquidity of the companies and to 

ensure the continuity of business activities.  (Altuntas & Gok, 2021, p. 92) 

Tax policies include tax breaks and deferrals, as well as loan guarantees and delays in the 

repayment of loans. The package introduces a combination of financial support, credit support, and 

employment-related measures to support citizens and businesses during the COVID-19 crisis. 

https://www.dailysabah.com/business/economy/stimulus-package-shields-public-from-pandemic-as-turkey-charts-own-path-to-protect-economy
https://www.dailysabah.com/business/economy/stimulus-package-shields-public-from-pandemic-as-turkey-charts-own-path-to-protect-economy
https://www.dailysabah.com/business
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Since mid-March 2020, various government agencies have taken various measures with 

various regulations, legislative changes, and omnibus laws to provide the necessary support to 

companies in difficulty through legal, fiscal, and financial incentives. (Aydın et al., 2020, p. 1-8) 

In addition, several key initiatives have been implemented to target vulnerable groups, 

directly benefiting disadvantaged people; 

 Move VAT, TAX reservation (WHT), and social security contributions for more than 

2 million taxpayers by more than 6 months 

 Postponement of income tax return and payments to 1.9 million citizens 

 To deliver 2.65 billion dollars in cash 

 Providing 930 million dollars to support the minimum wage 

 To increase the old-age pension below $200 

 To provide more than 2 million citizens' aid of $133 

More importantly, Turkey is very willing to share its experience with the world in the fight 

against COVID-19. Turkey has organized training courses entitled ‘Methods to combat COVID-

19'in several countries, in particular central Asia and Latin America. (Tunaer-Vural, 2020, p.  49-

64) 

The Albanian Prime Minister, Edi Rama, took a look at the experience in Turkey and rightly 

said: "Turkey is one of the countries where we have the opportunity to exchange experiences and to 

follow continuous communication closely. The Turkish Science Committee is of specific standing. 

Based on experience to date, Turkey was one of the best-prepared countries when the epidemic 

broke out.  

6.CONCLUSION  

The pandemic should open up certain economic and political opportunities for some 

countries if they can put an end to the virus sooner. The global economy needs some time to recover 

from contraction. It seems that this pandemic will lead to constant change in the world and its 

policies, particularly in the areas of health, safety, trade, employment, agriculture, production of 

industrial products, and science policy. Turkey's economy will be destroyed in the short term, like 

many other countries, but if Turkey can bring the virus under control soon, it would bring sustained 

growth with an increase in manufacturing exports, tourism revenues, and short-term foreign 

investment. Moreover, the world will not be the same in the post-pandemic period due to the 

development of sensitivities in social life or the mechanisms of production or governance of 

countries, as mentioned above. Turkey must therefore develop new strategies to adapt to the new 

world-facing world without much delay to gain an advantage or not to fall by the wayside. We must 

not forget that, given the nature of the current humanitarian crisis, the cost of poor management of 

the financial packages is very high. We must therefore pay attention to the situation that it urgently 

needs to overcome human suffering, especially in the most disadvantaged communities. 
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DEĞERLENDİRME 

THE EFFECT OF THE COVID-19 EPIDEMIC ON THE PRODUCTION OF THE FIRMS 

OPERATING IN THE IRAN BASIC MANUFACTURING SECTORS: GENERAL REVEIW 
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ÖZET 

Firmaların mal ve hizmet üretimi gerçekleştirdikleri için, ekonomide önemli yeri oldukları 

herkes tarafından bilinmektedir. Bu bağlamda firmaların üretim süreçlerini incelemek ve ayrıca 

süreci etkileyen faktörlerin değerlendirmesi önem arz etmektedir. 2019 yılında ilk olarak Çin’de 

görünen ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Covid-19 virüs salgını da firmaların bu sürecini ve 

aynı zamanda tüketicilerin de talep koşullarını etkilemiştir. Bu çalışmanın temel amacı İran’da üç 

temel üretim sektöründe (Tarım, Sanayi ve Hizmet) faaliyet yapan firmaların Covid-19 salgınından 

nasıl etkilendiklerinin genel değerlendirmesidir. Covid-19 salgının etkisini görmek için incelenen 

sektörlerdeki firmaların 2018-2020 yılları üretim değerleri dikkate alınmıştır. Elde edilen verilere 

göre 2020 salgın döneminde tarım sektöründeki üretim, %0,1 artış göstermiştir. Bu rakam geçen 

seneye göre %2,7 düşüş gösterse de yine de bu sektörde faaliyet gösteren üreticilerin üretimi salgın 

döneminde artış göstermiştir. Bunun bir nedeni belki de virüs salgını koşullarında insanların yine de 

en temel ihtiyaçlarının gıda olmasıdır. İran sanayi sektörü 2020 yılında üretim artışı Merkez 

Bankası verilerine göre pozitif (%1,3) ve İran İstatistik Merkezi'ne göre (-%0,4) olarak 

açıklanmıştır. İran İstatistik Merkezi'nin sanayi sektörü üretim endeks hesaplamalarında, küçük ve 

orta ölçekli firmaların önemli payı vardır. Buna göre korona virüs salgınının, ağırlıklı olarak küçük 

ve orta ölçekli işletmeleri içeren giyim, ayakkabı vb. üreten firmaları etkilediğinden, İran İstatistik 

Merkezi'nin sanayi sektörü firmaları için tahmini üretim artışının, Merkez Bankası verilerine göre 

daha negatif olması beklenmektedir ve bu da salgının sanayi sektöründe faaliyet yapan firmaların 

üretimlerini negatif etkilediğini kanıtlamaktadır. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların 

üretimleri, gerek diğer sektörlerin bu sektör üretiminde olan etkisi nedeniyle ve gerekse hane 

halkının satın alma gücü ve özel tüketimin azalması ve ayrıca petrol gelirlerindeki önemli düşüş 

nedeniyle, 2018 yılından 2020 yılı başına kadar düşüş göstermiştir. Bununla birlikte İran İstatistik 

Merkezi verileri değerlendirildiğinde 2020 yılında korona virüsün yayılmasıyla birlikte, bu 

sektördeki firmaların üretim kapasitelerindeki düşüş %3,5 rakamına yükselmiştir. Sonuç itibariyle 

İran temel üretim sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların üretimleri salgından negatif 

etkilenmiştir. En çok zararı gören hizmet sektörü ve en az zarar gören tarım sektörü olmuştur. 

Ancak bunlara rağmen belki İran ekonomisi diğer ülke ekonomilerine göre çok ciddi zarar 

görmemiştir. Bunun en önemli nedeni, İran’ın önceden çeşitli yaptırımlara maruz kalmasıdır ve 

buna göre ekonomisi Covid-19 salgınından ciddi bir darbe almamıştır. Buna göre, İran'ın ekonomisi 

uygulanan ambargolardan dolayı, zor durumda kalmış ve daha önceden ürün stoklaması yaparak, 

karantina dönemini rahat geçebilmiştir. Başka bir ifade ile gerçek anlamda, İran ekonomisinin 

korona virüs döneminde yaptırımlar nedeniyle bir yıl önceden gıda, petrol ve gaz depolamaya 

başlaması ve stratejik rezervlerini genişletme imkanı olması, salgın dönemindeki ürün açığını daha 

aza indirmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, İran, Firma Üretim, Ekonomik Sektörler. 
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ABSTRACT 

It is known by everyone that firms have an important place in the economy because they 

produce goods and services. In this context, it is important to examine the production processes of 

firms and also to evaluate the factors affecting this process. The Covid-19 virus epidemic, which 

first appeared in China in 2019 and spread all over the world in a short time, also affected this 

process of firms and also the demand conditions of consumers. The main purpose of this study is to 

evaluate how firms operating in three main production sectors (Agriculture, Industry and Service) 

of Iran are affected by the Covid-19 outbreak. In order to see the effect of the Covid-19 epidemic, 

the production values of the companies in the examined sectors for the years 2018-2020 were taken 

into account. According to the data obtained, the production in the agricultural sector increased by 

0.1% in the 2020 epidemic period. Although this amount decreased by 2.7% compared to last year, 

the production of producers operating in this sector increased during the epidemic period. One 

reason for this is perhaps the fact that food is still the most basic need of people in the conditions of 

the virus epidemic. The production increase in Iran's industrial sector in 2020 was positive (1.3%) 

according to Central Bank data and (-0.4%) according to Iran Statistics Center. In the calculations 

of the industrial sector production index by Iranian Statistical Center, small and medium-sized 

companies have a significant share. Accordingly, since the coronavirus epidemic predominantly 

affects small and medium-sized enterprises (clothing, footwear, etc.), the production increase 

estimated by the Iranian Statistical Center for industrial sector firms is expected to be more negative 

than the Central Bank's estimates and this proves that the epidemic negatively affected the 

production of companies operating in the industrial sector. The production of companies operating 

in the service sector decreased from 2018 to the beginning of 2020, both due to the effect of the 

production of other sectors on the production of this sector, as well as the decrease in the purchasing 

power of households and private consumption, as well as the significant decrease in oil revenues. 

However, when the data of the Iran Statistics Center is evaluated, with the spread of the corona 

virus in 2020, the decrease in the production capacity of companies in this sector increased to 3.5%. 

As a result, the production of firms operating in Iran's basic production sectors was negatively 

affected by the virus epidemic. The service sector suffered the most and the agriculture sector 

suffered the least. However, despite all this, perhaps the Iranian economy has not been seriously 

damaged compared to other countries' economies. The most important reason for this is that Iran 

has been subject to various sanctions before, and accordingly, its economy has not been severely hit 

by the Covid-19 outbreak. Accordingly, Iran's economy was in a difficult situation due to the 

embargoes and it was able to easily pass the quarantine period by stocking products before. In other 

words, the fact that the Iranian economy started to store food, oil and gas a year ago due to the 

sanctions during the corona virus period and had the opportunity to expand its strategic reserves, 

reduced the product deficit during the epidemic period.   

Keywords: Covid-19, Iran, Firm Production, Economic Sectors. 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde üretim firmaları, İran’da başta olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerin 

ekonomileri ve gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) üzerinde büyük etkiye sahiptir. KOBİ'lerin yanı 

sıra, hem ekonomik katılım oranında hem de bu grubun ülke istihdamındaki payında hizmet 

sektöründeki firmaların rolü herkes tarafından bilinmektedir.  

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'dan bu yana yeni korona virüs (Covid-19) salgını, 

dünyanın dört bir yanındaki ülkeler için her boyutta birçok zorluklar yaratmıştır. Öyle ki, gelişmiş 

sistemlere ve sosyal refah sistemlerine sahip olduklarını iddia eden gelişmiş ülkeler bile son 

zamanlarda sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Bu arada ana sorulardan biri de korona virüsün 

herhangi bir ülkenin ekonomisini ne ölçüde olumsuz etkileyebilmesi sorusudur. Virüsün 
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yayılmasının ekonomik etkilerinin değerlendirilmesinde önemli olan nokta, virüs ile çatışmanın 

zaman dilimidir. Bazı kötümser tahminler, salgının bir yıldan fazla sürebileceğini öne sürerken, bazı 

araştırmalar salgının birkaç ay olduğunu ortaya koydular.  

2019 yılında İran ekonomisinin özel koşulları ve yıl sonunda ortaya çıkan korona virüs 

salgınının yol açtığı sorunlar, işletmelerin mallarını satamamasına ve bunun sonucunda da 

yükümlülüklerini yerine getirme ve borçlarını ödeme imkansızlığına yol açmıştır. Bu da üreticiler 

için büyük bir sorun olacak ve işletme sermayesinde bir azalma ve üreticilerin ticaret ortaklarına 

karşı yükümlülüklerini yerine getirememe haline gelecektir. İran'da korona virüs salgını 2020'nin 

başlarında başlaması ve 2021'de devam etmesi, ülke ekonomisini belirsizlikle birlikte resesyona 

sürüklemiştir; İki zor yılın ardından sabit sermaye oluşumunda ve potansiyel ekonomik üretim 

kapasitesinde düşüş yaşayan ve 2011 ve öncesinde refah düzeyine ulaşmanın zor olduğu bir ülke. 

Öte yandan 2018 ve 2019'da iki yıl üst üste yüksek enflasyon oranı ve 2020 için %25'in üzerindeki 

enflasyon tahmini birçok firmanın üretim faaliyetlerine devam etme imkanını kaybetmesine neden 

olmuştur. Bununla birlikte, korona virüs olmadan İran ekonomisinin 2020'de (düşük olmasına 

rağmen) petrol dışı pozitif büyümeye sahip olacağı tahmin ediliyordu. Ancak bu hastalığın ortaya 

çıkmasıyla İran ekonomisinde bir durgunluk ve istikrarsızlık durumu ortaya çıktı. İran ihracatına 

olan talebin azalması (ve genel olarak dünya ticaretindeki düşüş) dış ticaretten gelen toplam talebi 

etkilemiştir. Yurtiçi sektörde, toplam talep hem hanehalkı gelirlerinin düşmesi hem de daha fazla 

virüs salgınına yol açan hizmetlerdeki (ulaşım, restoranlar ve oteller, giyim vb.) düşüşten dolayı 

etkilenmiştir. Öte yandan, hammadde tedarik ağındaki aksaklık ve bazı üretim birimlerinin sınırlı 

faaliyet göstermesi nedeniyle ekonominin toplam arzında bir arz şoku yaşanmıştır (İran Ekonomik 

Araştırmalar Dairesi Raporları, 2020). 

Çalışmada, Covid-19 salgının İran’ın en önemli üretim sektörlerindeki üretim üzerindeki 

etkisi değerlendirildikten sonra bu doğrultuda öneriler öne sürülecektir. 

 

2. COVİD-19 SALGIN DÖNEMİNDE İRAN EKONOMİSİ 

Salgının dünya genelinde ve küresel etkilerinin olduğu gibi birçok ekonomik alanı 

etkilemiştir. Bunlarda ilk başta tarım, petrol ve petrol ürünleri, sanayi üretiminde olduğu gibi 

eğitim, finans, emlak, sağlık ve turizm sektörleri de etkilenmişlerdir. Burada araştırmanın içeriği 

gereği İran’ın üç ana üretim sektörlerindeki faaliyet yapan ve bu salgından en çok etkilenmiş olanlar 

değerlendirmeye alınmıştır. 

İran’da yeni tip korona virüsün yayılması ve uygulanan karantina kararları, firmaları iki 

şekilde etkilemiştir: Birincisi, talep tarafının sınırlanması ve satın almanın azalmasıdır. Bu 

bağlamda oluşan talepte ciddi düşüş ortaya çıkmıştır. Talepteki düşüş aşağıdaki durumlardan 

kaynaklanmıştır: 

a. Sağlık kaygıları nedeniyle satın alma isteksizliği nedeniyle (genel olarak hizmet 

sektörü için) hane halkı talebinin azalması. 

b. Azalan gelir nedeniyle azalan hane halkı tüketim talebi (bu durumda işleri zarar 

gören haneler için) 

c. Özellikle dayanıklı tüketim mallarına yönelik hane halkı tüketici talebinin azalması 

ve geleceğe ilişkin belirsizlik nedeniyle ihtiyat tasarrufların artırılması. 

d. Ticaret yaptığı ülkelerin sağlık kaygıları nedeniyle ihracattaki azalma. 

Toplam talep şokuna ek olarak, İran’daki üretici firmalar, üretim kapasitelerinin düşmesiyle, 

aşağıdaki durumlarda ortaya çıkan toplam arz şokuyla da karşı karşıya kalmıştır: 

a. Sosyal mesafe politikasını uygulamak için turizm, spor ve eğlence faaliyetleri vb. 

dahil çoğu hizmetin zorla kapatılması. 

b. Maliyetlerin artması ve hammadde ithalatının zorlaşması. 

c. Yukarıdakilerden dolayı malların üretim zincirinde oluşan aksaklıklar. 

Ekonomideki durgunluklar genellikle tek taraflı durgunluklar iken, (örneğin yaptırımların 

durgunlaşmasında, talep tarafı durgunluğa dahil oluyor), İran’da ortaya çıkan durgunluk çift yönlü 

durgunluktur. Çünkü hem arz hem de talep tarafında bir durgunluktan bahsedilmektedir.  
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3. BULGULAR 

İran’daki üç ana üretim sektörlerindeki (Tarım, Sanayi ve Hizmet sektörleri) üretici 

firmaların virüs salgınından nasıl etkilendiği incelenmiştir. İran’da üretim sektörleri bu üç sektör ile 

sınırlı değildir. Ancak genel olarak birçok ülkede bu üç sektörün önemli olduğundan dolayı, sadece 

bu sektörler dikkate alınmış ve diğer sektörler analiz dışı bırakılmıştır. Buna göre İran İstatistik 

Merkezi yıllık sektörel veriler dikkate alınmış ve gereken değerlendirmeler bu verileri inceleyerek 

yapılmıştır. 

Çalışma konusu gereği, Covid-19 salgın etkisini incelemek için, salgından önceki yıl olan 

2018 yılı ve salgının başladığı ve halen devam ettiği 2019-2020 dönemindeki veriler 

karşılaştırılmıştır. Bu doğrultuda ele alınan sektörlerde olan üretimdeki değişim her bir sektör için 

ayrı ayrı aşağıdaki şekilde değerlendirilmiştir. 

 

3.1. Tarım Sektörü 

İran ekonomisinin önemli ölçüde dalgalandığı ve birçok ekonomik sektörün durgunluk 

dönemleri yaşadığı son on yılda, tarım sektöründeki üreticileri üretim kapasiteleri artışının devam 

eden birkaç sektörden biri olmuştur. İran ekonomisinin ekonomik yaptırımların neden olduğu bir 

durgunluk yaşadığı 2012 ve 2013 yıllarında bile bu sektörün büyümesi pozitif olmuştur. Bunun 

nedeni, tarım sektörünün performansını etkileyen en önemli faktörlerin yağış ve hava koşulları 

olmasıdır. İran İstatistik Merkezi verilerine göre, bu sektör 2019'da %2,8'lik bir büyüme yaşadı. 

Ayrıca, bu istatistik kuruma göre, 2020'da bu sektördeki %0,1 üretim artışı yaşanmıştır. Bu rakam, 

Merkez Bankası'nın 2020 yılındaki bu sektörün büyüme tahmininden (% 3,7) çok farklı olmuştur. 

Bunun başlıca nedeni virüs salgınının başlanması ve dolayısıyla bu sektördeki üreticilerin 

etkilemesidir. İran İstatistik Merkezi'nin raporu, Mart 2020'de tüketim sektöründe %7,8 ve ihracat 

sektöründe %10 azalması, virüsün yaygınlığını göstermektedir.  Tarım sektöründe korona virüs 

salgını, tedarik zincirlerini, talebi ve likiditeyi etkileyerek firmaları etkilemiştir. Bunun yanı sıra bu 

sektörde korona virüsü, işgücü arzını, mal ve hizmet tüketimini etkileyerek ve özellikle tüketicilerin 

ve tarımsal üreticilerin gelirlerini azaltarak kısa ve uzun vadede hanehalkı ekonomisini ve tarım 

sektörü ekonomisini etkilemektedir. Ancak dikkat edildiğinde virüs salgınına rağmen bu sektörde 

performans iyileşmesi ve dolayısıyla düşük te olsa üretim artışı görülmektedir.  

 

3.2.  Sanayi Sektörü 

Son yıllarda İran’da endüstriyel ürünlerin üretiminde zorluklar yaşanmaktadır. 2012 ve 2013 

yıllarında, özellikle ara malı ve sermaye malları ithalatına getirilen kısıtlamalar yoluyla ekonomik 

yaptırımların zorluğu, sanayi ürünleri üreten firmaların üretimini zorlaştırdı. Bundan sonra, 2017 

yılına kadar başta otomotiv, petrokimya vb. Gibi büyük endüstriler olmak üzere birçok endüstrinin 

üretim kapasitelerinin kullanımındaki gelişmelere rağmen, etkin talep eksikliği birçok endüstrinin 

ana sorunu oldu. 2018'den beri, ticaret kısıtlamaları ve fiyatlandırma sistemindeki bazı aksamalar ve 

dövizin ithal veya ihracata bağımlı sanayilere dağıtılması, İran sanayi sektörü üreticileri için 

sorunlar yaratmıştır.  

İran sanayi sektörü 2020 yılında üretim artışı Merkez Bankası'na göre pozitif (%1,3) ve İran 

İstatistik Merkezi'ne göre (-%0,4) olarak açıklanmıştır. Bu farklılığın sebeplerinden biri, İran'ın 

sanayilerini etkileyen korona virüsün etkileme kanallarıdır. Genel olarak, sanayi sektörünün katma 

değerinin merkez bankası tarafından hesaplanmasında, ağırlıklı olarak büyük sanayiler daha fazla 

ağırlığa sahipken, İran İstatistik Merkezi'nin sanayi sektörü endeks hesaplamalarında (merkez 

bankası hesaplamalarına göre) küçük ve orta ölçekli sanayiler önemli payı vardır. Koronavirüs 

salgınının, ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli işletmeleri içeren giyim, ayakkabı vb. üreten 

sektörleri etkilediğinden, İran İstatistik Merkezi'nin sanayi sektörü için tahmini üretim kapasitesi 

artışının, Merkez Bankasına göre daha negatif olması beklenmektedir. Ayrıca, bu virüsün 

yayılmasından dolayı, ilaç, gıda, kağıt ve sağlık endüstrileri gibi bazı endüstrilerin üretimleri 

gelişmiş ve bu endüstrilerdeki firmaların üretimi artış göstermiştir.  
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Diğer taraftan İran sanayi sektöründe hammadde stokunun 2020 yılında bütün aylar için bir 

önceki aya göre azaldığını ve bu da firmaların üretim kapasitelerinde bir etkiye neden olmuştur. 

Bunun nedeni, korona virüs salgını nedeniyle ticaret kısıtlamaları, merkez bankası tarafından döviz 

tahsisi yapılmaması ve hammadde fiyatlarında önemli bir artış olabilir. 

 

3.3.     Hizmet Sektörü 

Bu sektörün büyümesi, büyük ölçüde diğer ekonomik sektörlerin büyümesine bağlıdır. İran 

İstatistik Merkezi'ne göre, bu sektörün 2018'den 2020'nin başına kadar üretim artışı her zaman 

negatif veya sıfıra yakın olmuştur, bu sektörün büyümesinde negatif etkisi büyük olan alt sektörler, 

toptan satış, perakende satış ve kamu işleri alt sektörler olmuştur. Bu sektörün olumsuz 

büyümesinin ana nedeni, hane halkının satın alma gücü ve özel tüketimin azalması ve ayrıca petrol 

gelirlerindeki önemli düşüş nedeniyle hükümetin cari harcamalarının (sabit bir fiyata) negatif 

büyümesi olabilir. Ancak korona virüsün yayılması ve kısıtlamaların getirilmesi ile bu sektör diğer 

sektörlere göre çok daha fazla etkilenmiştir. 

İran istatistik Merkezi verileri değerlendirildiğinde 2020 yılında korona virüsün 

yayılmasıyla, hizmet sektöründeki firmaların üretim kapasitelerinde %3,5 düşüş yaşanmıştır. Diğer 

taraftan, bu sektörün büyümesinin negatif ve ya sıfır olmasında, 

a. Sanayi, tarım ve madencilik sektörlerinin performansı ve perakende, toptan ve 

gayrimenkul sektörlerine etkisi, 

b. Devlet harcamaları ve hizmet sektörü üzerindeki etkisi, 

c. Enflasyonist koşullar ve finansal aracılık hizmetleri ile diğer alt sektörlerin hizmet 

sektörünün reel katma değeri üzerindeki etkileri önemlidir. 

Sektörlerin salgın döneminden etkilenme sonuçları, tarım sektörü dışında diğer iki sektörde 

salgının etkisi üretimde düşüş olarak ortaya çıkmıştır. Ancak tarım sektöründeki üretim artışının da 

çok düşük olduğu ve bu sektörün önceki yıllara göre üretimdeki artışı çok düşük olduğu ayrıca 

görülmektedir. 

 

4. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 

Ülkelerin üretim sektörlerinin ekonomideki önemi çok büyüktür. Bu sektörlerde faaliyet 

yapan firmaların üretim kapasitelerini değerlendirmek ülkelerin ekonomik büyüme hedeflerini de 

yakından etkilemektedir. 2019 sonlarında ilk olarak Çin’de görünen ve kısa sürede tüm dünyaya 

yayılan yeni tip korona virüs, firmaların üretim süreçlerini etkileyen önemli faktörlerden biri haline 

gelmiştir. Bu bağlamda bu çalışmada İran’daki üç önemli üretim sektörünün (Tarım, Sanayi ve 

Hizmet sektörleri) verileri dikkate alınmış ve özellikle 2020 yılında başlayan virüs salgınının etkisi 

genel olarak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda genel olarak ülkelerin ekonomisinde önemli rolü olan 

bu üç sektör dışında, diğer üretim sektörleri değerlendirmesi burada yapılmamıştır.  

İran İstatistik Merkezi yıllık sektörel üretim ve büyüme verileri incelendiğinde, virüs 

salgınının başladığı 2020 yılında, sanayi ve hizmet sektörlerindeki firmaların üretimleri düşerken 

virüs salgınına rağmen tarım sektörü üretiminde artış yaşanmıştır. Bunun bir nedeni belki de korona 

koşullarında insanların yine de en temel ihtiyaçları gıda olduğu içindir. Diğer taraftan salgının 

başladığı yılda en çok zarar gören sektör, hizmet sektörü olmuştur. Tarım sektöründe üretim artışı 

görünse de bu rakam önceki yılların üretim artışına göre çok düşük olmuştur ve reel anlamda tarım 

sektöründe de bir üretim düşüşü yaşanmıştır. Genel olarak iç ve dış şokların ülke ekonomisi 

üzerindeki etkisi dikkate alınmadığında, 2020 yılında İran ekonomisini etkileyen en önemli faktör 

korona virüs salgını olmuştur. Ancak bunlara rağmen belki İran ekonomisi diğer ülke 

ekonomilerine göre çok ciddi zarar görmemiştir. Bunun en önemli nedeni, İran’ın çeşitli 

yaptırımlara maruz kaldığıdır ve buna göre ekonomisi Covid-19 salgınından fazla etkilenmemiştir. 

Buna göre, İran'ın ekonomisi uygulanan ambargolardan dolayı, zor durumda kalmış ve daha 

önceden ürün stoklaması yapmıştır ve böylece karantina dönemini iyi atlatmıştır. Başka bir ifade ile 

gerçek anlamda, İran ekonomisinin korona virüs döneminde yaptırımlar nedeniyle bir yıl önceden 
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gıda, petrol ve gaz depolamaya başlaması ve stratejik rezervlerini genişletme imkanı vardı ve bu da 

gerçekleştiğinde İran'da ürün açığı daha az olmuştur. 

Ele alınan sektörlerdeki işletmeleri, Covid-19 küresel salgına karşı korumak doğrultusunda 

aşağıdaki öneriler ele alınabilir: 

 Uzmanlar, akademisyenler ve özel sektör ekonomi uzmanları işbirliği ile video 

konferans oturumları düzenlemek ve işletmelerin durumlarını dikkate alarak önerilerde bulunmak. 

 Ticari süreçlerdeki eksiklikleri tespit edip gidermek. 

 Covid-19 salgınının sona erdiği yerlerde müşteri davranışlarını incelemek ve bu 

davranışlara göre üretim sektörlerine önerilerde bulunmak. 

 Küçük ve orta ölçekli firmaları salgın döneminde web sitesi kurmaya ve online 

pazarlama kampanyaları oluşturmaya teşvik etmek. 

 İşletmeleri desteklemek açısından, devlet tarafından gerekli ve yeterli destek 

paketlerinin hazırlanması. 

 Riskten kaçmayan firma yöneticilerinin belirlenmesi ve faaliyetlerinin gözden 

geçirilmesi ve bu firmaların faaliyetlerinin etkisinin incelenmesi ve etkin süreçlerinin yürütülmesi. 

 Gerek miktarda aşı sağlayarak hastalığın yayılmasını kontrol etmek ve böylece 

turizm dahil hizmet sektöründeki faaliyetleri harekete geçirmek. 

 

KAYNAKÇA 

Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Summary of Developments in the real sector of the 

Iranian Economy. 

Coronavirus and Small and Medium Enterprises, https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-

3667761 (Erişim: 09.05.2021). 

Coronavirus and the Iranian Economy, www.irna.ir/news/84103049/ (Erişim: 10.05.2021). 

Ministry of Industry, Mines and Trade, Performance Report of Selected Industrial and Mining 

Products. 

Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, Ch., Agha, M. & Agha, R. 

(2020), The Socio-Economic Implications of the Coronavirus Pandemic (COVID-19): A 

Review. International Journal of Surgery, 78, 185–193. 

Research Center of the Islamic Consultative Assembly, Analysis of the Real Sector of Iran's 

Economy; Estimation of Economic Growth in 2019. 

Research Center of the Islamic Consultative Assembly, Analysis of the Real Sector of Iran's 

Economy; Estimation of Economic Growth in 2020. 

Statistics Center of Iran, Economic Growth Reports. 

Taherinia, M. & Hassanvand, A. (2020). Economic Consequences of Covid-19 Disease on the 

Iranian Economy; With an Emphasis on Employment. Quarterly Journal of Nursing 

Management (IJNV), 9(3), 44-58. 

The Full Text of the Parliament Report on "The Effects of the Coronavirus on the Country's 

Economy and Jobs", http://www.mehrnews.com/xRV2W (Erişim: 10.05.2021). 

What are the Effects of the Coronavirus Epidemic on the Economy?, 

http://www.ieis.ir/fa/news/5210/?l (Erişim: 09.05.2021). 

  

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3667761
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3667761
http://www.irna.ir/news/84103049/
http://www.mehrnews.com/xRV2W
http://www.ieis.ir/fa/news/5210/?l


SEBUSS ECONBUSS  
2

nd
 International Economics and Business Symposium 

ISBN: 978-975-93937-1-7 

2. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

 

118 

COVİD-19 SONRASI DÖNEMDE E-TİCARET 

İlker EROĞLU
*
 

Orhun Burak SÖZEN
**

 

 

ÖZET 
Teknolojinin hızla geliştiği ve dönüştüğü bir zaman dilimi yaşanmaktadır. Yakın bir zamana 

kadar bilgi teknolojilerinden bihaber olan insanlar Covid-19 salgını dolayısıyla ortaya çıkan hızlı 

dönüşümün etkisiyle sınırsız kaynakların kullanıcıları haline gelmişlerdir. Bilgi ve iletişim 

teknolojilerindeki değişim ve gelişim hızı özellikle elektronik sektöründeki yeniliklere yansımıştır. 

Geçmişte yüz yüze ve yazılı kayıt şeklinde yapılan ticaret günümüzde teknolojinin gelişimi ile 

dijital hale dönüşmüştür ve bu dijitalleşme de kayıt dışı ekonomi ile mücadelede önemli bir unsur 

haline gelmiştir. Elektronik ticaret ekonomik etkilerinin yanında işgücün de de değişikliklere neden 

olmaktadır. Elektronik ticaret bazı sektörlerde, iş kaybına neden olurken, bazı sektörlerde yeni iş 

imkânları ile fırsatlar da yaratmaktadır. Elektronik ticaret küresel ekonomilerin birbirleriyle 

bütünleşmesini de hızlandırmaktadır. İnternet üzerinde kurulan mağazanın finansal ve fiziksel 

boyutunun büyüklüğünün önemi, pazar yerinin bütün yeryüzü olmasını gölgelememektedir.  

 Covid-19 salgını döneminde ülkelerin sokağa çıkma yasağı uygulamalarında insanlar ihtiyaçlarını 

elektronik siparişler vererek karşılayagelmiştir. Bu salgın döneminde firmalar/mağazalar gelir 

kaybına uğramamak için elektronik ortamda da kendilerine yer bulma çabası içerisine girmiş ve 

elektronik ortamda bulunan firma/mağaza sayısında da gözle görülür bir artış sağlanmıştır. Klasik 

ticaret anlayışının değiştiği ve Covid-19 salgınıyla birlikte rekabet ortamının elektronik ticaret 

ortamına da yansıdığı gözlemlenmiştir. 

Bu çalışmada elektronik ticaretin var oluşu, gelişimi, araçları, amaçları, klasik ticaret 

anlayışı ile elektronik ticaret arasındaki avantaj/dezavantaj ile Türkiye’de Covid-19 sonrası 

elektronik ticaret verileri incelenecek ve değerlendirilecektir. Bütün bunların ortaya koyduğu sonuç 

büyük resim içerisine yerleştirilerek geleceğe dönük öngörülerde bulunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: İhracat, İnternet, Teknoloji ve Elektronik Ticaret. 

 

ABSTRACT 
We are in a period of time when technology has developed and transformed rapidly. People 

who have not been aware of information technologies until recently have become users of limitless 

resources with the effect of fast transformation which has emerged due to COVID-19 pandemic. 

Development and transformation in information technologies have reflections on novelties 

especially in electronics sector. In the past, making face-to-face and written registration for 

commerce has become electronic-based day by day with the development of technology. Moreover, 

digitalization has become a significant factor in the struggle against underground (unregistered) 

economy (in Turkey). In addition to its economic effects, electronic commerce also brings changes 

in the structure of the workforce. While electronic commerce causes job losses in some areas, it also 

creates new job opportunities and other opportunities in some areas. Electronic commerce also 

accelerates the process of integrating world economies with each other. The significance of the 

financial and physical size of a store opened on the internet does not overshadow the fact that the 

market place is the whole earth. 

Within the post-pandemic period, people have been meeting their needs by way of electronic 

order during the street bans in their countries. Within the pandemic period, firms/stores have had 

the endeavor to find their place in also electronic environment and there has been considerable 
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increase in the number of firms/stores in electronic environment. It has been observed that classical 

understanding of commerce has changed and competition has turned into electronic commerce 

environment with the effects of the pandemic.     

In this paper, the existence, development, tools, aims of electronic commerce, the 

advantages / disadvantages of the classical understanding of commerce and electronic commerce, 

and the electronic commerce data in our country are going to be examined and evaluated. 

Henceforth, all the consequences are going to framed into the big picture and projections 

concerning relevant future are going to be outlined.   

Keywords: Export, Internet, Technology and E-commerce 

 

1. GİRİŞ 

Alan yazında Türkiye’de ki e-ticaret ile Covid-19’un epidemiyolojik bağlantısı üzerine 

çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Hatta Literatür Taramasında söz konusu çalışmalardan bir kaçını 

atıfta bulunulmuştur. Ancak daha çok ekonometrik modeller kullanan söz konusu çalışmalar sınırlı 

bir yerel-ulusal perspektife sahip olup bu çalışmaya da konu olan Covid-19 sonrası dönemin tüm 

ekonomik, sosyolojik yönleri içerisine e-ticareti yerleştirirken büyük resmi sınırlı olarak ele 

almaktadırlar. Oysa ki, Türkiye’de Covid-19 sonrası dönemde e-ticaret Türkiye’nin sosyolojik 

dinamiklerine olduğu kadar küresel ekonomi içerisinde Türkiye’nin neo-liberal entegrasyoncu 

yahut ulusal izolasyonist bir yol haritası çizdiğine işaret etmektedir. Keza Wallerstein’a göre 

(2020,s.303) küreselleşme yani küresel olarak birbirine entegre ekonomi modeli modern 

kapitalizmin doğasından kaynaklanır. Modern kapitalizmde kâr yeniden yatırımda bulunmak üzere 

sermayeye eklenir. Bu süreç ad infinitum sürer. Dolayısıyla modern kapitalizm sürekli olarak 

pazarı, metalaşmayı ve sömürüyü yeniden üretir. Öte yandan denilebilir ki Covid-19’un getirdiği 

küresel ekonomik konjonktür ulusal izolasyonist neo-Keynesyen makro ekonomik politikalarını 

önceler. Savunulabilir ki, Türkiye’nin yerli-millî ekonomi tartışmalarının mantığını bu bağlamdan 

ayırmak imkânsızdır. İşte bu çalışma söz konusu büyük resim içerisinde Türkiye’nin gündemine 

oturan makro ekonomi tartışmalarını Covid-19 yeni gerçekliği içerisinde e-ticareti konumlandırarak 

ve bu bağlamdan hareket etmek üzere yeniden okuma yoluna gitmektedir.  

Bu çalışmanın amacı Türkiye bağlamında Covid-19 sonrası dönemde e-ticaretin değişim ve 

dönüşümünü, bunların dinamiklerini, Türk toplumu üzerindeki sosyolojik etkilerini incelemektir. 

Aynı zamanda Türkiye’nin küresel ekonomiye entegre olmak veya daha çok yerel-ulusal bir 

ekonomi modelini benimsemek arasındaki tercihine ilişkin çalışmanın konusundan hareketle oluşan 

bulgularla bağlantı kurmak amaçlanmıştır. 

 

2. YÖNTEM 

Çalışmanın evrenini Covid-19 sonrası dönemde dünyadaki, dolayısıyla Türkiye’deki e-

ticaret oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi ise 2020’nin ilk altı ayındaki Covid-19 sonrası 

özelliklerini taşıyan ve belli parametrelere göre karşılaştırmalı incelenen Türkiye’deki e-ticaret 

değişimidir. Türkiye’de e-ticaretteki değişim hem daha iyi anlaşılması hem de küresel trendlerinin 

izinin sürülmesi bağlamlarında dünyadaki konuyla ilgili verilerle karşılaştırmalı olarak da 

incelenecektir.  

Çalışmada hem nitel hem de nicel veriler ve bunların analizi kullanılacaktır. Nitel veri 

olarak konu ile ilgili bilimsel literatür taranarak ilgisi ölçüsünde kullanılacaktır. Nicel veri olarak 

konu ile ilgili seçilen istatistiksel veriler yeniden yorumlanacaktır. 

Söz konusu nicel veriler Ticaret Bakanlığının ‘e-ticaret Bilgi Platformunda’ yer alan 

istatistiklerden hareketle araştırmacılar tarafından yeniden oluşturulan ve bundan hareketle yeniden 

yorumlanan verilerdir. Söz konusu veriler Tartışma bölümünde sorgulanacak, analiz edilecek ve 

sonuçlandırılacaktır. Söz konusu tartışma kullanılacak olan her bir sekiz grafiğin yer almasına 

takiben sözel olarak yapılacaktır. Ayrıca bunlardan hareketle çeşitli çıkarsamalar yapılacaktır. 

Eldeki bulgulardan çıkarılacak sonuçlar ve söz konusu çerçevedeki öneriler Sonuç bölümünde yer 

alacaktır. 
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Nicel ağırlıklı olmak üzere hem nicel hem nitel verilerin kullanılması bu çalışmanın 

konusunun doğasından kaynaklanmaktadır. E-ticaret doğası gereği nicel verilere sahiptir ancak 

insan söz konusu olduğu zaman nitel verilerinde devreye girmesi kaçınılmazdır.  

Bu çalışmada aşağıda belirtilen araştırma sorularına cevap aranacaktır:  

  

1) Covid-19 salgını E-ticareti hangi yönde ve nasıl etkilemiştir?  

2) İlerleyen dönemlerde bu etkilerin nasıl seyretmesi beklenebilir?    

3) Covid-19 salgını Türk toplumunu sosyolojik olarak olumlu mu, olumsuz mu etkilemiştir? Eğer 

bu bir dönüşüm ise ne tabanlıdır?  

4)Covid-19 sonrası dönemin Türkiye’de kayıt dışı ekonomi ile mücadele konusunda artıları ve 

eksileri nelerdir? 

Bu çalışmanın sorunsalı Covid-19 salgını sonrası dönemde Türkiye’de e-ticaretin 

değişiminin doğasını ve dinamiklerini, aynı zamanda sosyolojik ve küresel ekonomik yansımalarını 

incelemektir. 

Bu çalışma doğası gereği Türkiye ile ve Covid-19 sonrası dönemin 2020 yılını ilk altı ayı ile 

sınırlı dilimini kapsamaktadır. Dolayısıyla bu çalışmadan hareketle yapılabilecek genellemeler 

Literatür Taramasında anıldığı üzere Türkiye’nin dahil olduğu yükselen pazarlar ve gelişmekte olan 

ülkelerle sınırlı olup bu konudaki geçerliliği de kısmîdir. Bu durum da Türkiye’nin kendine özgü 

benzersiz ekonomik doğasından, jeo-stratejik konumundan ve kültürel farklılığından kaynaklanır.  

 

3. LİTERATÜR TARAMASI 

Covid-19 salgını daha önceki salgınlardan pek çok yönden ayrılır: Kıtaların ötesindeki uzak 

mesafelere kolaylıkla yayılmıştır. Farklı devletler arasında anlık veri akışı mümkün olmuştur. 

Büyük veri yığınları toplanmış ve çok çabuk analiz edilmiştir, bu şekilde salgının yayılması ile ilgili 

karşılaştırmalı dinamik grafik tasarımlar bütün dünya üzerinde internet aracılığıyla hem fen 

bilimciler hem sosyal bilimciler tarafından iş birliği içerisinde sorgulanmıştır. Bütün bu gelişmeler 

Covid-19 salgınının toplumsal etkilerinin karmaşık sistem kuramlarıyla incelenmesini 

kolaylaştırmıştır (Gürel&Sözen, 2020, ss.18-28). 

Covid-19 salgınının küresel kriz yönetimine getirdikleri şu şekilde sıralanabilir: belirsizlik, 

ön görülemezlik, çoklu senaryolar, küresel kaos, uluslararası kutupsuzluk, koordinasyon ve işbirliği 

azlığı ile kendini gösteren küresel düzensizlik, salgınla mücadele stratejileri bağlamında küresel 

asimetri (Gürel &Sözen, 2020, ss.18-28). 

Covid-19 salgını sadece bugünün değil geleceğin hastalıklarını da gösteren post-modern bir 

gerçekliktir. Pek çok bağlamda belirsiz, karmaşık, öngörülemez, grotesk yönleri vardır: etkileri 

asimetriktir ve bağlamsal yansımaları tahmin edilemez. Bu düzlemde baktığımızda çoklu 

senaryolara dayalı olasılık hesapları kullanılması zorunludur (Gürel &Sözen, 2020, ss.28-29). 

Covid-19 sonrası dünya ekonomik, sosyal ve sağlık bakımlarından çok farklı olacaktır. Hiç 

kimse bu krizi bir şeyler kaybetmeden atlatamayacaktır. Küresel ekonomik küçülme 2008-2009 

yılındaki mali ve ekonomik krizden çok daha kötü bir görünüm sergilemektedir. Bundan dolayı 

uluslararası işbirliği tartışmalarının odağına milliyetçilik yerleşecektir. Her ne kadar küreselleşme 

göz ardı edilemezse de, bir miktar gerileyecek ve ülkeler başka ülkelerin yurttaşlarına yardım 

etmekten önce kendi yurttaşlarının refahını arttırmaya yöneleceklerdir. Yeşil ve sürdürülebilir 

sanayiler daha büyük öncelik ve destek kazanacaktır. Karbon salınımını azaltmak, doğal ve sağlıklı 

beslenmeyi ön plana çıkarmak, hastane ve spor salonlarının hijyen standartlarını yükseltmek, 

madencilik veya yeni alışveriş merkezleri ve yeni otel inşaatına göre daha fazla önem kazanacaktır. 

Gelecek yılların esas önceliği sağlık olacaktır…Market ürünlerinin ve genel emtianın eve teslim 

yoluyla satışı salgın sürecinde görüldüğü gibi artacaktır. Teknoloji devlerinden biri olan Amazon 

işten çıkarma veya ücretiz izin yerine elemanlarını istihdam etmiştir. Apple, Google, Amazon, eBay 

ve Alibaba e-ticaret araçlarını güçlendirecek siper güvenliği sıkılaştıracak, alıcılara güvenli mali 

işlem garantisi sağlayacak ve birbiri ile teslim süresi alanında rekabet edecektir. Genç iş gücünün 

önemli bir kısmı boş zamanlarında sanal oyunlar oynamak yerine ürünlerin eve tesliminde çalışmak 
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yoluyla e-ticarete katkıda bulunacaktır. Bu şekilde stajyerler, üniversite öğrencileri ve genç 

mezunlar yeni bir çalışma imkânı kazanacaktır (Sharfuddin, 2020,ss.248-249).  

Covid-19 salgını insanların yaşamlarını kurtarmamızı zorunlu kılan bir insanlık sorunudur. 

Üstelik salgının getirdiği ekonomik çöküş yükselen pazarlar ve gelişmekte olan ülkeler için yüksek 

bir maddi maliyet ile yüz yüze gelmek anlamı taşımaktadır. Bu ülkeler çok sayıda şok 

yaşamaktadır: sağlık krizi, arz ve talep şokları, tüketim mallarındaki dengesizlikler, mali şoklar, ani 

durmalar ve döviz kuru krizleri. Üstelik bu ülkeler için durumu daha da kötüleştiren sınırlı mali 

yapı, düşük kredibilite, dış finansman ihtiyacı gibi yapısal sorunlar vardır (Çakmaklı, Demiralp, 

Kalemli Özcan, Yeşiltaş, Yıldırım, 2020,s.2). IMF’e göre (2020) (Akt. Çakmaklı, Demiralp, 

Kalemli Özcan, Yeşiltaş, Yıldırım, 2020,s.2), bu krizin benzeri yoktur ve yükselen pazarlar ve 

gelişen ekonomiler için ileri ekonomilerle karşılaştırıldığında çok daha feci sonuçlar yaratma 

potansiyeli taşımaktadır. 

Türkiye yükselen pazarların önde gelen bir örneğidir. Yükselen pazarların birkaç 

karakteristik  özelliği düşük döviz rezervleri ve buna mukabil özel sektörün yüksek döviz borcudur. 

Ayrıca ileri ekonomilere göre Merkez Bankasının kredibilitesi daha düşüktür ayrıca bu ülkelerin 

çoğu ekonomilerini ayakta tutmak için dış sermaye akışına bağlıdır (Çakmaklı, Demiralp, Kalemli 

Özcan, Yeşiltaş, Yıldırım, 2020,s.2). Savunulabilir ki, Türkiye yükselen pazarların anılan 

özelliklerini çok iyi temsil etmektedir. Ekonomisinin büyüklüğü ve dış borcun hem döviz hem dış 

sermaye kaynakları bakımından büyük ve önemli bir yükselen pazardır. Türkiye’nin dış borcunun 

önemli bir kısmı yurt içi bankalar aracılığıyla Amerikan ve Avrupa Bankalarından alınmıştır. Sonuç 

olarak küresel mali istikrara yönelik potansiyel tehditlere Türkiye çok duyarlıdır (Çakmaklı, 

Demiralp, Kalemli Özcan, Yeşiltaş, Yıldırım, 2020,s.2). 

Teknolojik gelişimler ile devletlerarası ticari ve sosyal birliktelikler gelişerek, 

globalleşmenin maksimum noktalara ulaştığı bir dönemde tüketiciler ve üreticiler arasındaki 

iletişimin günümüz şartlarına uygun hale gelmesi ihtiyaç haline gelmiştir. 1990’lı yıllarda internetin 

yavaş yavaş hayatımıza girmesiyle birlikte yeni iş yerleri haline gelen internet elektronik ticarettin 

de yaygınlaşmasına neden olmuştur. 

Küresel Covid-19 salgını e-ticareti hızla değiştirmiştir. 351 Milyar Amerikan Doları gelirle 

Avrupa 2019 yılında üçüncü en büyük e-ticaret pazarıdır… Covid-19 krizi sayesinde bütün e-ticaret 

gelirleri Avrupa’da 2020’de %10 artmıştır (Statista, 

https://www.statista.com/study/42335/ecommerce-report/2021, 2021) (Akt. Jilkova& Kralova, 

2021). 

Jilkova ve Kralova’nın araştırmasına göre Çek Cumhuriyetinde Covid-19 krizinin dijital 

tüketici davranışı üzerine etkileri olmuştur. Bunda hükümetin getirdiği kısıtlamaların rolü vardır. 

Bütün yaş gruplarından tüketiciler Covid-19 krizi boyunca dijital yolla daha çok mal ve hizmet satın 

almışlardır. Satış sıklığı artmıştır… Öncelikle artışlar gıda ve alkolsüz içecek tüketiminde, online 

eğitim hizmetlerinde belirgindir ( Jilkova& Kralova, 2021). 

Geleneksel ticarette satıcılar için taşıma, lojistik, reklam, taşıma gibi güçlükler varken 

tüketiciler için ürünleri karşılaştırmak uygun fiyat bulma ve kaliteyi yakalama gibi sorunlar vardır. 

Bu çerçevede satıcılar ürünlerini kendi bölgelerinde belli zamanlarda satabilirler ve tüketiciler belli 

aralıklarla kendilerine yakın konumlarda alışveriş yapabilirler. E-ticaret kavramıyla bu güçlüklerin 

tamamı ortadan kalkmıştır. Zaman ve mekândan bağımsız alışveriş imkânları sunan e-ticaret siteleri 

her gün artmaktadır. Keza bu isteme oranla e-ticaret siteleri nicel olarak yükseliştedir. E-ticaret 

sitelerinin zaman tasarrufu diğer müşterilere fiyat avantajı ve karşılaştırma imkânı sunması gibi 

avantajlardan da dolayı söz konusu sitelerin günlük ziyaretçi sayısı milyonlarcadır. Sağlık insan 

yaşamını pek çok alanda etkilemektedir. Bunun en bariz örneklerinden biri insanların alışveriş 

tercihleri ve öncelikleridir (Kayakuş & Çevik, 2020, pp.628-629). 

Kayakuş ve Çevik tarafından gerçekleştirilen çalışmada e-ticaret sitelerine Covid-19 

sürecinde 11 Mart 2020’den 13 Mayıs 2020’ye kadar olan zaman dilimi içerisinde e-ticaret 

sitelerini ziyaret eden tüketicilerin sayısını tahmin etmeye yönelik bir model geliştirilmiştir. 

Pandemiyle ilgili veriler Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının web sitesinden alınmıştır. 

https://www.statista.com/study/42335/ecommerce-report/2021
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Türkiye’de aylık ziyaretçi sayısı 5 milyonun üzerinde olan 4 e-ticaret web sitesinin verileri 

kullanılmıştır. Bunların ışığında pandemi sürecince e-ticaret sitelerine tüketici ilgisindeki değişim 

şu şekilde yorumlanmıştır: Pandemi başladığında insanların e-ticaret sitelerine ilgisi kargo 

gönderim süreci sırasında ve teslimatta virüs buluşma riski dolayısıyla azalmıştır. Salgın alışverişle 

ilgili yasaklarla birlikte seyrettiği sürece insanların zorunlu olarak e-ticaret sitelerine yönelmesi 

kaçınılmaz olmuştur. Ayrıca alışveriş merkezleri ve ticaret merkezleri kapandığı ve alışveriş riski 

olduğu zaman insanlar yüzlerini e-ticaret sitelerine dönmüşlerdir. Karakuş ve Çevik’in çalışması 

göstermektedir ki sağlık problemleri, kaygılar, karantina süreci ve panik ortamı tüketicilerin 

alışveriş tercihlerini etkilemektedir. E-ticaret sitelerini ziyaret eden tüketicilerinin sayısı yeni 

vakalar, toplam vakalar, yeni ölümler, toplam ölümler, yeni iyileşenler, toplam iyileşenler, entübe 

edilenler, yoğun bakımdakiler ve toplam test sayısı gibi salgın sürecinde değişen parametrelere göre 

tahmin edilebilir. E-ticaret sitelerine ziyaret eden tüketici sayılarındaki değişim doğrudan satıcı 

hacmini ve ciroyu etkilemektedir. .(Kayakuş & Çevik, 2020, pp.628-629).  

 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Türkiye’de e-ticaret hacmi 2019 yılı ilk altı ayına göre 2020 yılının aynı döneminde % 

64’lük bir artış sağlamıştır. Dolayısıyla e-ticaret gelirleri artmıştır. Türkiye’nin bu durumu anılan 

dönemde AB ile koşuttur. Öte yandan Literatür Taramasında ele alındığı üzere Çek Cumhuriyetinde 

Covid-19 ile bağlantılanabilecek e-ticaret dönüşümü ve sosyolojik yansımaları Türkiye’dekilerle 

benzerlik arz etmektedir. Covid-19 salgını döneminde ülkelerin sokağa çıkma yasağı 

uygulamalarında insanlar ihtiyaçlarını elektronik siparişler vererek karşılamaktaydı. Bu eğilimin 

bazı diğer Covid-19 sonrası dönem özellikleri gibi kalıcı hale gelmesi hatta başka mekanizmalarla 

birlikte zincirleme etkileri piyasa üzerinde göstermesi öngörülebilir.  

 

 
Grafik 1: E-Ticaret Hacmi Karşılaştırması (2019-2020 Yılları İlk 6 Ay) 

 

Covid-19 sonrası dönem diyebileceğimiz 2020’nin ilk altı ayında karşılaştırdığımız 2019’un 

ilk altı ayına göre Türkiye’de e-ticaret hacmi artmıştır. Bu durumu yurtiçi harcamalara göre 

değerlendirdiğimizde 2019 ilk altı ayında elde edilen harcamalar 55.9 milyar TL iken 2020’nin ilk 

altı ayında bu harcamalar % 64 artış ile 91.7 milyar TL’ye ulaşmıştır. 
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 Covid-19 sonrası dönem diyebileceğimiz 2020’nin ilk altı ayında 2019’un ilk altı 

ayına göre e-ticaret hacmi 55.9 Milyar TL’den  91.7 Milyar TL’ye yükselmiştir ki, bu % 64’lük 

artışı ifade etmektedir. 

 2019 yılının ilk altı ayında yurtiçi harcama oranı % 81 iken 2020 yılının ilk altı 

ayında yurtiçi harcama oranı  % 91 oranına yükselmiştir.  

 2019 yılının ilk altı ayında e-ihracatı % 9’dan % 4’e gerilemiştir. 

 Aynı dönemde Türkiye’nin ithalatı %6’da %5’e dönmüştür. 

Covid-19 sonrası dönemi olan 2020’nin ilk altı ayında Türkiye’nin e-dış ticaretinde değişim 

söz konusudur. Bu değişim %64 gibi önemli bir oranda olup Covid-19 salgınının Türk e-dış 

ticaretini dönüştürdüğü ve dolayısıyla ekonomi üzerindeki etkisinin olumlu olduğu çok nettir. Bu 

bağlamda bakıldığında ihracattaki %5’lik gerileme olumsuz, ithalattaki %1 düşüş olumludur. 

Çıkarsanabilir ki, istenen yerli ve ulusal ekonomiye geçiş bağlamında Covid-19 sonrası dönemin 

etkisi olmuştur. 

 

 
Grafik 2: E-Ticaret Hacminin Haftanın Günlerine Göre Dağılımı (2020 Yılı İlk 6 Ay) 

 

2020’nin ilk altı ayı dikkate alındığında e-ticaret hacminin günlere göre dağılımda pazartesi 

günü % 17.1 ile en çok alışveriş yapılan gündür. Salı ve cuma günleri arasındaki oran % 15.9 ile % 

15.1 arasında seyretmektedir. Öte yandan cumartesi günü %11.1’lik pay ile düşük e-alışveriş 

hacmine sahiptir. Keza pazar günü %9.6’lık oran ile minimum e-alışverişin yapıldığı gündür. 

Covid-19 sonrası dönemde e-alışveriş hafta içi günlük rutinin bir parçası haline gelmiş olup 

bu durum genel alışveriş alışkanlıkları ve tüketici davranışlarında iletişim teknolojisini taban alan 

bir dönüşümü göstermektedir. Genelde sosyolojide teknoloji kullanımındaki artış ilerleme ve 

kalkınmayı ifade ettiği için burada Covid-19’un etkisinin Türk toplumu için force majeur olduğunu 

saptamak mümkündür. Denilebilir ki bu durum yeni gerçeklik olarak da anılan Covid-19 sonrası 

dönemin teknoloji tabanlı olduğu ve buna koşut olarak ilerlemeyi de ifade ettiği şeklindeki öncülü 

doğrulamaktadır. 
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Grafik 3: E-Ticaret Sipariş Adetleri Karşılaştırması (2020 Yılı İlk 6 Ay) 

 

2020’nin ilk altı ayı itibariyle 2019’un ilk altı ayına göre e-ticaret sipariş adeti 558.7 

Milyondan 850.7 Milyon adede ulaşmış olup bu %52.3’lük artışı ifade etmektedir. Hem e-ticaret 

hacmi hem e-ticaret içerisindeki hareketler dönüşmüştür. Burada Covid-19 salgınının etkisiyle 

tüketici davranışı değişmiş, olasılıkla istihdamda değişim olmuş ve bu teknoloji tabanlı da olan bu 

dönüşüm Türk toplumunu muhtemelen sosyolojik olarak dönüştürmüştür.  

 

 
Grafik 4: Ödeme Yöntemleri İtibarıyla E-Ticaret Hacmi (2020 Yılı İlk 6 Ay) 

 

Türkiye’de 2020’nin ilk altı ayında gerçekleşen yaklaşık 91.7 Milyar TL’lik e-ticaret 

hacminin %63.3’ü yani en fazla kullanılan ödeme aracı banka ve kredi kartları olmuştur. Bunu 30.1 

Milyar TL ile yani %32.7’lik ödeme payıyla Havale/EFT ve diğer ödemeler izlemektedir. Kapıda 

ödeme ise 3.4 Milyar TL ile yani %4 ile en az kullanılan ödeme yöntemidir.  

Covid-19 sonrası dönemde kartlı ödeme seçeneğinin en büyük paya sahip olması kayıt dışı 

ekonomi ile mücadele konusunda Devlet’in gelir kalemlerine katkıda bulunma bakımından çok 

önemli ve olumlu bir gelişmeye neden olmuştur. Bu gelişmenin dinamikleri incelendiğinde Covid-

19’a özgün hijyen, bulaşmayı önleme gibi epidemiyolojik unsurlar ön plana çıkmaktadır. Özellikle 

temassız ödeme özelliği taşıyan kartlar her bakımdan yararlı olmuştur. Oysa ki havale/EFT, diğer 
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ödeme ve kapıda ödeme seçeneği vergi kayıp ve kaçağı konusunda potansiyel tehlikeler 

taşımaktadır. 

 
Grafik 5: Sektör Bazında Ortalama Sepet Tutarları (2020 Yılı İlk 6 Ay) 

 

2020’nin yılı ilk altı ayı itibariyle ortalama sepet tutarları dikkate alındığında 907 TL ile 

havayolları en önemli harcama kalemini oluşturmaktadır. Bunun dinamikleri incelendiğinde hem 

Covid-19 sonrası dönemde havayolu taşıma maliyetlerinin yükselmesi hem de gene salgından 

dolayı epidemiyolojik nedenlerle insanların seyahat alışkanlıklarının değişmesi başlıca iki unsur 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 214 TL ile giyim sepette ki ikinci en büyük harcama kalemidir. 

Bunun dinamikleri arasında hem epidemiyolojik nedenler hem de giyimin firmalarınca tüketici 

haklarının gözetilmesi ve tüketicilerin tüketim alışkanlıklarının değişmesi sayılabilir.  Covid-19 

sonrası dönemde elektroniğin üçüncü büyük harcama kalemi oluşturması epidemiyolojik nedenlerle 

insanların yaşama tarzını değiştirmesi ile açıklanabilir. Seyahatin dördüncü kalem olarak Covid-19 

sonrası dönemde giyim ve elektroniğin arkasından gelmesi insanların şehir içi şehir dışı ulaşım ve 

seyahat miktarının epidemiyolojik nedenlerle düşmesiyle açıklanabilir. Sepetteki beşince ve altıncı 

harcama kalemini oluşturan çiçek, kitap ve dergi Covid-19 sonrası dönemde epidemiyolojik 

nedenlerle insanların yaşama tarzının değiştiğinin göstergelerindendir. Yemek harcamalarının 

sepetteki en küçük harcama kalemi olması epidemiyolojinin Türk insanın yaşama tarzını nasıl 

derinden değiştirdiği derinden göstermektedir. 

 

 
Grafik 6: E-Ticaret Hacminin Aylar İtibarıyla Karşılaştırılması (2019-2020 Yılı İlk 6 Ay) 
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2020’nin Ocak ayı itibarıyla 2019’un Ocak ayına göre e-ticaret hacmi 8.5 milyar TL’den 

14.9 milyar TL’ye çıkmıştır ki bu % 74’lük artışı ifade etmektedir. Şubat ayı karşılaştırmasında 8.5 

milyar TL olan e-ticaret hacmi 15.2 milyar TL’ye çıkmış olup %78’lik artış söz konusudur. Mart 

ayı itibarıyla 9.7 milyar TL olan e-ticaret hacmi % 41’lik artış ile 19.7 milyar TL’ye yükselmiştir. 

Nisan ayında ise e-ticaret hacmi % 37’lik artışla 9.5 milyar TL’den 13.1 milyar TL’ye tırmanmıştır. 

Mayıs ayı itibarıyla % 45’luk artış söz konusu olup e-ticaret hacmi 10.4 milyar TL’den 15.5 milyar 

TL’ye tırmanmıştır. Haziran ayına bakıldığında % 93’lük artışla e-ticaret hacmi 9 milyar TL’den 

17.5 milyar TL’lik rekora ulaşmıştır. 

Covid-19 öncesi dönemin izlerini taşıyan Ocak ve Şubat 2019’a göre Covis-19 sonrası olan 

Ocak ve Şubat 2020’de ki artış bunları izleyen 3 ay boyunca görece bir yüzdesel azalış 

sergilemiştir. Buna izleyen üç ay hem 2019’da hem 2020’de Covid-19 sonrası dönemi göstermiştir. 

Bu söz konusu üç ayda çıkarsanabilir ki tüketicilerin e-ticaret alışkanlıkları Covid-19 sonrası 

dönemde ki artış trendini henüz yakalamamıştır. Dolayısıyla henüz tüketici davranışı bu aylarla 

sınırlı olmak üzere dönüşmemiştir. Haziran ayında ise % 93’lük görece rekor e-ticaret hacmi artışı 

tüketici davranışının Covid-19 sonrası dönemin etkisiyle en azından dönüşme eğilimine girdiğini 

göstermektedir.  

 
Grafik 7: E-Ticaret / Genel Ticaret Oranı 

 

Covid-19 öncesi 2019 yılı ilk altı ayında e-ticaret oranının genel ticareti oranı ilk altı ay 

ortalaması % 8.41 iken Covid-19 salgının etkisiyle de 2020 yılı ilk altı ayında bu oran % 14.63 

düzeyine yükselmiştir. Dolayısıyla Covid-19 sonrası dönemde e-ticaret hacmine esas tüketici 

alışveriş alışkanlıklarının dönüştüğü çıkarsanabilir. 
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Grafik 8: Covid-19’un Etkileri 2019-2020 Yılı 3-4-5 Aylarının Karşılaştırılması 

Grafik 8’de Türkiye’de Covid-19 salgının ilk görüldüğü tarih olan 11 Mart 2020 itibarıyla 

seyreden Mart, Nisan, Mayıs aylarının 2019 yılı aylarıyla karşılaştırılması sonrası oluşan değişim 

görülmektedir. Gıda süpermarket, kimyasallar, beyaz eşya, anne ve bebek harcamalarında e-ticaret 

hacminin de pozitif yönde değişim söz konudur. Oysaki konaklama, seyahat taşımacılık, hava 

yolları e-ticaret harcamaların da negatif yönlü bir değişim gözlenmektedir. 

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye’de uygulamaya konulan kısıtlar 

dolayısıyla tüketiciler gıda süpermarket alış verişlerini büyük ölçüde e-ticaret firmaları üzerinden 

sağlamıştır. Covid-19 salgınından dolayı tüketiciler hijyenlerine daha fazla dikkat eder olmuşlardır. 

Bundan dolayı kimyasallar sektöründe 2019’un aynı dönemine göre 2020’de % 169’luk oranda 

harcama kaleminde artış olmuştur. Covid-19 salgınının etkisiyle gıda süpermarket, kimyasallar, 

beyaz eşya, anne ve bebek sektörlerinde pozitif yönlü bir değişim yaşanırken uygulamaya konulan 

kısıtlamalarında etkisiyle konaklama, seyahat taşımacılık ve hava yolları sektörlerinde negatif bir 

değişim görülmüştür.  

Çıkarsanabilir ki Covid-19’un e-ticaret hacmi üzerindeki etkileri sektörel bazda büyük 

değişiklikler göstermektedir. Bunun dinamikleri olarak Covid-19 salgınının epidemiyolojik 

doğasının Türkiye’de insanların yaşama şeklini radikal olarak değiştirmesi ve bunun tüketici ve 

harcama davranışına doğrudan yansıması sayılabilir. Aslında toplumsal değişimlerin dinamikleri 

arasında yer alan teknoloji bütün bu yaşananlarda dönüşümünün tabanını oluşturmuştur. Bu 

bağlamda bakıldığında Covid-19 sonrası dönemde sadece e-ticaret ve buna koşut olarak yaşama 

alışkanlıklar ve tüketici davranışları değişmemiş aynı zamanda Türk toplumu teknolojik tabanlı bir 

sosyolojik dönüşüm yaşamaktadır. 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada aşağıda belirtilen araştırma sorularına cevap aranacaktır: 

Covid-19 salgını Türkiye’de e-ticareti olumlu yönde etkileyip arttırmıştır. 

Pandemi sürdüğü sürece Türkiye’de mevcut e-ticaret konjonktürünün en azından mevcut 

olumlu artış trendini koruması beklenebilir  

Covid-19 salgını Türk toplumunu teknoloji tabanlı olarak dönüşme eğilimine sokmuş bu 

şekilde ilerlemeden söz edilebilecek bir etki yaşanmaktadır. 

Covid-19 Sonrası dönem kartlı ödemelerin hâkim ve başat olmasıyla sınırlı olmak üzere 

kayıt dışı ekonomi ile mücadelede Türkiye’nin artı hanesine yazılmıştır. 

E-ticaret bağlamında bakıldığında Covid-19 sonrası dönemin Türkiye’deki etkileri tamamen 

olmasa bile çoğunlukla olumdur. Şöyle ki e-ticaret hacmi yükselmiş, tüketici davranışları, 

dolayısıyla toplum teknoloji tabanlı olarak dönüşme eğilimine girmiş dolayısıyla Türk toplumu 
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ilerleme trendini yakalamıştır. Ayrıca Covid-19 sonrası e-ticaretin incelenmesi Türkiye’de ulusal-

yerel izolasyoncu neo-Keynesyen ekonominin öncelenme eğilimine girdiğini düşündürmüştür. 

Üstelik bu durum küresel makro ekonomik mega trendle örtüşmektedir. Buradan hareketle 

Türkiye’nin jeo-stratejik konumu ve doğası gereği dünyada ki değişim ve dönüşümlere ayna 

tuttuğunu söylemek imkan dahilindedir. 
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COVID-19’UN E-TİCARETE ETKİSİ 

THE IMPACT OF CORONA VIRUS ON E-COMMERCE 

 

H. Beyza PAKSOY
*
 

ÖZET 

İlk olarak 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve COVID19 

olarak adlandırılan  Korona virüsün sebep olduğu salgın hastalık, kısa sürede bütün dünyayı sağlık, 

ekonomi, iş hayatı, sosyal hayat, eğitim ve daha pek çok alanda etkilemiştir. Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) 11 Mart 2020’ de COVID-19’u salgın olarak ilan etmiştir. Her alanda olduğu gibi e-ticaret 

veya internetten alışverişlerde de sıra dışı bir hareketlilik başlamıştır. İnsanlar karantina sürecinde 

satın almaya başladıkları ürünlerin hacimlerini bu panik içerisinde artırdıkça arttırmışlardır. 

Coronavirus (Covid-19) tüm sektörleri olumsuz etkilerken, e-ticaret dünyasında adeta bir sıçrama 

etkisi yapmıştır. Fiziksel temastan kaçınma, sokağa çıkmanın güvenli olmaması, karantina ve 

yasaklar gibi nedenlerle fiziksel ticaret durma noktasına geldi. Tabi her ne kadar fiziki mağazalar 

bundan ciddi şekilde etkilenseler de insan ihtiyaçlarının devam etmesi göz ardı edilemez bir 

gerçektir. Dünyada ilk uygulamaları 1995 yılında başlayan e-ticaret, müşterilere her zaman ve her 

yerde alışveriş yapma imkânı, firmalara ise mağaza açma ve işletme masrafı olmadan satış yapma 

ve normal zamanda ulaşabileceklerinin çok daha üzerinde bir müşteri kitlesine ulaşma fırsatı 

sunmaktadır. İnternet ve mobil araçların kullanımıyla her geçen gün hacim olarak büyüyen e-ticaret, 

2020 yılının Mart ayından itibaren hiç hesapta olmayan bir şekilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 

sayesinde 3-5 yılda yaşayacağı ivmelenmeyi sadece 6 ay içine yaşamıştır. Bu çalışmada 

koronavirüs (Covid-19) sürecinde yaşanan gelişmelerin ve tüketicinin tüketim alışkanlıklarındaki 

değişimin e-ticarete olan etkisinin ele alınmıştır. 

Anahtar kelimeler: Covid-19, E-Ticaret, E-Ticaretin Gelişimi 

 

ABSTRACT 

The pandemic caused by the Corona virus, known as COVID19, which first appeared in 

Wuhan, China in December 2019, affected the whole world in a short time in health, economy, 

business life, social life, education and many other areas. The World Health Organization (WHO) 

declared COVID-19 as a pandemic on March 11, 2020. As in everything else, an extraordinary 

activity has started in e-commerce or online shopping. People increased the number of products 

they started to buy during the quarantine process. While Coronavirus (Covid-19) negatively 

affected all industries, it has almost made a splash in the e-commerce world. Physical trade has 

come to a halt due to reasons such as avoiding physical contact, not being safe to go out, quarantine 

and prohibitions. Of course, although physical stores are seriously affected by this, it is an 

undeniable fact that human needs continue. E-commerce, which started its first applications in the 

world in 1995, offers customers the opportunity to shop anytime and anywhere, and offers 

companies the opportunity to sell without opening and operating costs, and to reach a much higher 

customer base than they can reach in normal time. Growing in volume day by day with the use of 

the Internet and mobile tools, e-commerce has unexpectedly experienced the acceleration it will 

experience in 3-5 years thanks to the coronavirus in just 6 months since March 2020. In this study, 

the developments in the coronavirus (Covid-19) process, the change of consumer consumption 

habits’ the impact on e-commerce in this process and where it can come were discussed. 

 Keywords: Covid-19, E-commerce, Development of e-commerce 

                                                 
*
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1.GİRİŞ 

COVID-19 pandemisi, 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan 

Wuhan'da ortaya çıkan virüs salgını Çeşitli hastalarda belirli bir neden olmaksızın gelişen ve tedavi 

ile aşılara cevap vermeyen bir zatürre görülmesi üzerine SARS-CoV-2 olarak adlandırılan yeni bir 

koronavirüs teşhis edildi. Kişiden kişiye bulaşabilen virüsün bulaşma oranı 2020 Ocak ortasında 

büyüme gösterdi. İlerleyen zamanlarda Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik'te yer alan çeşitli 

ülkelerde yaşanan virüs vakaları rapor edilmeye başlandı. 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından küresel salgın ilan edildi (18.05.2021, tr.wikipedia.org).  

Küresel olarak zorlayıcı olan bu süreçte sağlık sektörü başta olmak üzere sosyal, kültürel, 

eğitim, siyasi ve ekonomik gibi sektörleri büyük oranda etkilemiştir. Bir yılı aşkındır devam eden 

bu pandemi süreci yaşantımızda belirgin değişlikler meydana getirmiştir. Bu değişikliklerden biri 

ise sosyal mesafe, belirli bir takım yasaklar, karantina uygulamaları gibi nedenlerde tüketicilerin 

fiziksel alışverişten çevrimiçi alışverişe yönelmeleridir. İnsanlar ihtiyaçlarını bir şekide karşılamaya 

devam etmektedir ve bu nedenle de Covid-19 tüm sektörleri olumsuz etkilerken, e-ticaret 

dünyasında adeta bir sıçrama etkisi meydana getirmiştir. Bu salgın durumunda da ihtiyaçları 

karşılamak için en hızlı ve pratik yol olan "e-ticaret" tercih edilmeye başlanmıştır. E-ticaret, kargo 

kabulü dışında fiziksel etkileşim gerektirmeyen bir yöntemdir. Ayrıca, ürüne direk olarak ulaşmak 

yalnızca sağlık açısından değil, pratiklik, zaman ve enerji tasarrufu gibi nedenlerden ötürü de son 

derece önemlidir (18.05.2021, www.ticimax.com ). 

Bu çalışmada; Covid 19’un getirdiği yeni süreçle birlikte tüketicinin alışveriş 

alışkanlıklarının e- ticarete kayması ve e ticarette oluşturduğu değişim ele alınmıştır. 

 

2. COVİD-19 

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının 

sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan 

araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür (covid19.saglik.gov.tr, 

14.05.2021).  30 Ocak 2020'de CoViD-19, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir sağlık acil 

durumu ilan edilmiştir. 11 Mart 2020 tarihinde ise virüs pandemi, yani küresel salgın hastalık olarak 

ilan edilmiştir (www.acibadem.com.tr, 14.05.2021). Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri 

ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan 

başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer 

eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır. Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda 

hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk 

algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) 

gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. 

Yeni Koronavirüs Hastalığına SAR-CoV-2 virüsü neden olur (covid19.saglik.gov.tr, 14.05.2021). 

 

3. E- TİCARET 

Elektronik ticaret ya da kısaca e-ticaret, 1995 yılından sonra İnternet kullanımının 

artmasıyla ortaya çıkan, ticaretin elektronik ortamda yapılması kavramıdır. Mal ve hizmetlerin 

üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden 

yapılmasıdır. Elektronik ticaret, ticari işlemlerden biri veya tamamının elektronik ortamda 

gerçekleştirilmesi yoluyla reklam ve pazar araştırması, sipariş ve ödeme, teslimat olmak üzere üç 

aşamadan oluşmaktadır (tr.wikipedia.org, 15.05.2021). Satıcıları, tedarikçileri, bayileri ve 

müşteriler Web kanalıyla başka şekilde mümkün olmayacak şekilde bir araya getirir. Mal satan 

şirketler ve dünyanın neresinde olursa olsun müşteriler İnternet üzerinden alışveriş yapabilirler. Ana 

şirketler ve bayiler birbirleri arasındaki işlemleri Web üzerinden gerçekleştirebilirler. Şirketler Web 
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üzerinden iş yapan şirketler doğal olarak müşterileri ile daha kolay iletişim kurar ve daha çok iş 

yapar ( Marangoz, 2011: 184). 

 

4. PANDEMİNİN E- TİCARETE YANSIMALARI 

COVID-19 krizi, e-ticaretin yeni firmalara, müşterilere ve ürün türlerine doğru 

genişlemesini hızlandırdı. Müşterilere evlerinin rahatlığından ve güvenliğinden çok çeşitli ürünlere 

erişim sağladı ve firmaların, temas kısıtlamalarına ve diğer hapsetme önlemlerine rağmen 

faaliyetlerine devam etmelerini sağladı. Ülkeler arası farklılıklara rağmen, COVID-19 krizi ülkeler 

arasında e-ticaret ortamında dinamizmi artırdı ve e-ticaretin kapsamını yeni firmalar, tüketici 

segmentleri (örneğin yaşlılar) ve ürünler (örneğin bakkaliye) dâhil olmak üzere genişletti. Ayrıca, 

birçok ülkedeki e-ticaret işlemleri kısmen lüks mal ve hizmetlerden çok sayıda kişiyi ilgilendiren 

günlük ihtiyaçlara doğru kaydı. (www.oecd.org, 18.05.2021). 

 

4.1.Pandeminin Dünya’da E-Ticaret Etkileri 
Pandeminin hayatımızda yarattığı önemli değişimlerin başında, insanların evlerine 

kapanması, çalışma hayatının evden çalışma şeklinde sürdürülmesi ve fiziki alışverişlerin de sanal 

ortama kayması, geliyor. Alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasakları uygulanması, 

AVM’lerin kapanması, seyahatlerin kısıtlanması sonucunda, insanlar bir taraftan tüketimlerini kısıp 

tasarrufa yönelirken, yapılan alışverişler de e- ticaret kanallarına kaydı. Öyle ki, e- ticarete en uzak 

görünen orta yaş ve üzeri yaşlardaki tüketicilerin dahi bu dönemde e.ticaret alışkanlıkları arttı. 

Emarsys ve GoodData işbirliği olan Covid-19 Commerce Insight’ın verilerine göre, dünyada 

pandeminin zirve yaptığı Nisan-Mayıs 2020 döneminde e-ticaret yoluyla perakende tüketimin 

canlandığı görülmektedir (home.kpmg, 15.05.2021). Covid-19 pandemisi olarak adlandırılan bu 

süreçte yaşanan panik ve fizyolojik ihtiyaçlara ulaşamama ihtimalinin getirdiği psikolojik bir takım 

unsurlar, tüketim pratiklerinde “ihtiyaç” temelli yeni bir döneme işaret etmektedir. Virüsün yayılım 

hızı ve tüm dünyadaki pandemi süreci, yeni uygulamaları özellikle tedbir amaçlı yasakları zorunlu 

kılmıştır. Nüfus yoğunluğu fazla olan büyükşehirlerde sokağa çıkma yasaklarının uygulanması, 

maske ve sosyal mesafenin zorunlu hale getirilmesi alınan tedbirlerin başında yer almaktadır. 

Statista; 25-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında, 18 yaş ve üzeri 2137 katılımcı ile Almanya, Birleşik 

Krallık ve Amerika’yı kapsayan araştırmasında Covid-19 pandemi süreci ile birlikte günlük yaşam 

pratiklerinde gerçekleşen değişimleri şöyle sıralamıştır:  

 

Şekil 1: Pandemi Sürecinde Yaşam Pratiklerinde Gerçekleşen Değişim 

Kaynak: Erdoğan, 2020: 1301-1303 
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Yapılan araştırma neticesinde bahsi geçen üç ülkede yaşayan bireylerin pandemi sonrası 

günlük yaşam pratiklerinde yaşanan değişimleri görmek mümkündür. Yaşam tarzında hiç bir 

değişiklik yapmadığını belirten katılımcı yüzdesi oldukça düşüktür (%2-%5). Bireylerin, evde daha 

fazla vakit geçirdikleri, bireysel izolasyona önem verdikleri ve hijyen açısından daha dikkatli 

davrandıklarına yönelik çıkarımlar yapmak mümkündür. Öte yandan online alışverişte artan oranlar 

dikkati çekmektedir. Evde kalma zamanı artan birey, ihtiyaçlarını karşılamak için pandemi 

öncesinden daha fazla online alışveriş tercih etmektedir. Dolayısıyla bu durum bireylerin tüketim 

tercihlerinde ve satın alma pratiklerinde de bir değişime işaret etmektedir (Erdoğan, 2020: 1301-

1303). 

Koronavirüs, dünyanın tüm e-ticaretini etkiliyor; işin doğasını değiştirdi. Araştırmaya göre, 

tüketicilerin% 52'si fiziksel alışverişe ve kalabalık alanlara gitmekten kaçınıyor. Dahası,% 36'sı 

koronavirüs aşısı olana kadar fiziksel alışveriş yapmaktan kaçınıyor, COVID-19'un bazı ürün 

grupları üzerindeki etkisinin çok yüksek olduğu ve bazı ürün grupları üzerindeki etkisi daha azdır.. 

Bu virüs nedeniyle e-ticaretin genel satışı artıyor, insanlar dışarı çıkmaktan kaçınıyor, sosyal 

mesafeyi koruyor ve evden alışveriş yapıyor. Pandemide e-ticaretin ilk on perakendecisi aşağıdaki 

gibidir ( Bhatti vd, 2020: 1450) : 

Şekil 2: Pandemide En İyi Perakende E-Ticaret Web Siteleri 
Sr. No Perakende Sitesi Milyon 

1  Amazon.com 4059M 

2 Ebay.com 1227M 

3 Rakuten.co.jp 804M 

4 Samsung.com 648M 

5 Walmart.com 614M 

6 Appel.com 562M 

7 Aliexpress.com 532M 

8 Etsy.com 395M 

9 Homedepot.com 292M 

10 Allegro.pl  272M 

Not: Milyon olarak aylık ortalama ziyaretçi sayısı 

 

Şekil 3: Covid-19 Pandemisinde E-Ticaret Hacmindeki Değişimler 

Kaynak: Güven, 2020: 256. 
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Dört ülke arasında özellikle Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart’tan sonra önemli bir 

artış görülmüştür. Bu artış %200’lere kadar ulaşmıştır. Almanya’da karantina önlemlerinin 

zayıflamasıyla artışta azalma görülmeye başlanmıştır. 15 Mart’a kadar Amerika Birleşik Devletleri 

ve İngiltere’de inişli çıkışlı bir dalgalanma olmasına karşılık salgının ciddiyetinin farkına 

varılmasıyla ve karantina sürecine girilmesiyle online alışveriş yapan müşterilerin sayısında dikkate 

değer bir artış görülmeye başlanmıştır ( Güven, 2020: 256).   

Gelişmekte olan ve gelişmiş dokuz ekonomide yaklaşık 3.700 tüketicinin katıldığı bir ankete 

göre, COVID-19 salgını çevrimiçi alışveriş davranışlarını sonsuza kadar değiştirdi. " COVID-19 ve 

E-ticaret " başlıklı anket, salgının tüketicilerin e-ticaret ve dijital çözümleri kullanma şeklini nasıl 

değiştirdiğini inceledi. Brezilya, Çin, Almanya, İtalya, Kore Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, 

Güney Afrika, İsviçre ve Türkiye'yi kapsıyordu. Pandeminin ardından, ankete katılanların 

yarısından fazlası artık daha sık çevrimiçi alışveriş yapıyor ve haberler, sağlıkla ilgili bilgiler ve 

dijital eğlence için internete daha fazla güveniyor. Anket, gelişmekte olan ekonomilerdeki 

tüketicilerin çevrimiçi alışverişe en büyük geçişi yaptığını gösteriyor. "COVID-19 salgını daha 

dijital bir dünyaya geçişi hızlandırdı. UNCTAD Genel Sekreteri Mukhisa Kituyi, şu anda 

yaptığımız değişikliklerin dünya ekonomisi toparlanmaya başladığında kalıcı etkileri olacak ”dedi. 

Küresel olarak çevrimiçi alışverişin hızlanmasının, dünya pandemik müdahaleden iyileşmeye 

geçerken dijitalleşmenin sunduğu fırsatları tüm ülkelerin yakalamasını sağlamanın aciliyetinin altını 

çizdiğini söyledi. 

Brezilya Ağ Bilgi Merkezi (NIC.br) ve Inveon ile işbirliği içinde UNCTAD ve Netcomm 

Suisse e-Ticaret Derneği tarafından yürütülen anket, çevrimiçi satın alımların çoğu ürün 

kategorisinde yüzde 6 ila 10 puan arttığını gösteriyor. En büyük kazanımlar BİT / elektronik, 

bahçecilik / kendin yap, eczacılık, eğitim, mobilya / ev ürünleri ve kozmetik / kişisel bakım 

kategorileridir ( Şekil 4 ). 

 

Şekil 4: İki Ayda Bir En Az Bir Çevrimiçi Satın Alma İşlemi Gerçekleştiren Çevrimiçi 

Alışveriş Yapanların Yüzdesi 

Kaynak: https://unctad.org/news/covid-19-has-changed-online-shopping-forever-survey-

shows , 17.05.2021. 

https://unctad.org/news/covid-19-has-changed-online-shopping-forever-survey-shows
https://unctad.org/news/covid-19-has-changed-online-shopping-forever-survey-shows
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Bununla birlikte, müşteri başına ortalama çevrimiçi aylık harcama önemli ölçüde düştü. 

Hem yükselen hem de gelişmiş ekonomilerdeki tüketiciler daha büyük harcamaları erteledi, 

yükselen ekonomilerdekiler ise daha çok temel ürünlere odaklandılar. Turizm ve seyahat sektörleri 

en güçlü düşüşü yaşadı, çevrimiçi alışveriş yapan kişi başına ortalama harcama% 75 düştü.  

 

Şekil 5: Ürün Kategorisi Başına Covıd-19'dan Bu Yana Aylık Ortalama Çevrimiçi 

Harcamalardaki Düşüş 

Kaynak: https://unctad.org/news/covid-19-has-changed-online-shopping-forever-survey-

shows , 17.05.2021. 

 

COVID-19 sırasında çevrimiçi alışverişteki artışlar ülkeler arasında farklılık gösteriyor; en 

güçlü artış Çin ve Türkiye'de, en zayıfı ise daha fazla insanın e-ticaretle uğraştığı İsviçre ve 

Almanya'da. Anket, yükseköğrenim görmüş kadınların ve kişilerin çevrimiçi alışverişlerini 

diğerlerinden daha fazla artırdığını ortaya koydu. 25 ila 44 yaş arasındaki insanlar, gençlere kıyasla 

daha güçlü bir artış bildirdi. Brezilya örneğinde, artış, en savunmasız nüfus ve kadınlar arasında en 

yüksek seviyedeydi. Ayrıca anket yanıtlarına göre, Çin'deki küçük tüccarlar ürünlerini çevrimiçi 

satmak için en donanımlı olanaklara sahipken, Güney Afrika'dakiler ise en az hazırlıklıydı 

(https://unctad.org/news/covid-19-has-changed-online-shopping-forever-survey-shows , 

17.05.2021). 

4.2.Pandeminin Türkiye’de E-Ticarete Etkileri 
Türkiye'de öncelikle kapatılan spor salonları, berberler, kafe ve eğlence mekanlarının yanı 

sıra pastane, fırın gibi dükkanlar içinde hizmet sınırlamaları getirildi. Getirilen bu uygulamalarla 

küçük işletmeler olumsuz etkilenmeye başlasa da e-ticaret hizmeti veren işletmelerin yoğunluğunun 

arttığını söylemek mümkündür (https://www.ticimax.com/blog/corona-virusun-ekonomiye-etkisi-

ve-e-ticaretin-yukselisi , 18.05.2021). Türkiye’de 15 Mart tarihine göre e-ticaret yoluyla perakende 

ticarette artış yüzde 200 seviyesine ulaşmış olup, Ağustos ortası itibariyle bu seviye dalgalanmalarla 

birlikte devam etmektedir. (https://home.kpmg/tr/tr/home/gorusler/2020/10/covid-19-eticaret-kargo-

tasimaciligina-etkileri.html , 15.05.2021). 

PayTR'nin Şubat ve Mart ayı verileri karşılaştırıldığında tüketicilerin ev ortamında ihtiyaç 

duydukları ürün ve hizmetlerin satışını gerçekleştiren market, sağlık, kozmetik, kitap, kırtasiye, 

bağış ve online eğitim kategorilerinin öne çıktı. Buna göre; market kategorisinde yüzde 186, sağlık 

kategorisinde yüzde 168, kozmetik kategorisinde yüzde 108, kitap/kırtasiye kategorisinde yüzde 69, 

https://unctad.org/news/covid-19-has-changed-online-shopping-forever-survey-shows
https://unctad.org/news/covid-19-has-changed-online-shopping-forever-survey-shows
https://unctad.org/news/covid-19-has-changed-online-shopping-forever-survey-shows
https://www.ticimax.com/blog/corona-virusun-ekonomiye-etkisi-ve-e-ticaretin-yukselisi
https://www.ticimax.com/blog/corona-virusun-ekonomiye-etkisi-ve-e-ticaretin-yukselisi
https://home.kpmg/tr/tr/home/gorusler/2020/10/covid-19-eticaret-kargo-tasimaciligina-etkileri.html
https://home.kpmg/tr/tr/home/gorusler/2020/10/covid-19-eticaret-kargo-tasimaciligina-etkileri.html
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kuruyemiş kategorisinde ise yüzde 42’lik bir artış gözlemlendi. PayTR Genel Müdürü Tarık 

Tombul bu artışın sebebinin; bu tür ürün ve hizmetlerin evde olmanın etkisiyle çabuk tüketilmesi ve 

buna bağlı olarak alışveriş sıklığının artmış olmasına bağlamaktadır (webrazzi.com, 17.05.2021). 

 

Şekil 6: Türkiye’de Pandemi Sürecinde Online Harcama Tutarlarındaki Değişim 

Kaynak: https://webrazzi.com/2020/04/07/covid-19-la-birlikte-turkiye-de-online-harcama-

tutarinda-nasil-bir-degisim-yasandi/ , 17.05.2021. 

 

5. SONUÇ 

Pandemi süreci, insanların yaşam tarzında önemli değişimler meydana getirmiştir. Birçok 

alanda olduğu gibi e- ticarette de etkisini fazlasıyla göstermiştir. Tüketim alışkanlıklarındaki 

başaklımla birlikte e- ticaret bu süreçte ivme kazanmıştır. Özellikle yaşlı kesimin çevrimiçi alışveriş 

kullanımının %9 oranında artması ( 23.05.2021, www.grocerydive.com) ve hijyen, market, hobi 

ürünleri gibi ürün satışlarının da çevrimiçi satışının artmasıyla e- ticaret başka bir boyut kazanarak, 

kullanıcı tabanını genişletmiş ve hacmini artırmıştır. İnsanların daha fazla evde zaman geçirdiği ve 

işlerinin çoğunu evden yürüttüğü bu küresel salgın döneminde çevrimiçi alışveriş sitelerine ilgi 

daha da yoğunlaşmıştır ve tüketicilerin ihtiyaç duyduğu ürünlerde de değişim yaşanmıştır. 

Tüketiciler daha çok temel ihtiyaçların satın alınımına önem vererek sağlık, elektronik cihazlar, 

hobi malzemeleri gibi ürünlerin çevrimiçi satın alınmalarında artış görülmüştür. Her ne kadar 

çevrimiçi alışverişte artış görülse insanların evde daha çok vakit geçirmesi ve birçok kesimin 

işlerini evden yürütmesiyle araştırmalar çevrimiçi harcamalar da düşüş olduğunu göstermektedir. 

Her ülkenin e- ticaret grafiğinde farklı dalgalanmalar olsa da genel olarak e- ticaret bu 

süreçte artış göstermiştir. Çevrimiçi alışveriş pratikliği, zamandan tasarruf sağlaması ve fiziksel 

mağazalara oranla avantajlı kampanyalarıyla önümüzdeki yıllarda da hacminin artması ve e- 

ticaretin devamlılığı muhtemel görünmektedir. Aynı zamanda dijitalleşmeye doğru dönüşüm 

gerçekleştiren dünyada e- ticaret yeni bir iş fırsatı olarak da değerlendirilebilir. 

 

 

https://webrazzi.com/2020/04/07/covid-19-la-birlikte-turkiye-de-online-harcama-tutarinda-nasil-bir-degisim-yasandi/
https://webrazzi.com/2020/04/07/covid-19-la-birlikte-turkiye-de-online-harcama-tutarinda-nasil-bir-degisim-yasandi/
http://www.grocerydive.com/
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THE EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON INTERNATIONAL 

CONTRACTS: REVIVAL OF FORCE MAJEURE AND HARDSHIP 

COVID-19 PANDEMISININ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ETKISI: MÜCBIR 

SEBEP VE AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ’NÜN GERI DÖNÜŞÜ 

Ahmet Cemil YILDIRIM
*
 

 

ABSTRACT 

The Covid-19 pandemic has affected the performance of tens of thousands of international 

contracts. It had drastic effects, particularly on long-term contracts. The legal effect of the covid-19 

pandemic in international business will be the revival of such exceptional institutions as hardship 

and force majeure.  

There is hardship if the supervening circumstances render the performance of a contract too 

burdensome for one of the parties, to the extent that it would be unreasonable to expect the contract 

to be performed. Hardship is a well-established institution of international commercial law, and 

international contract practice. Many arbitral awards and some uniform law texts deal with 

hardship.  

If the events that occur after the conclusion of a contract render the performance of the 

contract impossible for one of the parties, this situation in generally called force majeure. Also force 

majeure is a well-developed institution of international commercial law, and many uniform law 

texts include rules regarding force majeure.  

This paper will examine these two institutions and their relevance today, at the age of 

Covid-19 pandemic. 

Keywords: Covid-19 pandemic, force majeure, hardship, international contracts 

 

ÖZET 

Covid-19 pandemisi, on binlerce uluslararası sözleşmenin ifasını etkilemiş, özellikle uzun 

vadeli sözleşmeler üzerinde ciddi etkileri olmuştur. Covid-19 pandemisinin uluslararası ticarete 

hukuki etkisi, aşırı ifa güçlüğü ve mücbir sebep gibi istisnai kurumların yeniden canlanması 

olacaktır. 

Sözleşmenin kurulmasından sonra ortaya çıkan koşullar, sözleşmenin ifasını taraflardan 

birinden sözleşmeyi ifa etmesini beklemenin makul olmayacağı ölçüde külfetli hale getiriyorsa, 

aşırı ifa güçlüğü söz konusudur. Aşırı ifa güçlüğü, uluslararası ticaret hukuku ve uluslararası 

sözleşme uygulamalarının köklü bir kurumudur. Birçok tahkim kararı ve bazı yeknesak hukuk 

metinleri aşırı ifa güçlüğü ile ilgili kurallar içerir. 

Bir sözleşmenin kurulmasından sonra meydana gelen olaylar, taraflardan birinin 

sözleşmenin ifasını imkansız hale getiriyorsa, bu duruma genel olarak mücbir sebep denir. Ayrıca 

mücbir sebep, uluslararası ticaret hukukunun iyi gelişmiş bir kurumudur ve birçok yeknesak hukuk 

metni, mücbir sebep ile ilgili kuralları içerir. 

Bu makale, bu iki kurumu ve bunların günümüzdeki, Covid-19 pandemisi çağındaki 

önemini inceleyecektir. 

Anahtar kelimeler: Covid-19 pandemisi, mücbir sebep, aşırı ifa güçlüğü, uluslararası 

sözleşmeler 
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1. INTRODUCTION 

There is a traditional tension between the principles of sanctity of contracts (pacta sunt 

servanda) and contractual justice. A balance is searched between these two important principles of 

contract law in every legal system, as well as in international commercial law. These two principles 

are generally conceived in a rule-exception relationship, where the former principle is the rule, and 

the institutions regarding the latter are exceptions to it.   

According to the principle of the sanctity of contracts “a valid contract is binding upon the 

parties... The parties to a contract must, unless legally excused from performance, perform their 

respective duties under the contract”
20

 

The principle of contractual justice does not have a conventional definition; nonetheless, it is 

reflected in various legal institutions. According to this principle, respective obligations of the 

parties must be and must be kept balanced.  

However,  the covid-19 experience has shown that keeping the contractual balance is not 

always possible. 

The Covid-19 pandemic has affected the performance of thousands of international and 

domestic contracts. Parties to contracts could not perform their contractual obligations because of 

the Pandemic, curfews, other restrictions or health measures.  

 The Pandemic had drastic effects, particularly on long-term contracts, and international 

contracts, as they are more vulnerable than short-term and domestic contracts. 

The legal effect of the Covid-19 pandemic in international business will be the revival of 

such exceptional institutions as force majeure and hardship, which aim at restoring the contractual 

equilibrium. 

 

 2. COVID-19, EXCEPTIONAL SITUATIONS, EXCEPTIONAL INSTITUTIONS: 

HARDSHIP AND FORCE MAJEURE  

Force majeure can be defined as an impediment to the performance of the contract. The 

effects of the events that amount to a force majeure situation can be temporary or permanent 

depending on the specific circumstances of each case.  

The remedy for force majeure is, generally, a definite or temporary excuse for non-

performance. 

Hardship, however, means the supervening circumstances that make the performance too 

burdensome for one party, to the extent that it would be unreasonable to expect the contract to be 

performed.  

Hardship is a well-established institution of international commercial law, and there are 

many arbitral awards dealing with hardship.  

The remedy for hardship is adaptation or termination of the contract, either by the parties 

through negotiation, or by a third party, such as a court or an arbitral tribunal. 

 

 

                                                 
20

 Trans-lex principle No. IV. 1.2 - Sanctity of Contracts, https://www.trans-lex.org/919000, accessed 30.05.2021. 

https://www.trans-lex.org/919000
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3. HARDSHIP AND FORCE MAJEURE IN INTERNATIONAL CONTRACT 

PRACTICE – MODEL CLAUSES 

The 20
th

 Century witnessed many events that affected the performance of international 

contracts, such as wars, oil crisis, closure of the Suez Channel, financial crisis in different countries, 

epidemics, and so on. The lesson that the international business community has drawn from these 

events has been to develop the practice of inserting force majeure and hardship clauses in 

international contracts.  

Model contracts and especially long term contracts usually include force majeure and 

hardship clauses providing for 

1) Conditions for force majeure/hardship 

2) Legal consequences and remedies for them (adaptation of the contract by the parties 

or by a third party, termination of the contract, release from liability) 

Today, parties who draft an international contract can benefit from the ICC’s Force Majeure 

and Hardship Clauses (2020) while drafting force majeure and hardship clauses.
21

  

 

4. HARDSHIP AND FORCE MAJEURE IN INTERNATIONAL LEGISLATION 

 

4.1 Art. 79 CISG – force majeure in international sales contracts 

Art. 79 of the United Nation Convention for the International Sale of Goods (CISG) sets 

forth the conditions for exemption of a party from the performance of its obligations. This article 

does not refer to “force majeure” expressly; however the content of these conditions and the legal 

consequence thereof (exemption from performance) evidence that it is an expression of the doctrine 

of force majeure. 

In paragraph 1 of Art. 79, some conditions are listed for a party to be excused from 

performing its obligations under the sales contract. 

According to Art. 79/1 

“(1) A party is not liable for a failure to perform any of his obligations if he proves that the 

failure was due to an impediment beyond his control and that he could not reasonably be expected 

to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have 

avoided or overcome it, or its consequences.” 

Therefore, the conditions set forth in Art. 79/1 can be listed as follows: 

1. The impediment should be beyond the party’s control 

2.  That party could not reasonably be expected foresee the impediment at the time of 

the conclusion of the contract (otherwise, it would be deemed to assume the risk)  

3. That party could not reasonably be expected to have avoided or overcome the 

impediment or its consequences 

If these conditions are met, the party failing to perform the contract should send a notice to 

the other party. 

                                                 
21

 ICC’s Force Majeure and Hardship Clauses (March 2020), https://iccwbo.org/publication/icc-force-majeure-and-

hardship-clauses/, accessed 30.05.2021 

https://iccwbo.org/publication/icc-force-majeure-and-hardship-clauses/
https://iccwbo.org/publication/icc-force-majeure-and-hardship-clauses/
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According to Art. 79/4: 

“(4) The party who fails to perform must give notice to the other party of the impediment 

and its effect on his ability to perform. If the notice is not received by the other party within a 

reasonable time after the party who fails to perform knew or ought to have known of the 

impediment, he is liable for damages resulting from such non-receipt.” 

If the conditions set forth in paragraph 1 are met, the party who failed to perform the 

contract is released from the performance. 

However, According to art. 79/5  

“(5) Nothing in this article prevents either party from exercising any right other than to 

claim damages under this Convention.” 

Therefore, the other party may suspend performance, request the return of its performance 

(e. g., the payment), avoid the contract, or request interest for due payment. 

 

4.2 Section 6.2 of the UPICC - hardship  

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts include provisions dealing 

with hardship in Chapter 6, Section 2. This section reflects the principles that are distilled from the 

practice of international commercial contracts and arbitral case law. The provisions of this section 

are probably the most discussed provisions of the UNIDROIT Principles, albeit they are also among 

the most frequently used provisions at the same time. 

Art. 6.2.1 of the UPICC reiterates the principle of sanctity of cotracts (pacta sunt servanda). 

Article 6.2.2 of the UNIDROIT Principles defines hardship as follows: 

“There is hardship where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of 

the contract either because the cost of a party's performance has increased or because the value of 

the performance a party receives has diminished, and  

(a) the events occur or become known to the disadvantaged party after the conclusion of the 

contract; 

(b) the events could not reasonably have been taken into account by the disadvantaged party 

at the time of the conclusion of the contract; 

(c) the events are beyond the control of the disadvantaged party; and 

(d) the risk of the events was not assumed by the disadvantaged party.”  

The conditions set forth in art. 6.2.2 of the UNIDROIT Principles are very similar to those 

mentioned in art. 79 of the CISG. In art. 79 of the CISG, the “impediment” impedes the party from 

performing the contract, whereas in art. 6.2.2 of the UNIDROIT Principles, the events 

“fundamentally alter the equilibrium of the contract”; but does not make the performance 

impossible. 

Art. 6.2.3 of the UNIDROIT Principles define the consequences of hardship as follows: 

“(1) In case of hardship the disadvantaged party is entitled to request renegotiations. The 

request shall be made without undue delay and shall indicate the grounds on which it is based.  

(2) The request for renegotiation does not in itself entitle the disadvantaged party to 

withhold performance. 
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(3) Upon failure to reach agreement within a reasonable time either party may resort to the 

court. 

(4) If the court finds hardship it may, if reasonable, 

 (a) terminate the contract at a date and on terms to be fixed; or 

 (b) adapt the contract with a view to restoring its equilibrium.” 

 

4.3 Art. 7.1.7 UPICC - force majeure 

This article deals with temporary or permanent impediment to the performance of a contract, 

excused non-performance, and related remedies to the parties. 

The provisions of this article are similar to Art. 79 CISG, but differing from the CISG, they 

apply to every kind of international commercial contracts. 

UPICC Art. 7.1.7 (1) describes Force Majeure as follows: 

“(1) Non-performance by a party is excused if that party proves that the non-performance 

was due to an impediment beyond its control and that it could not reasonably be expected to have 

taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided 

or overcome it or its consequences.” 

 

5. CONCLUSION 

The Covid-19 Pandemic has reminded once again, the importance of such exceptional, albeit 

well-established institutions of international commercial law as force majeure and hardship.  

The parties are suggested to include force majeure and hardship clauses in their international 

contracts to increase the predictability of what will happen to their contracts in such cases as 

pandemics. The parties to international contracts can use such model clauses as the ICC’s Force 

Majeure and Hardship Clauses (2020) for this purpose. If they do not include force majeure or 

hardship clauses in their contracts, they would be taking the risk of not benefiting from the remedies 

under these doctrines, as their disputes might be decided according to a legal system that does not 

recognize these institutions.  
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COVID-19 EFFECT 
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ABSTRACT 

This article is about  legislation, finance and accountıng of SME (small and medium - sized 

establishments), association and charity of  Turan (Turk-Islam) Republices, (Since the natural 

Quran and Sunnah measures prevail, the effect of Covid-19 is less than elsewhere,) ın accordance 

with EU (European Union). 

In order to meet the requirements of the time, activities of associations, charities, non-profit 

organizations, Platforms, SMEs, volunteer and non-governmental organizations on governance 

should be supported and eased. Because improvement can be obtained if the service sector, then 

SMEs and non-governmental organizations, among which associations and charities lead, precede. 

In this framework, it was envisaged to support associations, charities and other non-profit 

organizations, Platforms and SMEs which provide employment, to create convenient conditional 

credit opportunities, to decrease social costs and to prevent being overwhelmed in bureaucratic 

obstacles. 

Keywords: Association,  charity, Platform, SME (small and medium - sized establishments), 

Non-profit organization, Social and economic life, Turan, Turan (Turk-Islam) Republices legal law, 

EU (European Union), Covid - 19. 

 

1. SUBJECT AND EXPLANATIONS 
In the Turan region of our article; The wisdom of better health, safety and peace is that of 

Salahuddin Sakhibi Al-Oşi; It has been concluded that the effect of Covid-19 is less compared to 

other places, since the Qur'an and Sunnah precautions, which are naturally and traditionally 

permeated with the method of science, wisdom and education, prevail. 

 There have been swift developments in Turan Republices at EU membership process. There 

have been amendments at SME-association-charity legislation and at their accounting and finance at 

reform level. Non-profit organizations and platforms were transformed to association and charity 

status.  

In order to meet the requirements of the time, activities of associations, charities, non-profit 

organizations, Platforms, SMEs, volunteer and non-governmental organizations on governance 

should be supported and eased. Because improvement can be obtained if the service sector, then 

SMEs and non-governmental organizations, among which associations and charities lead, precede.
1
  

In socio economic life, in accordance with civil society, work life, employment and 

unemployment policy, social and economic life which social law state is accepted to be in charge 

of; as a guarantee and determiner of society’s peace, job peace, work health and economic and 

social development of the society; mutual business and work relationships between the state and 

private people, legal entities such as association-charity and SME should be conducted in a fair and 

stabilized system.
2
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We want to start with the hope that it will be useful to the study related to legislation finance 

and accounting of new SMEs, associations and charities in EU membership process of Turan in new 

millennium. Associations, charities and SMEs are the most important elements of civil society. 

Civil society expresses a social area, which is independent from the state, which has its own 

development dynamics and structure of institutional decision making and reconciliation.
1
 

Today on which we understand that individual and volunteer initiatives are necessary and 

obligatory instead of state socialism, it should not be forgotten that many public services and 

functions are carried out by NGOs and SMEs which associations and charities lead. 

As it’s known, even in the periods when there was not a contemporary social state 

understanding, some charities’ and associations’ aim, studies and activities and the result of their 

service to the society are beneficial to the society as much as the service of a government body and 

a public organization with social service characteristics like Turan (Turk-Islam) Republices 

ancestors’ services to the society with social associations and charities.
3
 

Whether they are developed or not, when countries' economic structures are examined, it is 

seen that Small and Medium size Enterprises (SME) have an important part on economic indicators. 

SMEs with their associations, clubs, charities and enterprises are the institutions which form the 

socio economic corner stone of the country. Turan Republices and EU countries which have 

realized the importance of these institutions give the necessary support to them.  

As working sector has most of the charge on predominantly; if demands of this sector and 

organizations such as associations-charities or syndicates and SMEs are not taken into consideration 

while taking economic and social decisions, it is impossible for social stability not to be weakened. 

Increase of the activities of people who produce and who have an important part in production on 

decisions related to sharing the food and the services produced as much as bearing the burden, 

should be accepted as a prerequisite to ensure the social balance. This should be accepted as a very 

important issue in Turan Republices and EU especially in real democracies. 

In this framework, it was envisaged to support associations, charities and other non-profit 

organizations, Platforms and SMEs which provide employment, to create convenient conditional 

credit opportunities, to decrease social costs and to prevent being overwhelmed in bureaucratic 

obstacles.  

Legislation of SMEs, Associations and Charities of Turan Republices, their finance and 

accounting, innovations and amendments of EU adaptation can be found and followed easily in our 

thesis and can be benefited from our explanations and professional experiences. 

We have the ideal to enable everybody who is interested in associations, charities and other 

non-profit organizations, Platforms and SMEs, to have information and practices of legislation, 

finance and accounting on this issue in well-organized scientific data, as basic reference study and 

to find reliable and healthy texts and necessary explanations of all basic information and practices 

of legislation, finance and accounting they will need all the time with our academic thesis.  

Because associations, charities and other non-profit organizations, Platforms and SMEs 

almost undertook leading role of modernization and development. From these, SMEs are seen as the 

institutions which create the most employment opportunity as they provide 70% of the employment 

in Europe. For this purpose, we would like to prepare and submit a thesis beneficial to mankind and 

public with the wish of contributing to SMEs, civil initiative and volunteerism understanding.  

Nevertheless, as it’s known; law number is pretty much both in Turan Republices and in EU. 

There are laws with the same number. It is not easy to follow new legal arrangements and the 

amendments made at laws and practices. Therefore, as a convenience and service to the people 
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concerned; by doing this study and thesis related to my education, profession and practices, the gap 

in the field we see will be closed.
1
  

We tender our thanks to everybody who has the effort and who are concerned with my Ph D 

education and the study of my thesis in the country and abroad. To be able to talk about the 

presence of civil society, non-governmental organizations should not be under state’s guardianship, 

they should decide about their own structuring and activities and determine and effect the conduct 

of state policy. The most important functions of non-governmental organizations are to penetrate 

deeply into political power, to disintegrate the political power and make it autonomous and to form 

assurance against despotism.
2
 

In the light of the information in our thesis, it is possible to define SMEs in this way: SMEs 

are enterprises which employ 1-200 employees, which does not have great amount of capital and 

which are limited in the area they enclose but dynamic. As a result, expansion of employment arises 

basically via increase of employment in little work places in community countries. In order to 

develop European Union adaptation process in Turan Republices, important studies in social, 

political and economic fields should be done. Upon achieving economic success, adaptation process 

will be easier. In the economic structure of Turan Republices, it is seen that SMEs are corner stones 

of the economy.  

European Union integration can be ensured by increasing the technology AR-GE supports 

and financing of SMEs in Turan Republices. In the adaptation process of European Union, one of 

the most important problems is not having enough entrepreneurship and directorship spirit. Studies 

to train effective directors to SMEs in Turan Republices, studies should be accelerated. For example 

this problem may be solved by forming a manager training center in Small and Medium Industry 

Development Organization.
4
  

Therefore it is very important for SMEs in Turan Republices to gain the capability of 

competing with the SMEs in European union in order to accelerate and realize Turan 

Republices’integration process with European Union as soon as possible.                  

SMEs, associations, clubs and charities, which are also accepted as political pressure groups 

and means, work as a little, strong society and a state model with their legal entities in legal 

framework.
3 

Therefore we make the entry by esteeming the duty of presenting this thesis and study 

to the people concerned for the purpose that innovations and amendments of EU adaptation in 

legislation, finance and accounting of SMEs, Associations and Charities of Turan Republices can be 

found and followed easily and that it can be benefited from our explanations we could make in our 

thesis and our professional experiences.
4
 

New Associations Law numbered 5253 which is nested and which has to be implemented 

together in the adaptation process of Acquis Communautaire came into force on 23.11.2004 and 

Turkish Civil Law numbered 4721 which was adopted on 22.11.2001 came into force on 1.1.2002. 

Articles 47-117 of this law arranges associations and charities. Force and Implementation way of 

Turkish Civil Law, 7
th

 article of Hk. Law first adjudged the implementation of Civil Law provisions 

for the associations. 

Associations are corporate bodies and they have all the rights and authorizations indicated in 

48
th  

article of Turkish Civil Law. Turkish Civil Law's 47-55
th

 articles contain the provisions related 

to legal entities, 56-100
th

 articles contain provisions related to Associations and 101-107
th

 articles 

contain provisions related to Charities. For example: in article 51 of Civil Law; it is said that 

“Residential place of the legal entity is the place where legal entity’s business is conducted unless 

there is another provision in the organization certificate.” This provision is binding for Associations 

and charities exactly as article 48.  
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Covid-19 has been a new scientific miracle that the principles of Islam, which have been 

experienced for 14.5 centuries, have always provided religious, worldly and ethereal benefits for 

humanity. Because the current and scientific Covid-19 pandemic measures and Islamic principles, 

which have been applied for 14.5 centuries, are overlapping. 

2. CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS 
Charities, which are formed with the feeling of effecting humane duties, helping and 

protecting the poor by aiming at allocating an asset for the benefit of a society eternally, are the 

oldest and most effective products of human love which is one of the noble characteristics of Turan 

Republices people. We can list the services of charities in the social life like this: Health services, 

Education and training services, Religious and charity services, food delivery services, social 

services, Art and culture services, money relief in kind or in cash, National defense services, 

economic services, Transportation service, sports service, etc.  

There have been swift developments in Turkish Republic at EU membership process in the 

new millennium. There have been amendments at SME-association-charity legislation and at their 

accounting and finance at reform level. Non-profit organizations and platforms were transformed to 

association and charity status.
3
  

In this framework, it was envisaged to support associations, charities and other non-profit 

organizations, Platforms and SMEs which provide employment, to create convenient conditional 

credit opportunities, to decrease social costs and to prevent being overwhelmed in bureaucratic 

obstacles.  

In spite of being ahead with NGOs, SME's situations are not at desired level in Turan  

Republices when compared to the ones in EU. That these enterprises catch the EU standards by 

being successful at production, employment and export may have a key role for Turkey in entering 

European Union. When Turan  Republice’ economic structure is examined, it will be seen that 

SMEs are the corner stones of the economy. So, if the necessary importance is given to these 

enterprises, it will be easy to reach the intended economic targets.
4 

Covid-19, 14.5 centuries of Islamic principles; Isn't it a new scientific miracle that it has 

always provided religious worldly and otherworldly benefits for mankind? 
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ORTA ASYADAN ORTA DOĞUYA: 

HZ. UKKAŞE ATA VE SİRACUDDİN-SALAHUDDİN AL-OŞİ’DEN M.AKİF-

BEDİÜZZAMAN-TUNAHAN’A ANADOLU İZLERİ VE KOVİD - 19 ETKİSİ 
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ÖZET 

Doğal Kur’an ve Sünnet tedbirleri, hakim olduğu için; Kovid – 19’un etkisinin, başka 

yerlere oranla daha az olduğu orta asya-doğu’daki “Hz. Ukkaşe” türbeleri ve civarı ile de çok 

ilgilenen Siracuddin - Salahuddin Sakhibi al-Oşi; bir tarafı orta doğu kökenli olup, Orta Asya 

(Doğu-Batı Türkistan)’da ilim-hikmet, marifet ve tasavvuf ehli bir soydan gelen asil ve kudsi bir 

aile silsilesinin kutbu azamı… Bir tarafı Abbasi-Selçuklu Ortadoğu Süleymaniye-Halep-Şam 

atabeyi ve emiri Mahmud Nureddin ZENGİ ve Salahuddin-i EYYUBİ soyu ve akrabasına da 

dayanan Hz. Gaybnazar oğlu Khocomnazar - Huveyde ailesi ve soyunun oğulları; Siracuddin ve 

torunları; Seyyid Salahuddin ve Seyyide Samar Banu al-oşi, Khokon Khanlığı-Kırgız idaresindeki 

Süleyman dağı - Oş şehrinde; Timur ve Babür imparatorluğu devre dışı kaldığında, orta asyada ve 

orta doğuda ve hatta Osmanlı hilafetinde bile, manevi Muhammedi sultanlığı devam ettiren ilim 

medresesi ve tasavvufi irfan dergahı, bu kutlu ocağının Pir-i Muhammedisi (SAV), hak ve hakikat 

aleminin Hz. Ali ve Ebu Bekir kapılarının silsilelerinin ortak bir tecdidi hak kapısı olmuş ve 

kendileri ile birlikte makbul ümmetleri de hak ile hakikate ve kardeşliğe vuslatte rehberlik etmiştir. 

Orta asya ve Hindistan Müslümanlarına; dönemin Çin, Rus ve İngiliz hegemonyalarında 

kalınca, yeni yardımcı ve kurtarıcılarının İstanbul hilafet merkezinden ve anadoludan geleceklerini, 

gıyaben ve çok önceden müjdeleyerek hilafet merkezine ve Anadolu islamına dayanmalarını ve 

güvenmelerini, kerametvari olarak Mevlana Salahuddin müjdelemiş ve dediği gibi de olmuştur. 

Demokratik Osmanlı Hilafet Cumhuriyeti orduları başkomutanı Enver paşa ve silah arkadaşları 

müjdelediklerinin ilk öncüleri olmuş, sonuncuları da 1992 bağımsızlığı ile başlayan vefalı Turgut 

ÖZAL ve Enver ALTAYLI. öncülüğündeki resmi ve STK ilgisi ve özellikle Ziyaeddin, 

Bediuzzaman ve Tunahan şakirtleri ve hizmetleri olmuştur. Bu kutbu azamın İstanbul hilafet 

merkezi ve anadoludaki ilgilileri ve meyveleri; Enver Paşa, Ziayeddin G., M.Akif, E.Edip Fergani, 

Bediüzzaman S. ve Tunahan S. ile şakirtleri vb. meslek ve meşreb yolunu ve okulunu ümmete 

yenilik olarak verdi. İlgili Kovid-19, 14,5 asırdır yaşanan islamiyet ilkelerinin; insanlık için her 

zaman dini dünyevi ve uhrevi yarar sağladığına yeni bir bilimsel kanıt ve mucize olarak görülmesi 

de bu vesile ile değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ukkaşe Ata, Ökkeşiye, Siracuddin al-Oşi, - Salahuddin Sakhibi al-Oşi, 

Samar Banu, Şabdan Baatır, Kurmancan Datka, Hilafet, Abdulhamid, M.Akif, Bediüzzaman, 

Tunahan, Abdurrahim Mirza, Hicaz Demiryolu, Kovid-19. 
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1. GİRİŞ  

Doğal Kur’an ve Sünnet tedbirleri; hakim olduğu için, Covid – 19’un etkisinin başka yerlere 

oranla daha az olduğu orta asya-doğu’daki “Hz. Ukkaşe” türbeleri ve civarı ile de çok ilgilenen 

Mevlana Siracuddin - Salahuddin Sakhibi al-Oşi
22

; bir tarafı orta doğu kökenli olup, Orta Asya 

(Doğu-Batı Türkistan)’da ilim-hikmet, marifet ve tasavvuf ehli bir soydan gelen asil ve kudsi bir 

aile silsilesinin kutbu azamı… Bir tarafı Abbasi-Selçuklu Ortadoğu Süleymaniye-Halep-Şam 

atabeyi ve emiri Mahmud Nureddin ZENGİ ve Salahuddin-i EYYUBİ soyu ve akrabasına da 

dayanan Hz. Gaybnazar oğlu Khocomnazar - Huveyde ailesi ve soyunun oğulları; Siracuddin ve 

torunları; Seyyid Salahuddin ve Seyyide Samar Banu al-Oşi, Khokon Khanlığı-Kırgız idaresindeki 

Süleyman dağı Oş şehrinde; Timur ve Babür imparatorluğu devre dışı kaldığında, orta asyada ve 

orta doğuda ve hatta Osmanlı hilafetinde bile, manevi Muhammedi sultanlığı devam ettiren ilim 

medresesi ve tasavvufi irfan dergahı, bu kutlu ocağının Pir-i Muhammedisi (SAV), hak ve hakikat 

aleminin Hz. Ali ve Ebu Bekir kapılarının silsilelerinin ortak bir tecdidi hak kapısı olmuş ve 

kendileri ile birlikte makbul ümmetleri de hak ile hakikate ve kardeşliğe vuslatte rehberlik etmiştir. 

Bu kutsiler ve aksakallar silsilesi zincirinin, maddi saltanat hilafetinin bile tecditlerle en makbul 

idare olan meşrutiyet-demokrasi ve cumhuriyete inkılabına da vesile olan, önemli bir halkaları 

olmuştur. Ahir zamanın en önemli Çanakkale zaferinin Halife Sultanı M. Vahdettin ile  gazi 

başkomutanı Enver Paşa ve kutsileri; Ziayeddin G., M. Akif ile Bediüzzaman ve Tunahan vd. ile 

hizmetlerine manevi destek, himmet ve işaret buyurarak, gaybi keramet ehli ve ricalullah 

olduklarına da delil olmuştur. Kendilerine “tecdidi kutsi dede-baba, ocağına da tecdidi kutsi dergah” 

denmesini”, hak etmeleri de bundandır. 

 

2. KONU VE AÇIKLAMALAR  
Kovid-19, 14,5 asırdır yaşanan islamiyet ilkelerinin; insanlık için her zaman dini dünyevi ve 

uhrevi yarar sağladığına yeni bir bilimsel kanıt ve mucize olarak ilgili görülmesi üzerine bu vesile 

ile değerlendirilmektedir ki; Hz. Ziyaeddin gibi, Hz. Gaybnazar, Ahmedi Yesevinin ve Ahmedi 

Khaninin; Avrupa ve Çine kadar uzanan orta asya (batı-doğu Türkistan-Kürdistan) ile Ortadoğu 

(Horasan, Anadolu ve Kürdistan) manevi erenlerinin irfan mektepleri malumumuz. İstanbul’un 

fethinde mübarek 70 orta asya ve horasan rical ul-gayb ereninin, S. Fatih ve evliyalarının manevi 

imdad çağrılarıına uyup, seccadeleri ile uçup haliçte, deniz üzerinde seccadelerini serip ibadet ve 

dua etmeleriyle, fetih ordusuna ve milletine tahkiki iman ve ümit dersleri vererek, İstanbul’un 

fethinde önemli rol oynadıkları da malumdur. Mevlana Halidi Bağdadi ve Ziyaeddin-i 

Gümüşhanevi, Orta Asya ve Hindistan cazibesi ile ortadoğudaki Mahmud Nureddin ZENGİ ve 

Salahuddin-i EYYUBİ medrese ve dergahından, orta asya-Hindistan Rabbani-tecdidiye mesleğine; 

İmamı Rabbani ve Gaybnazar otağına gelip, Muhammedi tecdidiyye rabıtalarıyla, irşat makamına 

ulaşıp, tekrar manevi vazifeli olarak orta doğuya ve anadoluya da gelip, Bağdat-Şam ve Anadolu 

irşat ve irfan yolunu, bunların aracılığıyla ve Abdülkadiri Geylaninin de iltimasıyla açmıştır. Mana 

aleminin hak ilmiyle Muhammedi maddi sultanlık ve hilafetin demokratik Osmanlı Hilafeti 

Cumhuriyetinde olduğunu Allahın izniyle gören ve bilen bu ehli kalb ve gaybnazar zatlar, müritleri 

ve talebelerini doğu-batı Türkistan’dan İstanbul üzerinden hacca, umreye ve orta doğu ve Mısıra 

yollamaları çok anlamlıdır.  

Özellikle İngilizlerin, Babür Halife Sultanlığına son verip Hindistan ile Afganistanı 

tamamen işgal etmelerinden sonra, Türkistan’ın güney yolundan ve İran-Kürdistan-Irak üzerinden 

hicaza hac ve umreye gidilmesi, güvensiz hale gelince, özellikle 1808 Senedi İttifak ile başlayan 

ıslahat ve tanzimat dönemleri ile 1876 Abdulhamit döneminin Kanun-u Esasi (Anayasası) ve I. 

Meşrutiyet (demokrasi) dönemiyle güçlenmesinden sonra, güvenli “deniz-süveyş kanalı” yolu ve 

sonraları da “İstanbul-Hicaz demir” yolu ile İstanbul üzerinden bu hac ve umre yolu güzergahı 

                                                 
22

 Kırgızistan’ın Süleyman dağı Oş şehrinin 2019 yılı Türk dünyası kültür başkenti etkinlikleri münasebetiyle Oşlu alim ve şeyhlerinden  Siracuddin - 

Salahuddin (Sokhibi) al-Oşi’nin uluslararası bazı münasebetleri aşağıdaki gibi incelenip sunulmuştur. Сиражий - Сакхыбий Ал-Оший  2018 
kitabının Türkçe bölümüne eklenmiştir. 
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kullanıla gelmiştir. Özbek-Uygur; Kırgız-Kazak; Tatar-Türkmen, Türk-Kürt vd. Nakşi-Kadiri vd. 

medrese, tekkeleri ve camileri, Demokratik Osmanlı Hilafeti Cumhuriyeti döneminde 

yaygınlaşmıştır. Hele hele Abdülhamit II. hilafeti döneminde, uzun ve derin şer projelerin hızırvari 

hayra tebdillerinde, Hz. Hızır gibi bu kutbu azama ve talebelerine çok ihtiyaç duyulmuştur. Orta 

Asyadan Hz. Canı Canan ve orta doğudan Halidi Bağdadi vb maneviyat sultanları ve kutupları 

imdadına yetişmekle birlikte, dönemin orta asyadan doğu-batı Türkistan ve horasan erenlerinin 

tasavvuf ve irfan başçısı Siracuddin oğlu Salahuddin, 28-29 seferlik tayyı zaman ve bastı mekan, 

hac ve umre yolculuklarında birkaç sefer de bizzat İstanbul’a uğramakla, Demokratik Osmanlı 

Hilafeti Cumhriyeti merkezinde, yenilik olarak manevi bir diriliş ve kemalat yaşanmıştır. Bu 

dönemin etkisi ile Türkiye Cumhuriyeti vücuda gelmiş ve devamı sağlanmıştır.  

Gaybnazar soyu, hızır misal keşif ve keramet ehli, kutbu azam bir zat olduğu; dönemin hicaz 

ve hilafet merkezince de iyice anlaşılmış olup, şeyhlerin şeyhi ve gavsul vasilin ve kutb ul-aktab ve 

kutb ul-a’zam olarak, Demokratik Osmanlı Hilafeti Cumhuriyeti merkezinden de lütfen çağrılmış, 

halife sultan Abdülhamit II.’nin baş müşaviri ve mürşidi olarak Muhammed SAV’ın manevi halifesi 

olarak baştacı edilmiştir. Öyleki maddi halife sultan Abdulhamit, kendi sultanlık faytonu ve 

korumaları ile kendinden alim, yaşlı, kamil ve manevi halife sultan bildiği Siracuddin oğlu 

Salahuddini; İstanbuldaki Eyüp Sultan camisi ve türbesine dua ve ibadete gönderirdi. Hacca ve 

İslahiye-NurdağıTorunlar köyündeki Hz.Ukkaşe ziyaretine, törenle ve sürre alayının hediyeleri ile 

gönderirdi. Özellikle 1908 II. Meşrutiyetin lüzumu ve ilanında, hilafet merkezini ve ehlini, bu kutbu 

azam, Hz. Ziyaeddin ile birlikte; ilim-hikmet ve kerametleri ile ikna etmişlerdir. Takdir ve 

mukadderatı ilahiyyeyi, ehli beyt ile sünnet vel-cemaat üzere hak ve doğru okuyup, Abdülhamidi 

saniyi, kuran, hadis-sünnet, icma’ı ümmet ve kıyası fukaha ile müceddidi din ilmi ve irfanı ile 

tecdide tam ikna ve irşat eden bu zat olmuştur. Halife Sultan Abdülhamidi en lüzumlu zamanda, 

manen irşat ve terakki ettirip, Hz. Hızır makamına çıkarıp, Hz Hızır ile de görüştürmüştür.  

Mahmud Nureddin ZENGİ, Salahuddin-i EYYUBİ ve devrinin kutbu azamı Muhammed 

NURBAKİ; Hz Muhammed’in maddi izlerinin ve vücudunun türbesinden kaçırılarak, son 

peygamber Muhammed↔Kuran ve Hadis-sünnet mucizeliğinin çürütülmesi; nifak projesini 

kerametle önlediklerinde, (Kudüs işgalcilerince munafıkane, Medine’de yer altından eşilen uzun 

tünel ile ulaşılan türbesindeki kabri şerifinde,) Hz Muhammedin çürümeyen dip-diri cesedi ve 

cennet kokulu nur-u baki ve cennet bahçesi olan kabrinde, tecdiden ve yakinen de, nur u baki-i 

peygamberisi müşahede edilir. (Hz. Muhammedin türbesini boşaltarak Kuranın ve Hadis ile 

Sünnetin de içini boşaltma) nifak projesinin önlenmesinin vesilesi ve sonucu olarak; adeta 

Muhammed SAV yeniden doğmuş ve Kuran yeniden nazil olmuş gibi, nübüvvetiyle diri ve hay 

olduğunun, yeniden ve yakinen müşahedesiyle, hazır ve huzurdaki inananlar, Muhammed↔Kuran 

ve Hadis-sünnet mucizeliğine, yeniden tanık olup, manevi kuvvet bulup, bunlar etrafında yeniden 

tecdidi Muhammedi bir tevhid ve ittihadı Muhammedi ile biat yapılır. Orta doğu Arap-Acem(Fars) 

ve Türk-Kürt islam birliği ve gücü oluşturulup, Kudüs’ü, Şam ve Halep’i Latinlerin ve tapınak 

şövalyelerinin işgalinden bu tecdidi Muhammedi sinerjisi ile kurtarırlar.  

İşte Hz. Huveyde ve Siracuddinin mektebi ve okulu, orta asyada böyle bir tecdidi ve tevhidi 

yeniden yapmak ve yaşamak duasıyla nurdan yavrularına II. Salahuddin (Eyyubi) adını koyup, 

mektep-medrese ve post-dergahlarını ona teslim etmişlerdi. Salahuddin bir Hz. Zülkarneyn ve 

Süleyman gibi hem orta asyada ve hem de ortadoğuda Halife Sultan Yavuz Selim ve Salahuddin-i 

Eyyubi’nin “İttihadı Muhammedi” ideallerini yeniden tecdid ve tevhid edip, şakirdlerini ilahi haddi 

aşmadan takdir ve mukadderatı ilahiyye dairesinde yetiştirdi. Salahuddinin, orta asya Fergana 

vadisinde olduğu gibi Çüy vadisi halifelerinden Şabdan Baatır’dan da İstanbul-Medine (Hicaz) 

demir yolu inşaatı için para yardımının toplanmasını ve gönderilmesini istiyor. Çüy vadisi halifesi 

Şabdan Baatır epey hayli para toplayıp ve öncelikle İstanbul-Hicaz demir yolunun finansmanı için 

İstanbul Hilafet merkezine yolladığı gibi; diğer İstanbul-Kürdistan(Bağdat) ve Türkistan acil demir 

yolları yapımı için de Fergana ve Çüy vadilerindeki Uygur-Özbek, Kırgız-Kazak, Tatar-Türkmen 

vb. müslümanların bu Hicaz, Kürdistan(Bağdat) ve Türkistan demir yollarına da katkılarını; 

Salahuddinin, müridleri ve halifeleri ile halkları da sağlıyor. Halife Sultan Abdulhamit II.’nin, bu 
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yardımların bir kısmını gönderen Şabdan Baatır vb. halife ve müridlerine ödül ve madalyalar 

verdiği arşivlerde kayıtlıdır.
23

  

Halife Sultan Abdülhamit II. ve sonraki halife sultan kardeşleri; M.Reşat ve M.Vahdettinin 

de; ehli ilim - hikmet ve keramet olmalarını da özellikle bu kutbu azama bağlamaktadırlar. 

Demokratik Osmanlı Hilafeti Cumhuriyetinin son dönemlerindeki, dahilde ve hariçte yapılan 

düşmanlık ve kötülüklere mukavemeti ve muzafferiyeti, bu kutbun irşadına da bağlamaktadırlar. 

Bazı içiçe 3 Muhammedi birlik idealini bu zat tavsiye etmiştir. Ademi merkezi olmak üzere en iç 

dairede, merkezde Türk, (Turan), onu saran İslam (Şii-Sunni), onu da saran, insan (ehli kitap ve 

ümmeti davet) manevi Muhammedi birliği ile hilafetin meşrutiyet-demokrasi ve cumhuriyet ile 

daha başarılı olacağını ve politikasını devrin Halife sultanlarına ve ilim adamlarına, Ziyaeddin, 

M.Akif, Bediuzzaman ve Tunahan gibi, bu kutbu azam Salahuddin de tavsiye etmiştir.  

Muceddidi elfi sani İmamı Rabbani, tecdidiyye kolunun bir müceddidi olarak; Osmanlı 

hilafetinin yeni ve ileri yönetim modeli olarak; senedi ittifak, ıslahat ve tanzimat fermanlarından 

sonra, asrı saadetdeki gibi yeniden meşrutiyet ve cumhuriyetle taçlanmasının önünü; Ziayeddin G., 

M.Akif, Bedüuzzaman ve Tunahan ve hizmetlerini gayb aşina bir nazarla, son 3 halifeye de 

müjdeleyerek ve İstanbul salatin camilerinde ilahi feyiz ve nuraniyetlerine binaen, bu zatlara vaaz 

ve irşat görevlerini de verdiren bu zat’ı nurani olmuştur. Hatta halife sultanlar Abdülhamit ve M. 

Vahdettin’in hal edilmelerinde kimsenin burnunu bile kanatmadan “dahilde fitne ve harp olmaz, 

yeter ki devlet ve millet yaşasın!” deyip, gerektiğinde sadece ceketlerini alıp, şahsi riyaset ve 

saltanatı; milletin ve devletin selameti için asrı saadetteki gibi yeniden meşrutiyet-domokrasi ve 

cumhuriyet için bırakmaları örneğini ve erdemini, bu zatın irşadına bağlamaktadırlar. 

Siracuddin-Salahuddininin kimi zaman (Orta doğu) Türkiye’de ve Arabistanda; hac, umre 

ve irşat vazifesi için Mekke ve Medineye uzun süreli seyehatları da olur. Bazı talebeleri ve müritleri 

Ortadoğu Kahire-Bağdat-Halep-Şam, Mekke ve Medinede de irşat hizmetinde bulunmaktadır. 

Ordaki talebe ve müritleri ile halis ve örnek birer müslüman olurlar. İlim irfan ve irşat dairesi ile 

halkası, bu eren-müritleri vasıtasıyla alabildiğine genişler. I. Ve II. Meşrutiyetlerle 

Demokratikleşmiş Osmanlı Hilafeti Cumhuriyetine bağlılığa ve iteata da önem verir. Mekke ve 

Medine’de herkesin itibar ettiği vaaz, sohbet ve zikir meclislerine koşar. Hatta Bediüzzamanın 

“Kambur” dediği dönemin kutbu azamı bile onun talebesi ve müridi ve halifesi olarak yetişmiştir. 

Devrinin kutbu azamı olarak da bulunan Kambur Şeyhin, hüsnü zanla Türkiye’nin rejim 

değişikliğine ilişkin haberleri, dedikodu zannederek inanmadan ve aldırmadan M.Kamali demokrat 

Osmanlı Halifesi Cumhuriyeti de zennedip muvaffakıyeti ve sıhhati için dua edip çalışırken, maddi 

ve siyasi hilafetin 1924 yılında TBMM’nin şahsı manevisine tevdi edildiğini, 1936 yılında madden 

M.Akif ve manen de Bediüzzaman ve Tunahan’ın iltimasları ile ve Türkiye’deki son durumu 

gerçekten fark edince, tersine dualarıyla salihlerin ve saidlerin selameti ile muvaffakiyet ve 

muzafferiyeti için dua ve himmet ederek hüsni zan hatasını ve gafletini telafi etmiştir.  

İngiliz ajanları ve Şerif Hüseyin, M. Salahuddin ve talebelerinin Haremeyni Şerifeyndeki 

Meşruti (demokrat) Osmanlı hilafeti cumhuriyeti yanlısı hizmetlerinden çok rahatsız olurlar. Bu 

zatın ve talebelerinin Mekke ve medinedeki itibarını ve varlığını ortadan kaldırmadan, Hilafetten 

ayrılık ve bağımsızlık alamayacaklarına kanaat getirirler. Ulema-ü zahir ve su’i, sureti haktan 

görünüp irfan ve tasavvuf yolunun ve evliya kerametlerinin bid’ad ve istidrac ve şirk olduğundan 

bahisle, Muhammedi tecdid yoluna karşı propaganda ve şikayetle cezalandırmak ve halktan uzak 

tutmak için Mekkede hapishanelerine attırılırlar. M.Salahuddin ise, ard arda 7 kat kilitli ve özel 

güvenlikli bu hapisten kerametkarane çıkmış ve Beytullah’ın üstüne çıkıp altın oluk’un aktığı yerde 

oturup hatim, dua, evrad ve zikirlerini yapar. Ehlince malum, beytullaha inen ilahi nur ve feyze 

ayna olup dünya çapındaki müritlerine manevi canlı yayınla aktarır ve yansıtırdı. İlim, hikmet, nur 

ve feyz-i ilahiyi cezb ve celp edip, dünyaya dağılmış talebe ve müritleri ile hüccacın tefeyyüzüne ve 

                                                 
23

 Aynen bunun gibi M. Siracuddin-Salahuddinin Orta (Batı-Doğu Türkistan) Asyanın, Afganistan ve Hindistanın tüm 

müritleri; 1. Dünya savaşı ve Anadolu’da milli mücadele başlayınca ümmeti Muhammedin Hilafete yardım ve 

himmetlerinin de bu mücadeleye katkısını sağlamıştır.  
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marifet nurlarına gark olmalarına vesile olur. İngiliz ajanları ile münafıklar ve ulema-ü zahir ve su’i, 

bu manevi hale, basiretsizlik ve inkarlarından vakıf olmazlar. Ayrılıkçı Şerif Hüseyin; 

M.Salahuddinin de öz şerif ve seyitliğine bakmadan ve Beytullah üzerindeki altın oluğa kerametle 

(merdivensiz nasıl) çıktığına hayret etmeden, özel merdiven kurarak zorla Beytullahın altın 

oluğundan aşağı indirtip yine 7 demir kapılı hapise atar. Ailesi ve yakın akrabaları ile bağlılarını da 

bu hapiste toplar. Kerametleri ile nifak projelerini bozan salih ve said suleha-i ümmet Siracuddin-

Salahuddini, aile ve yakınları ile imha etmeye, İngiliz hamileri ile birlikte karar verir. Sabahleyin 

infaz ekibi, ard arda kilitli 7 demir kapılı zindana gelip içeri gelirler. Ama zindanda öldürülecek 

kimseyi yine bulamazlar. Halbuki 7 Kapının anahtarları da kendilerinde, (kapıları kendilerince 

açılmadan) bu salih ve saidler, nasıl bu 7 kapılı zindandan çıkarlar? gözleri ile gördükleri bu 

keramet-i evliyayı hiç düşünmezler. (Şerif Hüseyin ve ekibinin bu kerametlere hiç aldırmaması; 

hepisinin gavur - ingiliz ajanı olduğu ihtimalini kuvvetlendirmektedir.) Oysa Rical ul-gayb, Allahın 

hızır misal dostu için bunlar sıradan şeylerdi. Hz. Hızıra güç yetirilmediği gibi, hızır misal kutbu 

azamlara da güç yetirilemeyeceğini zahir kerametleri ile herkese göstermiştir. (Buna Ziyauddin G., 

M.Akif, Bediüzzaman ve Tunahan’ın da bütün suikastlere rağmen sıcak yataklarında irtihalleri de 

örnektir). Ama münafıklar veya gavurlar, bu kerametlere akıl ve iman erdiremeyip “Salahuddin ve 

ailesini hala bulundukları ve görüldükleri yerde hemen vurulması için yineden emir de verirler… 

Ama İngiliz ajanları Mekkeden tüm çıkışları tutarlar ve her yeri ararlar; yine bunları bulamazlar… 

Geldiği Medine üzerinden İstanbul - Hicaz demir yolu ile tekrar İstanbul’a döneceklerini 

zannederek ve mutlaka gelecekler diye oraların yolunu ve istanyonlarını da nafile tutarlar.  

Ama Hz. Salahuddin, aile ve akrabalarını; sahte Şerif Hüseyin ve İngiliz ajanlarının hiç 

ihtimal veremedikleri Kızıldeniz, süveyş kanalı ve Mısır üzerinden İstanbul’a sefere çıkan başka bir 

İngiliz gemisine hemen bindirir. Hiçbir yerde bulunamayınca, son ihtimal olarak; o sıraalar yola 

çıkan İngiliz gemisiyle gittikleri ihbarı ve kanaatiyle, İngilizlere ihbar edilerek yola çıkmış gemiyi, 

inilecek ilk limanda durdurup, İngiliz ajanlarınca tutuklamak ve öldürmek için de didik didik 

ararlar. Muhammed SAV’i sevr mağarasında gizleyip göstermeyen Allah c.c., fena fil-Muhammed 

olan veli, said ve salih evlatlarını ve ümmetini de düşman İngiliz gemisinde ve limanında bile, 

İngilizlere görünmez yapmıştır. Kendini bulunduğu yerde öldürmek isteyen İngiliz ajanları ve 

gemisi ile Mısır üzerinden ta İstanbula kadar emniyetle ve kerametle gelmiştir. Halife Sultan, bu 

kutbu azamı bu hac ve suikast dönüşü resmi törenle karşılamış, kerametli durumu ve başına 

gelenleri öğrenmiş ve ayrılıkçı sahte Şerif Hüseyin’in ayrılıkçı ve kişisel saltanatı için İngilizlerle 

işbirliğine karşı gereken tedbirleri almıştır. 

Bu arada Bediüzzaman’ın İstanbul’daki ahvali (Dünyaya ilmi meydan okuması ve her 

soruya cevap verilir- kimseye soru sorulmaz ilanı) ve yayınlanan kitapları ve ceridelerdeki yazıları, 

bu kutbu azam Salahuddin Sakhibi Al-Oşi’ye de arz edilmiş, o da Bediüzzaman hakkında; 

“Peygamberden sonra sadece Hz. İmamı Ali ve Caferi sadıka verilen Muhammedi ledünni, ilham, 

ilim ve hikmet makamının sahibi hak ve hakikatli ermiş bir özel zat olduğunu ve ona uyulmasının 

gerektiğini” bir kefili olarak tavsiye etmiştir. (Hatta Şarktan beklenilen tecdidi nurun sahibi 

olduğunu, Bediüzzaman rüyasında görünce, mevhibe-i hak ilmi sebebiyle ümmetten hiçbir bir 

kimseye soru sormayan Bediuzzaman; önemli bir rüyasını bu kutbu azam ve suleha-i ümmet bildiği 

için sadece Siracuddin – Salahuddin Sakhibi Al- Oşi’ye açmış ve anlatmıştır. O da isabetli bir tevil 

ve hak yorumu ile Bediuzzamana cevap ve gaybi müjde olarak vermiştir. Bediüzzaman bu enteresan 

rüyasını, “isabetle tevil eden ve hak yorumlayan (Salahuddin Sakhibi Al- Oşi’yi) sulaha-i 

ümmet’ten bir zat” olarak kitabında anlatır. Salahuddin-i (Eyyubi) ismini de andırmak ve 

çağrıştırmak üzere onun için “suleha-i ümmetten bir zat” diye hakkında kitabında da bahseder.)
24

 

Bunun üzerine Bediuzzaman S.N.; halife sultan Reşat’a ve Genel Kurmaya danışman, fahri 

kaymakam ve gönüllü alay komutanı ve Darul Hikmet il-İslamiye’ye de aza yapılır
25

.  

                                                 
24

 B. Said-i Nursi, Risale-i Nur K. “Sunuhat”, S.349. Yeni Bsk., Yeni Asya Neşriyat, İstanbul. 2018. 
25

 Hatta sonraları TBMM’ne ve cumhuriyet hükümetine de danışman olarak çağrılır ve yapılır. 
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Siracuddin – Salahuddün, kendi yerine, halifesi olarak Abdurrahim mirzayı (Tespihçi 

Babayı), İstanbul ve Anadolu’daki kendi müritlerinin başında bırakmış, Halidi bağdadi kolundan da 

Bediüzzamanı halife sultana başdanışman tavsiye etmiştir. İrfan meclisinden Enver paşayı saraya 

damat ve hilafet orduları başkomutanı ve genel kurmay başkanı olarak tavsiye etmiştir. (M. 

Kamal’in saraya damat olarak girmesini ise yine bu zat engellemiştir). Kişisel riyaset ve saltanat 

yerine, yönetime halkın katılımı ile sünnet ve istişareye de uygun olarak hilafetin meşrutiyet-

demokratik cumhuriyet ile daha da güçleneceğini tavsiye ederek, 2. meşrutiyete (demokrasiye) 

hemen yeniden geçilmesinde acil keramet olacağına, M.Akif ve Bediüzzaman gibi halife sultanı 

inandırmış, ileri demokrasi-meşrutiyeti 2. kez ilan ettirip uygulatmıştır.  

Halife Sultan M.Reşat döneminin müşavirliğine M.Akif, Bediüzzaman ve Tunahanı da 

tavsiye ettiği için Balkanlar seyahatinde, halife sultanın maddi ve manevi başmüşaviri olarak 

seyahat boyunca, Hilafet heyetinde ve beraberinde Bediüzzamanın da bulundurulmasını, meşhur 

Şam hutbesini vermesini ve Bedüzzamanın Merdeset üz-zehra projesine hilafetin para tahsisini 

yapmasını sağlamıştır. Bediuzzaman Van’da medreset üz-zehra projesini yürütürken 1. Dünya 

savaşında halife sultan Reşat’ın da fahri kaymakamı ve gönüllü alay komutanı olarak, kafkas ve 

doğu cephesinde bizzat görevlendirilmiştir. Bediüzzaman da, sivil Kürt-Zaza ve alevi-sunni 

halklarının da gönüllü katılımı ve mukavemeti ile yurdu savunma göreviyle, kafkas ve doğu 

cephesinde, savaşarak hilafet ordusunu ve vatan ile memleketi savunmuş ve güçlendirmiştir. Enver 

paşa da hususi mürşidi Salahuddinin manevi tezkiyesi ve işareti ile Bediüzzamanı çok iyi anlamış 

ve değerlendirmiştir. Bediüzzamanın 1. Dünya savaşındaki, ağır yaralanmasını ve gaziliğini ve 2 

yıllık esaretini; bir özel istiklal madalyası ile taltif ederek Darul Hikmet il-İslamiye azalığına, hilafet 

ordularının kontenjanından, ilk önceleri hiç Fıransızca bilmediği halde (Sonradan Rusça bildiği ve 

Fıransızcayı da 1 haftada öğrendiği ve yabancı dilde konferans verdiği rivayet edilir) M.Akif’in de 

iltiması ile getirilmesini sağlamıştır.  

M. Akif ve annesi de bu marifet dergahının soyu ve bendesidir. M.Akif ve Bediüzzamanın 

yakın arkadaşı Eşref Edip Fergani (KUŞÇUBAŞI) de bu ocaktan yetişmiştir. Bu kutbu azam Rical 

ul-gaybdan olduğu için, Hz. Hızır misal; lazım olduğu anda ve yerde hemen tezahür ederdi. Bir 

ulema istişare ve iftar meclisinde, kendisinden ziyafet duası yapması da istenince, o ise kendi yerine 

en genç müridi dersiam ve alimlerinden zülcenaheyn Süleyman Hilmi TUNAHAN’ın, yemek duası 

yapmasını istemiştir. Herkes gibi genç S.Hilmi de tevazu, taaccüp ve haya ederek tereddüt 

gösterince, “evladım yüzüme bak hele, küçüklüğünde gördüğün rüyadaki zat gibi değilmiyim” diye 

kimsenin bilmediği Hz. Süleyman’ın çocukluğında yıllar önce gördüğü önemli sadık bir rüyasını 

bile Allah’ın izniyle bildiğini bildirmiş. Bu iltifat suretiyle genç müridi, dersiam, süper zeka ve dahi 

Süleyman Hilmi TUNAHAN’ın, halife sultan ile sarayının,  hazırdaki faziletli, şeyh ve ulemanın 

gönlüne ve gözüne girmesini ve Salatin camilerinde Ziayeddin G., M. Akif ve Bediüzzaman gibi 

mürşid ve vaizi umumi yapılmasını da sağlamıştır. Daha sonra helaket ve felaket asrının 

kendisinden sonraki M.Akif ve Bediüzzaman gibi bir halaskarı olacağını, halife sultana ve veliaht 

kardeşlerine müjdelemiş, 2 halife sultanın hal edilmelerinin acısını bunların vucud ve müjdesi ile 

tahfif etmiş, metanetle kadere rıza ve kazaya teslimiyetlerini sağlamıştır. Bunlara ve ilgili 

talebelerine Ahmedi Yesevi ve Khaniler gibi, İslamın İstanbul ve Anadoludan yeniden ihya 

olacağını müjdelemiştir. O şevk ile Anadolu seferberliği ile Çanakkale zaferi de kazanılmıştır.  

Aynı şekilde Orta asyanın, dönemin Rus, Çin ve İngilize karşı hürriyeti ve terakkisinin de 

Anadolu’dan gelenlerle olacağının müjdesini de önceden gaybi ve ilahi bir nazarla vermiştir. 

(Türkiye’nin ve Enverlerin ve STK’ların 1992 sonrası orta asya hizmetleri vb’ni müjdelediği gibi: 

Osmanlı hilafeti 1. Dünya savaşı sonunda mağlup olanların arasında sayılınca Enver paşa ve diğer 

bazı paşaları ile sorumluluğu üzerine almıştır. Sevr anlaşmasıyla Hilafet orduları dağıtılınca, 

görevlerinden azledilmeleri sonucunda, Enver paşa bazı kahraman arkadaşları ile Kafkasya ve orta 

asyadaki (Doğu-Batı Türkistan) üstadı Siracuddin-Salahuddin Al-Oşi’nin yanına ve dergahına 

gitmiş ve geleceklerinin önceden üstadlarınca müjdelendiğini kerametvari öğrenince, onun oradaki 

halifelerinin emrinde, oralarda Hilafet orduları eski başkomutanı olarak “Turani kurtuluş 

mücadelesini de başlatmış, Tacikistanda şehit oluncaya kadar dönemin Rus, Çin ve İngiliz işgaline 
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direnmiş ve oraların halklarına hürriyeti ve direnmeyi öğretmiştir. Anadolu istiklal mücadelesine eş 

zamanlı “Turani istiklal mücadelesini” de kafkasya ve orta asyada başlatmış ve yapmıştır. 1936 

yılına kadar işgalcilere teslim edilmeyen “Turani yurtlarının” korunmasını öğretmiş ve 

sağlamıştır).     

Orta doğuda ↔ asyada
26

 Hz. Ukkaşe-Sulaha-i Ümmet, Bediuzzaman-Tunahan ve 

Çelikanlı Mehmmed Ali ile Allik’in Kızı Fatmey  Hz. Siracuddin-Salahuddin Sokhibi al-Oşi ile 

ilgili araştırmalarımızda zaman ve mekanları aşan Sokhibi sır:  Orta asya-doğudaki Hz. Ukkaşe ata 

ve M. Salahuddin araştırma ve kitaplarının yazarının Çelikanlı Moroğlu sofi M.Ali olarak bilinen 

büyük dedesi ve ata-babaları, yazları Gaziantep Sofi-Kartal dağı ile Musabeyli-Kilis yaylalarında, 

kışları da Nurdağı-İslahiye ovalarında hayvancılık yaparak göçebe yaşarlarmış. Osmanlı Hilafeti 

Çaldıran ve Merci-i Dabık zaferlerinden sonra, Anadolu'nun içinden ve dışından, gerek doğudan 

gerekse güneyden Hilafet ordusuna yardım etmiş olanlardan, Anadolu'ya akın eden Ortadoğu-

Mezopotamya vb göçebe Türk-Kürt-Arap boy ve aşiretlerine de kucak açmış ve onlara da yer - yurt 

vermiştir. Bir taraftan da bünyesine aldığı bu aşiret ve boyları 1700’lü yıllardan sonra iskan etmeye 

yani göçebelikten yerleşik düzene geçirmeye de başlamıştı. Aşiretler iskan edilseler bile birçok 

sebepten konar-göçer bir tarzda yaşamaya devam ederek, yazın yaylalara kışın ise iskan edildikleri 

kışlaklarına dönerlerdi. Yaylak-kışlak arası yarı göçebe (semi-nomad) bir yaşantı; aslında tarih 

boyunca bütün orta asya ve orta doğu Türk-Kürt-Arab aşiretlerinin hayat tarzı olmuştur. 

İşte bir Türk-Kürt-Arab melez aşireti olan Rişvani boyu Çelikanlı’da da böyle bir yaylak-

kışlak hayatı vardı
27
. Gerek yazın yaylalarda bulundukları dönemlerde, gerekse kışlaklarında ikamet 

ettikleri zamanlarda, birçok aşiretle birbirine komşu olmaları nedeniyle aralarında çeşitli iyi veya 

kötü ilişkiler yaşanmıştır. Bunların bazı kısmı arşiv belgelerine yansıyan örneklerle ortaya konmaya 

çalışılacaktır.
28

 Mesela: Maraş-Halep arasında eşkıyalığın arttığı 18-19 yy. döneminde …Çelikanlı 

Aşireti'nden Moroğlu Mustafa, ve komşu ve akraba aşiretleri Delikanli ve Melikanlı'dan Ali…; adlı 

şahıslar aileleri ile birlikte 1817 yılında Elbistan yaylasında bulunan bir bölük aşiret ve akrabalarına 

katılmak üzere yaylaya vardıklarında, eşkıyalarca üzerlerine saldırılarak, büyük miktarda hayvan, 

mal, para ve eşyalarını yağmalayıp ailelerinin üzerindeki elbiselerini dahi soyup, iki küçük 

çocuklarını da öldürerek bir çoklarını da yanlarında alıkoyduklarından bahsedilir
29

.  

Musabeyli de Allik’in Fatmeyi ile evlenen Çelikanlı M.Ali ve akrabaları, Gaziantep Sofi 

dağlı ve İslahiye-Kilis Kesten köyü Fattışlar (Fatımey) mezrası doğumlu olması ile birlikte sonraları 

demokratik Osmanlı hilafeti Cumhuriyetinin, yerel aşiret yönetimi sistemi ve bölgenin yerel 

güvenliği gereği, bir kısmı Nurdağı Tepkenli-Belpınarı köyüne de iskan ettirilmiş ve 

yerleştirilmişler. Bununla birlikte, bölgedeki otorite boşluğundan, ve Kovid-19 benzeri İspanyol 

Gribi, artan sivrisinek afeti, sıtma, verem vb. hastalık ile eşkıyalık, talan ve soygunları önlemede, 

Maraş-Musabeyli-Kilis - (Afrin) Halep arasında (Orta Asya↔Doğu’nun meşhur sahabisi) Hz. 

Ukkaşe ata-baba ziyaretçileri ve Hacı – Umrecilerin seyyar ve yerel güvenliği ve koruculuğu 

hizmeti de Çelikanlı Moroğlu M.Ali ve ekibindeki akrabalarına verilmiştir. Ukkaşe bölgesindeki 

Çelikanlı-Moroğlu aşiretinin bir kısmı: 1856 yılında Ankara taraflarındanki iskanlarından firar 

ederek Maraş eyaletine gelip konar-göçer hayatı yaşayan Rişvan Aşireti’nin Çelikanlı Cemaati ve 

moroğulları oymağı ahalisi, Maraş valisine bir dilekçe ile başvurarak, Maraş-Halep toprağında 

iskân edilmek istediklerini bildirdiler. Maraş’ta iskân edildikleri takdirde bundan böyle sakin ve sofi 

bir hayat yaşayacaklarına, kimseye zarar vermeyeceklerine (ırz ve edepleri ile duracaklarına) ve 

yıllık vergilerini düzenli olarak ödeyeceklerine dair, bazı uzaktan akrabası da oldukları Siracuddin-

Salahuddin ve Halidi Bağdadi bağlısı bazı sulahayı da kefil göstererek yerleşmek istemişlerdir. Bu 

                                                 
26

 Uçar B., Hz. Ukkaşe, Ankara,1998.  2006;  Ökkeşiye Rehberi , Ankara, Mayıs 2002  ZY GÜVEN 
27
Celikanlı (More oğulları) Oymağı: Cevdet Türkay’ın Oymak,Aşiret ve  Cemaatlar  adlı   eseri.  

28
Faruk Söylemez, Osmanlı Devletinde Aşiret Yönetimi, Rişvan Aşireti Orneği;  Xvııı. Yüzyıl Başlarından Xıx. Yüzyıl 

Ortalarına Kadar Maraş Ve Çevresinde Eşkıyalık Hareketleri- Bandıtry Movements Around Maraş From The Begınnıng 

Of The 18th Century To Mıd-19th Century, Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı : 22 Yıl : 

2007/1 (69-85 S.)  
29

 Durumdan haberdar olan dönemin Maraş valisi Kalender Paşa arşivlerinde yazılıdır. 
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sulahayı kefil göstermeleri üzerine buralara iskan istekleri Maraş mutasarrıfı tarafından kabul 

edilmiş ve Maraş-Halep aralığında ve çevresinde Hz. Ukkaşe ata ve civarı güvenlik politikası olarak 

iskân edilmişlerdir
30

. 

Sofi-Kartal dağı ve Nurdağı arası başta olmak üzere; İslahiye ile Nurdağı ve Musabey’linin 

“Dumdum Ovası” ve yaylalarında oturan bir kısım göçebe Rişvani kolu Çelikanlı moroğlu aşireti de 

yine Dumdum Ovasında ve yaylalarında oturan akraba ve komşu Delikanlı ve Melikanlı aşiretleri 

gibi, Fırka-i İslahiye’ye bağlılıklarını da sunarlar. 1865 senesinde bunlardan bir kısmının üç yüz 

yetmiş iki hane olduğu görülmektedir. Başvuranların toplam nüfusu ise 987 kişi olduğu 

yazılmaktadır. Çelikanlı aşiret liderlerinin yeni teşkil edilen “Demokratik İslahiye Meclisi 

Üyeliği”ne de getirilmesinden sonra, Celikanlı aşiretinin bir kısmı Dumdum Ovasında Örtülü Pınar 

ile Araplı Höyüğü köylerine yüzer Hanelik aynı ismi taşıyan iki köyü daha kurulmuş ve bu köylere 

de iskanları gerçekleşmiştir. (Bu aşiretin eski yerleşim yerleri; kışları Bağdat-Halep, yazları olarak 

da Erzincan kazası (Erzurum eyaleti)ne ve Ağrıya kadar dolaşmakla birlikte, Kilis Sancağı, Halep 

Eyaleti,  Antakya Kazası, Malatya  ve Maraş Sancağı, Ayıntap Sancağı olup köken olarak Mahmud 

Nureddin Zengi ve Salahuddin-i Eyyubi’nin akraba ve etbalarından olup Türkmen-Ekrad-Arab  

taifesinden  olduğu yazılmaktadır).
31

 

3000 civarında medfunu bulunan Sahabi şehri olarak bilinen Kilis ve Musabeyli Sofi-Nur 

dağları civarinde göçebe yaşarlarken ve Torunlar köyü ve civarı Çelikanlı aşireti ve şeyh ağası 

Moroğlu Ahmedi Güli ve rardımcısı korucu - fedailerinin başı cennetin/cenkin oğlu moroğlu 

Mehmet’in oğlu Muhammed Ali, (ve Allik’in Fatmeyi ile evlenen damadı) ekibiyle, Ukkaşe ata 

ziyaretçileri ve Hacı – Umrecilerin ve Hicaz Demiryolunun Maraş-Halep arası seyyar güvenliğini 

de sağlıyorlarken, bölgesindeki (Fevzi Paşa–Katma (Afrin) istasyonları ve mıntıkası) Hicaz Demir 

yolu inşaatının ve istasyonlarının yapılmasında ve seyyar güvenliğinde de görevlendirilmişler. 

Çelikanlı Moroğlu M.Ali, bölgedeki ve çelikanlı aşiretindeki akraba ve dostları arasında silahşör ve 

keskin nişancı olmakla birlikte merhametli ve adil bir sofi ve avcı olarak da meşhurdur. Bölgedeki 

azılı eşkıyalar bile ona hürmet veya korkudan aydınlıkta ve karanlıkta gece ve gündüz de olsa, hiç 

el kaldıramaz ve silah çekemezlermiş. 

Allahın bir ikramı olarak Hicaz demiryolu ile hac seferinde bölgesinin hacılarını trene 

bindirirken ve uğurlarken ay gibi parlak nur yüzlü Mevlana Siracuddin-Salahuddin, Hz. Ukkaşe ata 

ziyareti ile de ilgilenirken, Süleyman oğullarından Şeyh Moroğlu Ahmed Güli ve yardımcısı ve 

fedaisi M.A’liye, Hz. Hızır gibi özellikle teveccüh eder. “Mahmut (N.Z.) ve Salahaddin-i E. 

dedemlerin akrabaları ve etbası, Canı Canan’larım! Sizlerdeki asaletinizi tebriklerim ve sizleri de 

dualarıma dahil ederim inşallah” der. Fahri Kaymakamı ve danışmanı olarak Halife Sultan 

Abdülhamid II. adına, kendilerini ve Türkistandaki Hz Ukkaşe ata ve civarı hizmetleri gibi Torunlar 

köyündeki Hz. Ukkaşeninkini de iyi tanıdığı eski bir arkadaşları gibi konuşur ve ilgilenir. Bu esnada 

Torunlar köyündeki Hz. Ukkaşe hizmeti görevlerini de tebrikler ve çok münasip görür. Mevlana 

Halidi Bağdadiye intisaplarının yanı sıra kendi dualarına ve hususi tarikat ve cemaatine de dahil 

eder. Torunlar köyündeki Hz. Ukkaşe atanın da bu görevlileri, kısa süreli M.Salahuddin ile görüşme 

ve sohbetten, Hz. Hızırla buluşmuş ve görüşmüş gibi, manen çok etkilenip, ruhani terakki olurlar. 

Sonra İstanbul-Hicaz demir yolu treni hareketi sırasında vedalaşırken, “Siz burdaki Hz. Ukkaşe ata 

görevinize mutlaka devam edin, gizli bir ordu kuvvetindesiniz, ama göçebeliği bırakın, artık 

Torunlardaki Ukkaşe’ye kalıcı olarak yerleşin, buraları bekleyin, ne olursa olsun buralardan hiç 

ayrılmayın ha” diyerek; M.Ali’ye halife sultan Abdulhamit ve fahri kaymakamı olarak da kendisi 

adına bir resmi yazı verir
32
. İslahiye Kaymakamı ve kadısına da bu konuda nota verir. Bunun 

üzerine İslahiye kaymakamı ve kadısı Tepken-Belpınarı’ndan başka sonradan Tüllüce’den Ukkaşe 

ata civarına kadar yerleri de özellikle Güvenlik-Korucu başı M.Ali’ye tapular.   

                                                 
30

 BOA, A.MKT.NZD, Dosya: 185, Gömlek: 13. 
31

 M. Salahuddin adına ve hürmetine oluşturulan “Fırka-i İslahiyye ve Yapmış Olduğu İskan” s.10 -Aynı eser, aynı 

sahife. 
32

 Bu yazıyı Bilal’i Nadiri’nin de gördüğünü, oğlu Hilmi Nadiri; Torunlar Hz.Ukkaşe ata araştırmaları ekibine ve 

kitaplarının yazarına nakletmiştir. 
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Bu manevi görev üzerine Ahmedi Güli, Torunlar Köyü Ukkaşe ziyaretinin batı tarafına her 

yıl 6 ay yaylaya çıkar, aşiretin idaresi çadırını sürekli Torunlar köyüne bağlı Ukkaşe ziyareti 

tepesinin eteklerindeki pınarın başında kurar. M.Ali ve korucuları ile Ukkaşe ve civarının güvenlik 

işlerine de bakarlar. Gerektiğinde Maraş ile Halep arasında Ukkaşe ziyareti, umre ve hacı yolcuları 

ile ticaret ve göçebe kervanlarına refakatle seyyar koruma ve güvenlik görevini de yaparlardı. 

Aşiretin yayla mevsiminde Ukkaşe ziyaretini ve güvenliğini de sağlar. İnanışa göre; hac ve umreye 

gidemeyenler, muadili olarak bu “Muhammed Peygamberin sırtındaki nübüvvet mührünü öpen 

sancaktarı ve Peygamberin vefatından önce hazinane helalleştiği sahabisi olarak cennet ile de 

müjdelenen ehli beytinin yadigarı olan Hz.Ukkaşe ata’nın, Torunlar köyündeki ziyaret türbesini de 

7 sefer ziyaret ederler”. Hilafet merkezinden görevli Çelikan aşiretinin şehy-ağası Ahmedi Güli ve 

fedailerinin başçısı; Sofi M.Ali de, ekibiyle aşiretin ve tüm Ukkaşe ziyaretçileri ile yörenin hacı ve 

umrecileri ile tüccar ve göçerlerin ve sorumluluk bölgelerindeki hicaz demir yolu ve istasyonlarının 

seyyar güvenliğini sağlar. Bu Ukkaşe görevlilerine seyyar Hamidiye-Reşadiye güvenlik görevlileri 

de denilmektedir. Bu görevlilerden bir kısmı emmizadesi Mahmadov Sofinin ekibi olarak, 

seferberlikte Çanakkale ve Yemen cihatlarına gitmişler, ama hiç biri geri dönememiş, ne izlerine ve 

nede kayıtlarına ulaşılamayan isimsiz şehit kahramanlar olarak tarihte kalmışlar. M.Ali ise; M. 

Salahuddinin teveccühü ile Nurdağı-İslahiye’de Hz. Ukkaşe iç güvenlik ekibinin başında 

bırakılmıştır. Ama 1. dünya savaşının düşman ordularını, Afrin-Katme tren istasyonu ve Hicaz 

dermir yolunun öteki tarfında durduran ekibin başında, (M.Said Mehmet KARAYILAN gönüllü 

milisleri ile birlikte) yer almıştır. Bu suretle Gaziantep (Kilis-İslahiye) ve Maraş (Türkoğlu) gönüllü 

ve yerel milis savunmalarını da yapmışlardır. Kilis’te meşhur Hacı Ömer ve Deli Halil’in de 

akrabaları olan Ukkaşe civarı Celikhanlı aşireti-Moroğullarının, yazılı kaynaklarda bölge ve Maraş 

savunmasına katkılarından ve zaferlerinden de bahsedilmektedir.   

Moroğlu M.Ali, o kadar merhametli ve adil avcı imiş ki sadece ihtiyaç halinde ve ihtiyaç 

kadar avlanmaya özen gösterirmiş, eşkıyalara ve düşmana karşı bile bile haddi aşmaz, adaletle 

davranır ve asla zulüm etmezmiş… Hayvanlar bile bunu anlamış ve biliyorlarmış gibi, gerektiğinde 

ihtiyaç kadar av hayvanı, M.Alinin yakınlarına toplanır, hiç kaçmadan kolay avlanmalarını 

sağlarmış. Şeyh-ağa Ahmedi Güli hastalanınca, M. Siracuddin-Salahuddinin işaretiyle ve emriyle 

ziyarette daha uzun 9 ay süre ile kalır. Gönlünden ne geçirse onu avlayan M.Ali’nin, özel hallerini 

çok kere fark eden  Ahmedi Güli’nin bir gün canı, zor bulunan ve avlanan geyik etini çekince, o 

akşama doğru bakıyor ki, M.Ali 1 kurşun atımıyla 2 geyiği birden avlamış. Birini Ahemdi Güli’ye 

hediye ederken; “ağam ne zaman canın geyik eti de çekse yeter ki sen söyle demiş”. Ahmedi Güli, 

Şeyh Sokhibinin dediği gibi M.Alinin sadece gizli bir odu kuvvetinde değil, aynı zamanda gizli bir 

veli olduğunu da tam anlamış. Çünkü Ukkaşe ziyaretinin nurlu-feyizli ruhani ve manevi havası ve 

M.Alinin kerametvari avladıkları ile beslenip şifa bulurmuş.  

Sonraları “hem şeyhlik hem ağalık bana ağır geliyor. M.Salahuddin yazıyı niye “gizli bir 

ordu kuvvetinde” diyerek M.Ali’ye verdiğini şimdi anlıyorum. Asıl ve gizli şeyhliğin M.Ali’de 

olduğunu bu kerametleri gösteriyor. Ağalık postunu halife sultan bize verdi. Şeyhliği ise Allah 

dilediğine verir. Allahın adamı Siracuddin oğlu Salahuddin yazıyı ona vererek iltifatıyla buna işaret 

etmiştir” kanaatine varmıştır. Bir çok Kerametleri zuhur etmesi üzerine şeyhlik postunu yakın 

akrabası M.Aliye ve ağalık postunu da Süleyman ve Hanifi ağalara bırakır. Sonraları aşiretin 

yolunun; Sohibi (Sokhibi) yolu olduğunu ders vermek için Torunlar köyündeki sahabi Ukkaşe 

ziyaretinin batısındaki yayla çadırında vefat etmek için uzun süre kalır ve tepedeki sahabi Ukkaşe 

ata ziyaretine en yakın mümkün yere gömülmesini vasiyet eder. Ahmedi Güli orada vefat edince 

Ukkaşeye ziyaretindeki bulunduğu yere M.Ali ve ekibince defnedilir.  

İstanbul’da tespihçi baba, Kiliste Şıh efendi tekkesi ve uygur- özbekler camisi ve medresesi 

Siraci-Sokhibi-tecdidiyye yolunun temsilcisi olarak İstanbul ve ortadoğuda bu yolun temsilcisi 

olmuşlardır. Bediüzzaman Şam’a hutbe-i Şamiyesini vermek için gidip - gelirken bunların Kilisteki 

tekkesi ve misafirhanesinde bir müddet misafir olmuştur. Hatta Çelikanlı M.Ali seyyar hamidiye-

reşadiye Hz. Ukkaşe ata güvenlik ekibiyle katme tren istasyonuna kadar eşkıyalara karşı 

Bediüzzaman’ın güvenliğini sağlama görevinde de bulunmuşlar. M.Ali ve ekibi hilafet ve 
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meşrutiyetten kalan adet olarak bu seyyar güvenlik görevlerine, cumhuriyet yönetimi döneminde, 

Hz. Ukkaşe ziyareti yasaklanıncaya kadar devam ederler
33

 Sonraları oğlu Hüseyine de Hz. Ukkaşe 

ve civarı ile Torunlar köyünün güvenlik korucusu görevi bu geleneğe uygun olarak verilir. 

Makalemizin ilgi alanındaki bölgelerde sağlık, güvenlik ve huzurun daha iyi olmasının 

hikmeti; Salahuddin Sakhibi Al-Oşi’nin ilim, hikmet ve irfan metodu ile doğal ve geleneksel olarak 

sinmiş olan Kur’an ve Sünnet tedbirleri hakim olduğu için İspanyo gribi vb. gibi, Covid – 19’un 

etkisinin başka yerlere oranla daha az olduğu kanaat ve sonucuna ulaşılmıştır. Kovid-19 14;5 asırdır 

yaşanan islamiyet ilkelerinin insanlık için her zaman dini dünyevi ve uhrevi yarar sağladığına yeni 

bir bilşimsel mucize olmuştur. Çünkü aktüel ve bilimsel Kovid-19 pandemi tedbirleri ile 14,5 

asırdır uygulanan islami ilkeler birbiri ötüşüyor.   

 

3.SONUÇ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

M.Salahuddin ile Hz. Ukkaşenin Güncel İlgilileri Hakkında Araştırmalar: Orta Asya ve 

Hindistan Müslümanlarına, dönemin Çin, Rus ve İngiliz hegemonyasında kalınca, yeni yardımcı ve 

kurtarıcılarının hilafet merkezinden ve anadoludan geleceklerini, gıyaben ve çok önceden 

müjdeleyerek Hilafet merkezine ve Anadolu islamına dayanmalarını ve güvenmelerini kerametvari 

olarak M.Salahuddin müjdelemiş ve dediği gibi de olmuştur. Enver paşa ve silah arkadaşları 

müjdelediklerinin ilk öncüleri olmuş sonuncuları da 1992 bağımsızlığı ile başlayan vefalı Turgut 

ÖZAL ve Enver ALTAYLI öncülüğündeki resmi ve STK ilgisi ve özellikle Bediuzzaman ve 

Tunahan şakirtleri ve hizmetleri olmuştur. Bu kutbu azamın Hilafet merkezi ve anadoludaki 

ilgilileri ve meyveleri; Enver Paşa, Ziyaeddin G., M.Akif, E.Edip Fergani, Bediüzzaman S. ve 

Tunahan S. ile şakirtleri vb. meslek ve meşreb yolunu ve okulunu verdi. Bu kutbu azamdan bazıları 

demokratik Osmanlı hilafeti cumhuriyetinde olup işaret edilen Sulaha-i ümmet ve temsilcileri: 

Ziayeddin G. Bediüzzaman, Tunahan, M.Akif, Abdurrahim Mirza ve E.Edip Fergani 

(KUŞÇUBAŞI),  A. Arvasi, Kilis Şıh Efendi, Hz.Ukkaşe civarının Çelikanlı şeyh-ağası Ahmedi 

Güli ve fedaisi Çelikhanlı Muhammed Ali, Güldüren F., N. Fazıl, Osman ve M.Emin Siraci 

kardeşler, M.Zahid K. ve Mahmut E. hoca efendiler vb.; Siyasiler: Alimbek ve Kurmancan 

Datkalar, Bey-Bay Manaplar, Kadzılar ve fakihler, Çüylü Şabdan Baatır, Ferganalı Abdurrahim 

Mirza ve E.Edip, Semerkand, Taşkent ve Buhara ulema ve emirleri, son demokrat Osmanlı sultan 

halifesi 3 kardeşler, Hind-Pakistan - Afganistan uleması ve emirleri, ile dönemin Çin, Rus ve İngiliz 

kıskacındaki ümmetlere medetkarlar; Yeni Siyasiler: Menderes, Demirel ve Özal kardeşler, Erbakan 

ve Türkeş, Muhsin Reis, A. Şener, A. Gül, E. İhsanoğlu, A. Davutoğlu ve A. Babacan, ile çağdaş 

kurmancan datka olan ve aksakalların akmaralı Meral Akşener, Anadolu dışından; A. Humeyni, E. 

Elçibey, A. Atanbayev, N. Nazarbayev, Katar emirleri, Arabistan seyyitler cemaati ve kambur 

efendisi…    

Daha önemlisi M. Salahuddin adına ve hürmetine oluşturulan “Fırka-i İslahiyye ve Yapmış 

Olduğu İskanlara ve İslahiye-Nurdağı ve Ukkaşe ata ziyaretine ve Çelikhanlı Moroğlu Ahmedi Güli 

ve M.Ali’ye teveccühüne muvafık olarak; Tunahan, ilk medreselerinden birini “İslahiye”nin Hz 

Ukkaşe’ye ve M.Ali’nin torunlarının doğum yerine en yakın Kesten köyünde açmış ve önemli 

talebelerinden Hasan ARIKAN vb.hocalarına burada müderrislik yaptırmıştır. Bediüzzaman da, 

önemli talebelerinden Zübeyir GÜNDÜZALP’i, kerametle Fırka-i İslahinin oluştureduğu 

“İslahiye”ye göndermiş ve uzun süre burada Maraş ve Halep Risale-i Nur hizmetlerinde de 

görevlendirmiştir. Bu iki dahi alim, veli ve bilge ile şakirtleri de kısa yoldan çok hizmet edip 

Çelikanlı Moroğlu Ahmedi Güli ve M.Ali’nin vd. torunlarından çok talebe okutmaları ve zamanın 

mühim alimlerini yetiştirmeleri o kudsilerin duası ve kerametidir. Yöre halkının Sofi-Kartal 

dağlılığına bir de Nur dağlılığını eklemiştir. Allahın bir kaderi ve tecellisi ile M.Salahuddinin gaybi 

kerameti:, Tunahan’ın ilk önce (Keseden Maraş-Halep yolu) Kesten köyü ve Gaziantep Ahmet 

Çelebi Kuran Kurslarında ve Bediüzzamanın takdir ettiği Gaziantep İmam-Hatip Lisesinden mezun 

                                                 
33

 Celikanlı Moroğlu Ahmedi Güli’nin mezarı da Ökkaşe ata ziyaretinde, M.Alinin ki ise Hamidiye köyü yolu 

karşısında 4 Evlerin yukarısındadır. 
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olduktan sonra 1980’li yıllarda; Torunlardaki Hz Ukkaşe ve 1992’li yıllardan sonra da; 

M.Salahuddin ile Türkistandaki Hz. Ukkaşe ata inceleme ve araştırmaları yapmak ve yayınlamak, 

hoş ve latif bir tevafuk ve ikramı ilahi olarak teveccüh ettiği M.Ali’nin torunlarından biri olan 

yazarlarına gayri ihtiyari nasip olmuştur.  

Torunlardaki Ukkaşe’nin kuyu suları yetmeyince, akar içme suyu ise Kuzuluk köyündeki 

akrabaları olan ‘Yıldız’lar ailesinin tarlasındaki doğal pınardan getirilmiştir. 1990 yıllarından sonra 

da hükümet, M.Alinin akrabaları olan Kuzuluk ve Kırkpınar Köylerine Çelikanlı Moroğlu M.Ali ve 

ekibi gibi akrabalarına da yeniden koruculuk ve Torunlardaki Ukkaşe ile ziyaretçilerinin 

güvenliğini sağlama görevini yine vermiştir.
34

      

Nitekim orta doğu ve asyadaki Mevlana Siracuddin-Salahuddin Sakhibi al-Oşi ve 

Türkistandaki Sahabi Hz Ukkaşe (ata) araştırmaları; İslahiye - Ukkaşeli yazarlarından, Türkiye 

diyaneti ve dini cemaatlerinin Mevlana Halidi Bağdadi ile Siraci - Salahuddin sokhibi ilim ve irfan 

yolunun devamı olduğu kanaatine ulaştırmıştır. Özal ve Türkeş başta olmak üzere tüm islami ve 

milli STK ve cemaatlerin, orta asyadaki bağımsızlıklardan sonra, ezeli vefa borcu için orta asya 

Türki cumhuriyetlerine ve halklarına yardım, hizmet ve ilginin sırrı bundandır. Orta asyada dini 

hizmetleri yapan orta doğululardan, Türkiye diyanetinden tezkiye istenmesi bu sırdandır. Mesela; 

Muallim Mustafa Sungur meşveret hizmetinin Kırgızistan Bayram Yüksel Fondu’nun, Risale-i Nur 

yayını ve okuma hizmetlerinin Türkiye’den tezkiye raporunu, M. Ali’nin Torunlar köyü doğumlu 

torununa, Türkiye Diyaneti ve Emniyeti’nden hukuki olarak düzenletip göndermeyi de denetim 

elemanı ve orta doğu ↔ asya Hz. Ukkaşe (ata) ve M.Salahuddin araştırmacısı ve kitaplarının da 

yazarı olan bir devlet denetim ve bilim adamına, Allah’ın nasip etmesi, ilahi bir hoş tevafuk ve 

ikram olmuştur. Çüy Ünv. Prezidenti-Rektörü de bu maksatta, Türkiye örneği Türkoloji ve Teoloji 

fakültetelerini açıp işletmesini bu bilim adamının direktörlüğü aracılığıyla Türkiye’den istemiştir. 

Oş, Araşan, İ.Arabayev ve Manas ilahiyat ile Tunahan Süleyman, Bediüzzaman Said ve Güldüren 

F., Mahmud hoca efendiler vd. STK ve hizmet yurtları ve kursları ile okulları, bu Anadolu’dan 

geleceğini müjdelediği vefalı yeni Siracuddin-Salahuddin “Siraci-Sokhibi”lerden başkası değildir. 

Maturidi, yedeği Eşari, Sunni, yedeği Şii, Hanefi, yedekleri Şafii – Maliki – Hambeli ve Caferi, 

yollarının Muhammed-Ali ve ehlibeyt ile sünneti birliği ve geçişkenliği gibi, Mevlana Halidi 

Bağdadi ile de yolları kesişen ve örtüşen Siracuddin-Salahuddin Sokhibi de kutuplanmış ve 

odaklanmış, meşrutiyet-demokrasi ve cumhuriyetle ve Enverler, M.Akif-Bediuzzaman-Tunahan vd. 

nurani ve ruhani ağaç ve meyvelerini, orta doğu ve orta asyada vermiştir.     

İşte o zamanın müceddid-i din ve mazlumlarından birisi olan Bediüzzaman Said-i Nursî, 

Şeyh Tunahan Süleyman Hilmi Hz. ve hizmet metodu hakkında aşağıdaki sözleri söylemiştir: 

Bediüzzaman diyor ki; “Bizim bugün başlıca vazifemiz; îmanı risale-i nur ve cemaati ile 

muhafazaya çalışmaktır. Bunu Kur’an ve Hadisin Risale-i Nur tefsiri külliyatı ile ruhani olarak biz 

yapıyoruz. Biz eski usul tedrîsat yapmıyoruz. Kısa yoldan yeni usul kuran ve hadis tefsiri ile imanı 

hakikata çıkarıyoruz. İslâmın esâsı maddi ve mânevi kurtuluşun kaynağı olan Kuran-ı kerimin ve 

Hadis-i şerifin lafzen de okutulup öğretilmesi (ve yalnız Türkiye’ye değil, bu yolla bütün dünyaya 

yayılması) işini ise birâderim Şeyh Süleyman efendi ve onun tesis eylediği Kuran Kursları ile ihvanı 

yapıyor. Hem de çok kısa zamanda yapıyorlar. Eskiden, 3-5 ayda öğrenilen kuranı, şimdi 3-5 günde 

ve 3-5 senede öğrenilen İslâmi ilimleri, şimdi 2 sene içinde, şeyh Süleyman ve Kuran Kursları ile 

ihvanı da öğretiyorlar. Âlim yetiştiriyorlar. Fakih (Fıkıh âlimi) yetiştiriyorlar. Müfessir 

yetiştiriyorlar.  

Bu hâl 5-6 yaşlarında benim de yaşadığım bir ikramı ilahi ile mûcize-i Kurâniyye ve 

Muhammediyyedir. O gün ve bugünkü bu şaşılacak hal hakkında; ben küçük yaşlarda iken; benim 

gözlerime doğru bir ışık çakmış ve beni ikaz eylemek istemişti. O zaman her halde yaşça tekâmül 

                                                 
34
Angaryadan başka, külfet ve can tehlikesi de var diye koruculuk yapmak istemeyen başka bir köy, sonradan oluşan 

koruculuk rantından yaralanmak için, gece kendi köylerini kurşunlayıp, koruculuk görevi alma hilesini yapsalar da, 

devlet onlarınkini ret etmiştir. Ve yine Celikanlı M.Ali’nin akrabalarına Hz Ukkaşe’de yeniden koruculuk görevini 

vermeye devam etmiştir.  
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etmemiş olduğum için o ikramı ilahi ile mûcize-i Kurâniyye ve Muhammediyyeyi tam 

anlayamamışım. Şimdi Ş.Tunahan’ın manevi tasarrufunu da daha iyi anlıyorum. Îzah edeyim: Ben 

çocuk yaşlarında iken, Şirvandan Siirt’e gittim. Bir çok İslâmi ilimleri Ahmedi Khani türbesinde ve 

Muhammed Celali medresesinde; Kuran-ı Kerimin ve Hadis-i şerifin mûcizesi olarak, çok kısa 

zamanda ve süratle hıfz ve tahsil eylemiş bulunuyordum. Kuran-ı ve Kütüp-ü Hadis-i tis’ayı hadis 

ile birlikte 90 cilt kitabı ezberlemiştim. Memlekete döndüğümde Siirtteki büyük ve yaşlı müslüman 

âlimlerle yaşça çok küçüklüğümden haya ederek ve mecburen de olsa münâzaraya girdim. Hepsini 

münazarada mağlup ettim. O büyük âlimler, çok hayret içinde kaldılar ve beni çok takdir eylediler. 

Çok küçük; çocuk ve genç yaşta “Bedüzzaman” unvanı ile beni tesmiye ettiler. Müderris sarığı ve 

hırkası ile de taltif ettiler. Yaşım küçük olduğu için o kisveyi giymeye çok haya ettim. Farkımda 

değildim. Ama ben bu hâlime çocukluk sâikası (hevesiyle) ile mağrur da oluyordum. İşin esâsını o 

zaman anlayamamışım.  

Halbuki bu hâl bana bir Muhammedi rüya ile verilen ilme ve ikrama işâretmiş. Ayrıca 

İstanbul’daki demokratik hilafet merkezine gidip, Hz. İmam-ı Ali ve Caferi sadık gibi tüm sorulara 

doğru cevap veren yeni bir molla, allame ve huccetullah ve ayetullah-i meşhur olarak da tanındım. 

Sanki Rabbim bana demek istemiş ki: Ey Said, ileride birzaman gelecek; islâmiyet sıkışacak, neşr-i 

Kuran ve Hadis, neşri hakaik ve neşr-i İslâm için uzun seneler inkitaa uğrayacak, belki hiç imkan da 

bulunamayacak. Bunları yep yeni bir usul ile bir senede, iki senede öğrenmek ve öğretmek ihtiyacı 

hâsıl olacak. İşte o zaman nasıl ki, şimdi sen; kısa bir zamanda büyük âlimlerle münâzaraya 

tutuşacak kadar ilim kudretini mevhibe-i ilahi olarak 3-5 ayda iktisap edip molla, allame 

huccetullah ve ayetullahi meşhur Bediüzzaman tesmiye edildin. Aynen öyle de sana yazdırılan 

Risale-i Nur külliyatını ciddi ve ihlasla okuyanlar; 1 yılda zamanın mühim ve ihlaslı bir alimi 

olduğu gibi, en zor dönem ve şartlarda Şeyh Suleymana da 1-2 yılda mühim ve ihlaslı alimleri 

yetiştirme salahiyeti Allah tarafından verilmiştir. Seninki gibi çok daha kısa zamanlarda, Risale-i 

Nurlar ile olduğu gibi, Tunahan metodu ile de; mühim islâm âlimleri yetişecek ve ehl-i küfür ile 

mücâdele edecek sevgili kardeş kullarım ortaya çıkacak. Ben o zaman bu işareti anlayamamışım. 

Ama şimdi hakikat Risale-i Nurlar ile ve Şeyh S. Tunahan’ın Kuran kursları usulü ve metodu ile 

tezahür etmiş ve umumileşmiş bulunuyor. Biraderim Şeyh Süleyman Efendi de buna mümasil işâret 

buyurulan ve manen görevli salih ve veli bir zâttır. Büyük talebe ve tedris işi ile kısa yoldan makbul 

ve rahmani alimler yetiştirmekle meşgul oluyor. Onun Kuran Kursları da ihvanı da; Neşri Kuran ve 

Hadis ile neşri İslâmı, bütün dünyâyı hayretlere gark edecek şekilde, çok kısa zamanda yaparak 

hakka ve hakikate ulaştırmayı başarıyor elhamdulillah”.
35

. 

Şeyh Süleyman Hilmi efendi de, Bediüzzamana; orta asya “Siraci-Sokhibi” tecdidi tasavvuf 

geleneğine uygun olarak “Bediüzzaman Baba” diye bahis ve hitap eder ve hürmet ederdi. Hatta 

“tasavvuf ve rabıta yoluyla biiznillah sadırlara neşr ve nakş ettiğimiz ilmi ledunniyi, satırlarda 

gözlerinizle ve aklınızla da okumak istiyorsanız; Bediüzzaman Babamın Risale-i Nurlarını da 

muhakkak okuyun. Çünkü Rasulullah’tan sonra sadece Bedüzzaman Babama manevi ilimleri 

satırlara da yazma ruhsatıyla verilen Risale-i Nurları, Peygamberimizin emriyle ve izniyle, en kısa 

yoldan hakka vasıl eden, ahir zamanın müceddidi din olarak, yalnız Kuran ve Hadise dayanan hak 

ve hakikat ilimlerini, nurlu ve feyizli olarak neşrediyor. M.Akif merhum, tefsirini can dostu 

Bediuzzaman Babamın Risale-i Nurlarına hürmeten, ilahi bir sır ve edep olarak neşretmemiştir. Biz 

de, Bedüzzaman Babamın “iksiri ilahi olan risale-i nurları” varken ve ihtiyaca kafi iken, başka yeni 

bir tafsir ve kitap yazmak ile rakibane mukabele ile meşgul olmadık, aksine muvaffakiyeti ve 

makbuliyeti için, altına bir imza, mühür ve dua da biz attık ve yazdık. Risale-i Nurların altına 

Muhammedi bir imza ve mühür de, yakini bir kanaatle biz atıyoruz. Hz. Hasan ile Hüseyin ne ise; 

Badüzzaman Babayla biz de öyleyiz. Evlatlarım; Bedüzzaman Baba ve talebeleri ile risale-i nurları 

ve hizmeti ile candan ilgileniniz. İhtiyaçlarını da gideriniz. Sakın! Sakın! Hiçbir şey yapamazsanız 

bile hiç olmazsa muarız da olmayın. Yoksa bana da peygambere de muarız olursunuz. Çünkü 
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 Bediüzzaman Said Nursiyle ilgili olarak Yeni Asya Gazetesinde 3 Mayıs 1976 tarihinde Av. Abdurrahman Şeref Laç 

ile yapılan mülâkattan iktibas ve şerhen ve bilmana tanzim edilmiştir. 
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şeyhim Salahuddinin de keşfen ve manen gördüğü gibi, Peygamberin emri ve izni ile sadırlara 

yazılanı, satırlara da yazmakla Bediüzzaman Babam manen görevli bulunuyoır”.
36

 demiştir. Hatta 

Şeyh Tunahan’ın kendi öz kerimesine “Bedia” ismini vermesi de çok manidar değil mi? İspanyo 

gribi vb. gibi Kovid-19, 14,5 asırdır yaşanan islamiyet ilkelerinin; insanlık için her zaman dini 

dünyevi ve uhrevi yarar sağladığına yeni bir bilimsel kanıt ve mucize olarak görülmesi tabii değil 

mi?. 
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Celikanlı (More oğulları) Oymağı: Cevdet Türkay’ın Oymak,Aşiret ve  Cemaatlar  adlı   eseri.  

Celikanlı M.Ali’nin akrabalarına Hz Ukkaşe’de yeniden koruculuk görevlileri.  

Celikanlı Moroğlu Ahmedi Güli’nin mezarı Ökkaşe ata ziyaretinde, M.Alinin ki ise Hamidiye köyü 

yolu karşısında 4 Evlerin yukarısındadır. 

Dönemin Maraş valisi Kalender Paşa arşivleri. 

Faruk Söylemez, Osmanlı Devletinde Aşiret Yönetimi, Rişvan Aşireti Orneği;  Xvııı. Yüzyıl 

Başlarından Xıx. Yüzyıl Ortalarına Kadar Maraş Ve Çevresinde Eşkıyalık Hareketleri- 
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Century, Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı : 22 Yıl : 2007/1 

(69-85 S.)  

Kırgızistan’ın Süleyman dağı Oş şehrinin 2019 yılı Türk dünyası kültür başkenti etkinlikleri 

münasebetiyle Oşlu alim ve şeyhlerinden  Siracuddin - Salahuddin (Sokhibi) al-Oşi’nin 

uluslararası bazı münasebetlerinden Anadolu izleri. Сиражий - Сакхыбий Ал-Оший  2018 

kitabının Türkçe bölümü. 

M. Salahuddin adına ve hürmetine oluşturulan “Fırka-i İslahiyye ve Yapmış Olduğu İskan” s.10. 

M. Siracuddin-Salahuddinin Orta (Batı-Doğu Türkistan) Asyanın, Afganistan ve Hindistanın tüm 

müritleri; 1. Dünya savaşı ve Anadolu’da milli mücadele başlayınca ümmeti Muhammedin 

Hilafete yardım ve himmetlerinin de bu mücadeleye katkısı.  

M.Bilal’i Nadiri’nin de gördüğünü, oğlu Hilmi Nadiri; Torunlar Hz.Ukkaşe ata araştırmaları ekibine 

ve kitaplarının yazarına nakilleri. 

Uçar B., Hz. Ukkaşe, Ankara,1998.  2006;  Ökkeşiye Rehberi , Ankara, Mayıs 2002  ZY GÜVEN 
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 Tunahan’ın sır dostu Abdurrahim Mirza (Tespihçi Baba) ile Muallim Mustafa Sungur, aralarındaki bir muhavere ile 

Bediuzzamanın, Şeyh Suleymanın talebelerinin rabıtalarını ve yolunu terketmeden ve ilaveten Kuran ve Hadis tefsiri 

Risale-i Nurları da satırlarda maddi gözleri ile okumasının istifadelerine daha çok medar olacağını bizzat bize ders 

vererek bildirmiş ve mühim bir müşkilimizi halletmiş ve Bediüzzaman ↔Tunahan birbirinin hak velisi ve tanığı 

olduğunu ispatlamıştır.  
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EFFECTS OF COVID -19 IN TURKISH TOURISM INDUSTRY 

Nour ABORASS
*
 

ABSTRACT 

People are facing an unprecedented COVID-19 pandemic since the beginning of 2020. 

Apart from being one of the largest outbreaks in the history of mankind, coronavirus (COVID-19) is 

considered to be the first threat to global health, which is simultaneously perceived by humans 

(Jamal &Budke, 2020). The World Health Organization (WHO) acknowledged on 11 March 2020 

that the coronavirus has become an epidemic, which is spreading to more than one country 

worldwide and its negative effects on itself. There are still ambiguities about the effects of the virus 

and the duration of the epidemic. This disease has thus begun to change conventional economic, 

social, and individual behavior. Several economic activities have declined significantly. This report 

analyses the Turkish tourism industry affected by the pandemic that began at the end of 2019 from 

China, known as COVID-19. This paper describes how COVID-19 harmed Turkey's global growth. 

The crisis that has occurred as a result of the pandemic is unprecedented. The recession facing the 

world as a consequence of the coronavirus has a negative result for almost all sectors. The industry 

that has been sternly affected by the virus is the tourism and travel industry, and it will take a very 

extended time to recover the wounded that occur in these challenging times. The expansion of 

vaccines is very central because until then we do not know how things are going and how bad the 

situation will be. The alteration in attitude and the health situation are some central factors for the 

tourism industry. Technological innovation is looked for in the tourism industry and changes the 

requirement to be made to preserve pace with the prevailing situation.  

Keywords: Covid-19, non-recoverable sectors, tourism industry. 

 

1. INTRODUCTION  

Turkey, as a developing country, especially in the tourism industry, could be exemplary for 

other countries with a focus on hotels. Tourism is one of the most central trades in Turkey. It 

subsidizes the nation's GDP. Tourism is well-defined as per the economic, social, and cultural 

notion that interchanges people from one terminus to alternative. It may have been complicated for 

leisure or business purposes. The tourism industry in Turkey recognizes itself as a labor-intensive 

industry, which offers recompences and opportunities to Turkish citizens. The tourism industry is 

part of the services sector of the Turkish economy. (Kolobova et al., 2021, p. 5-10) 

It is usually recognized that tourism is an important tool that increases foreign exchange 

revenues, lowers unemployment rates, and triggers the overall economic growth of turkey. The 

travel and tourism sector provide 9.4% of jobs of total employment and contributes 11.4% to total 

GDP in 2018. These figures are crucial for unemployment in Turkey and the challenges of income 

inequality. (Çetİn & Yıldız, 2017, p. 51-67) 

Turkey, as an unindustrialized country, has more than 83 million inhabitants, and the travel 

and tourism industry offers jobs and employment opportunities. The Turkish economy cultivated by 

0.9% to USD 754 billion in 2019, and GDP per capita was 9127 USD. The Turkish economy is 

constructed on services activities and the share of services in GDP in 2019 was 71.3%. More than 

16% of GDP based on the services sector depends on travel and tourism activities. It was followed 

by industry and agriculture with 22.3 and 6.4 percent respectively. Covid-19 has many risks and 

challenges to the country's economic growth. (Karatepe, 2020, p. 17-32) 
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2. LITERATURE REVIEW  

Hospitality is accompanying by “host and guest”, “coming together”, "tangible and 

inviolable" and "security, psychological and physiological coziness". The COVID-19 pandemic has 

produced unparalleled damage to the hotel industry. The probable negative impression of the 

COVID-19 pandemic on the hotel industry could be minimized through efficient management. 

Although there are limited studies in the literature, they lead to the management of the pandemic. 

(SAVA & PINTEALĂ, 2015, p. 237) 

Of these studies, eight cases were reported in connection with the handling of a COVID-19 

epidemic in a hotel in Tenerife, Spain. They stressed that cooperation and communication between 

health authorities and hotel management are crucial to monitoring the Covid-19 pandemic. 

Management proposed by COVID-19 to treat anti-epidemic phases, principles, and strategies 

almost 60% said they have made changes to day-to-day management to cope with the initial impact 

or tendering time because of a changing business and legal environment. (Ertaş et al., 2021, p. 1-18) 

In another study, he conducted an online survey of a sample of executives in Spanish hotels. 

They rummage-sale organizational equations to assess the affiliation amongst organizational 

resilience, the organizational rejoinder to COVID-19, perceived job security, and organizational 

obligation. Which analyzed the impact of the intervention policy required by Covid-19 on the 

housing market on small enterprises in the AMERICAN economy using regression models. He also 

focused on how organizations can achieve thorough compliance with COVID 19 security measures 

in the hotel industry. (Dincer et al., 2015, p. 413-422) 

They demonstrated a four-stage psychological progression, together with- 

• increased risk and health awareness,  

• perceived utility,  

• behavioral adjustment, and  

• integration into COVID-19.  

Maintenance with hosting P2P used to investigate the impact of COVID-19 on peer-to-peer 

hosting platforms. The tourism industry will be most affected by the COVID-19 pandemic, as there 

are (external and internal travel bans and border closures have carried out an online questionnaire 

examining the travel intentions of tourists and travel behavior during the pandemic in Greece. In 

another study, he used dynamic models of general stochastic equilibrium to assess the impact of the 

COVID-19 pandemic on the tourism industry. In accumulation, he has constructed a structural 

model to assess the COVID-19 impact on intradermic perceptions and post-pandemic travel 

behavior. (Koc, 2005, p. 165-173). 

In addition, it assessed the impact of COVID-19 on the travel and tourism industry, 

considering the main subsectors of the travel industry: airlines, hotels, cruise companies, and car 

rentals. The impact of COVID-19 on various aspects of the tourism industry became clear in the 

literature. These include the social costs of tourism during the COVID-19 pandemic, the impact of 

the COVID-19 pandemic on the psyche of tourists, marketing and hotel management, the hotel 

industry, sustainability in the hotel industry, and the global tourism industry. In addition, the 

literature examined the impact of the COVID-19 pandemic on the way of life and travel of Chinese 

citizens, the Indian food and hotel industry, specifically referring to potato crops, tourism, and 

Marmaris hotels. 

In the literature, the researchers deliberated the influence of the COVID-19 pandemic on the 

tourism and guesthouse industry in numerous countries. Among other things, the impression of the 

COVID-19 pandemic on the tourism and hotel industry in Bangladesh, the Malaysian tourism 

industry, and the vacation industry and hotel industry in India were also scrutinized in the literature, 

scrutinized the impact of the government's executive order in Malaysia to control the movement to 

prevent the spread of COVID-19 on the tourism and hotel industry in Malaysia. It also analyzed the 

sectoral losses of the tourism industry throughout quarantine by the pandemic COVID-19 in Lviv. 
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Chen et al. (2020) used an automated content analysis concept based on data from Chinese 

newspaper articles on COVID-19 and tourism was used. Although social remoteness, self-isolation, 

and travel restrictions are keywords to reduce the impact of the COVID 19 pandemic on the hotel 

industry, these measures have led to a decline in labor in all sectors of the economy and the loss of 

many jobs. It is also known that the COVID-19 crisis has led to international distortions for the 

hotel industry. As a first step, travel restrictions between certain countries and advisory measures 

such as homework to promote social deportation are applied.  

Nevertheless, they have found that the virus has already spread, and many governments have 

resorted to mandatory restrictions such as lockouts and travel bans. Another study looked at the 

problem of gradual adaptation to COVID-19 in the tourism and hotel sector. The Greek economies 

have estimated the COVID-19 multiplier effects of tourism on the gross domestic product (GDP), 

total employment, and the trade balance of the Greek economy. 

 

3. RESEARCH OBJECTIVE  

The report aims to highlight the impact of COVID 2019 on the tourism industry. The report 

aims to cover the explosions carried out by government agencies to impose restrictions on the travel 

industry. We have managed to understand the impact of COVID 19 on the tourism industry and 

how the industry can move forward with the current pandemic. 

 

4. DATA COLLECTION METHOD 

In this study, subjective methods are called qualitative. The data in the report are collected 

through secondary research in several journals and reports. The report has developed a research 

question: How does COVID-19 affect the Turkish tourism industry? The data is composed and 

estimated, and the assumption is drawn rendering to the given subordinate data set. In 

accumulation, the press articles were also used to collect secondary search data for the latest, more 

accurate updates. The statistical data in the report also analyses the impact of COVID-19 on the 

Turkish tourism industry. The recommendations were therefore made by analyzing the collected 

data. (Pamukçu & Arpacı, 2016, p. 282) 

The methodology identified in this study could therefore enlighten the hotel industry to 

determine the degree of safe regions in times of disaster. At the micro-level, tourism companies 

could be able to decide on new investments in safe regions where macro-governments could 

develop new projects or funds to support the sub-quarantine industry or not support the hotel 

industry. 

 

5. IMPACT COVID-19 ON TOURISM  

Turkey is a country that attends as a bridge between Asia and Europe. On March 1, 2020, 

the Turkish Ministry of Health reported the foremost case of coronavirus 2019 (COVID-19) in 

Turkey. Tourism has harshly exaggerated Turkey's economy, as the government has compulsory 

travel restrictions, airport closures, and the cancellation of mass passengers. So, there was a wide-

reaching loss of income of more than 820 billion dollars. The Turkish hotel and tourism industry 

normally benefit the most, but the pandemic has led to a significant decline in tourist visits to 

Turkey. (Özgener & İraz, 2006, p. 1356-1363) 

The upsurge of COVID-19 has a significant impact on employment incomes and the tourism 

industry supply chain. Turkey has experienced a severe recession in the GDP rate and a decline in 

the labor market. The subsectors of the tourism industry economically affected by COVID-19 were 

transport, air transport, construction, and the food industry. With the negative decline of the tourism 

industry, it has also damaged the subsectors. Turkey has suffered a significant outflow of capital 

into the tourism industry. The Turkish currency has been appreciated due to the need for foreign 

exchange financing. Before the COVID-19 period, Istanbul saw strong fluctuations in occupancy 

rates due to the travel season. However, with the emergence of COVID-19, employment rates have 

fallen sharply, falling to 29%. (Çiçek et al., 2017, p. 228-234) 
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6. COVID-19'S SOCIAL IMPACT ON THE TOURISM INDUSTRY 

Society and ethos designate an individual's life pathway. Exploring different cultures and 

societies makes travel interesting for one person. The behavior of the local population can be 

severely affected by the social and cultural impact of tourism, which severely affects the 

communities of a country, and can be 

• Quality of life  

• Employment opportunities  

• Family structure  

• Development of different infrastructures  

• Population growth 

The main motivations of the trip are the exploration of different traditions, cultures, and 

diversity around the world. Covid-19 had a direct impact on the preservation of cultural heritage in 

the Turkish cultural sector and other cultural communities. The closure of the markets for artisanal 

products had a direct impact on the incomes of indigenous women working in the industry. 

Remembrance markets also fell sharply as the government-imposed travel bans and closed airports 

for international visits. There are about 151 museums in Turkey, and all have been closed due to the 

recent outbreak of the virus. (Özer et al., 2012, p. 1064-1076). 

Many tourists around the world were used to traveling to Turkey to enjoy and relax in the 

summer, but people restricted themselves to traveling in Turkey during the high season. The 

celebration of many Muslim religious festivals such as Eid-ul-Fitr and Eid-ul-Adha was not allowed 

to celebrate in public. The government-imposed fines on anyone who violates the rules and urged 

the people to observe social deportation. The tourists traveled to Turkey to enjoy many festivals and 

explore the culture of the country, but they restricted themselves to traveling because of the 

epidemic of the virus. (Sarilgan, 2016, p. 176-188) 

 

7. RECOMMENDATION FOR POLICY  
The recovery of the tourism sector in Turkey (and worldwide) could be more difficult than 

any other sector. Tourism and the hotel industry are facing high demand, with little prospect of 

recovery. It is important to plan the impact of a global health epidemic on the hotel and tourism 

industry. Customers' expectations could be directly affected by the measures and regulations of the 

States regarding restrictions on hospitality in the pandemic. With the start of the pandemic crisis, 

Turkey's landmarks and cultural destinations were almost empty, with most of the 80 million Turks 

staying at home and following the government's quarantine rules. (Esen & Uyar, 2012, p. 620-627). 

Tourism companies must be more sprightly, stretchy, and uncluttered. However, little is 

known about how tourism-oriented companies such as COVID-19 should respond to the disaster. 

Especially in the crisis, the hotel industry would have to adapt to the new environment. 

Understanding the constraints and consequences of the disaster could therefore be sensible for the 

services sector. The meticulous and suitable courage of isolation areas could be dangerous for the 

guesthouse industry when seeing the banquet of COVID-19. For instance, tourism companies could 

have opportunities for new investments or joint ventures in areas not quarantined to decrease the 

negative economic impact of COVID-19. (Ozturk et al., 2008, p. 382-389) 

Whether the traveling spell can be endangered be contingent on the sequence of the 

pandemic. Overall, tourism contributes 12% to Turkey's economic output. The industry generated 

about 35 billion dollars in revenue last year, attracted 50 million visitors, and employed about 1.5 

million people. Before the catastrophic impact of the Coronavirus pandemic on all types of 

economic activity, Turkey had set itself the goal of receiving 75 million guests by 2023. The loans 

permitted by the government will be modernized for the tourism sector with a refinement passé of 

up to 12 months to sustenance the industry. (Jamal & Budke, 2020) 

In accumulation, the Turkish tourism sector must progress a new-fangled system constructed 

on ecological values and nature in the post-covid-19 pandemic. The sector must forget the all-
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inclusive structure of mass tourism, which is no longer sustainable, and move towards the village 

and private tourism. Conferring to the Turkish Minister of Culture and Tourism, Mehmet Nuri 

Ersoy, the Turkish tourist season is expected to be postponed until the time of May, because of 

covid-19pandemic. The government plans to introduce allowances to ensure hoteliers comply with 

the protections. (Cardoso et al., 2012, p. 245-259) 

The first certificates were issued at the end of May, just in time for the start of the holiday 

season. Deniz Ugur, a member of the Foreign Affairs and Policy Committee of the German Travel 

Association and owner of the tour operator Bentour, which mainly offers trips to Turkey, said that 

Turkey had submitted an extensive package holiday early on to allow travel from abroad. Turkey's 

partly state-owned airlines will gradually re-enter operations. By way of 12 June 2020, 22 

destinations in 19 countries will be encompassed in the flight timetable, counting Germany, the 

Netherlands, Austria, and Norway, in addition to China, from which the most guests come to 

Turkey. Arrival may have to be done through health checks. However, due to restrictions in other 

countries (i.e. European countries), it is not possible to resume passenger flights in certain cases as 

long as the persons concerned do not relax their restrictions and authorize the resumption of flights 

to and from Turkey. (Doster, 2016, p. 280-298) 

 

8. CONCLUSIONS  

If you look at how covid-19, which has recently put the whole world at high risk, forces both 

the real sector, the financial system, and human health to do so. Of course, this crisis, like the 

previous ones, will be overcome. Nevertheless, it appears that the consequence will not end in the 

predictable forthcoming. Measures such as the cancellation of flights, the cessation of travel, the 

closure of borders, and the closure of jobs are incredibly radical. The goal is to minimize the virus 

epidemic. This objective is the macro interest and affects the whole of humanity. Other interests are 

no more important than that. However, the measures must be taken quickly and without errors. If 

these measures are postponed, major social problems will arise. 
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SURİYE’DE COVİD-19’UN GELİŞİMİ VE ALINAN ÖNLEMLER 
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ÖZET 

Covid-19 salgınının Suriye'deki insanlar üzerinde benzeri görülmemiş bir sosyal ve 

ekonomik etkisi oldu. Suriye'de COVID-19'un etkisi, belirli coğrafi bölgelerde ve çok sayıda 

yerinden edilmiş kişilerin varlığına ek olarak, önceden var olan ekonomik kırılganlığın yanı sıra 

ülkede devam eden savaş nedeniyle daha da şiddetlendi. 

Suriye'de ilk Covid 19 hastalığı vakası geçen yıl 22 Mart'ta ülke dışından gelen bir kişiye 

kaydedildi ve aynı ayın 29'unda ilk ölüm kaydedildi. 

Suriye'de korona vakalarının sayısı için gerçek rakamlar yok, bunun birkaç nedeni var: 

Suriye rejimi, hastalık ve hastalığın yayılması hakkında konuşmayı önleyerek Corona salgınıyla 

karşılaşmak için güvenlik önlemlerine güveniyor ve ölümler, kalp hastalığı ve şeker hastalığı olarak 

kaydedilir. Hastaneler ve tıp merkezleri, herhangi bir tedaviye veya tıbbi muayeneye tabi olmayan 

birçok vaka dışında, enfekte olduğundan şüphelenilen hastaların yalnızca% 10'u için tıbbi 

sürüntüler yapıyor. 

Suriye Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 24 Aralık 2020'de Halep'te virüse yakalananların 

sayısı 68'i ölüm olmak üzere 1.708 vakaya ulaştı. Okullar, virüsün yayılmasının merkez üssüdür. 

Halep'teki Al-Kawakibi okulu, 2020 yılının Ekim ayında 200 kişi yaralandı. Suriye rejimi 

hükümetindeki Milli Eğitim Bakanlığı, okulları kapatma kararı almadı ve öğrencilerin okula girip 

çıkmaları konusunda yol gösterici herhangi bir önleyici tedbir almadı. Bu nedenle birçok ebeveyin 

çocuklarını okula göndermekten kaçındı. 

 

ABSTRACT 

The Covid-19 outbreak has had an unprecedented social and economic impact on people in 

Syria. In Syria, the impact of COVID-19 has been exacerbated by the pre-existing economic 

fragility as well as the ongoing war in the country, in addition to the presence of large numbers of 

displaced persons in certain geographic areas. 

The first case of Covid 19 disease in Syria was registered to a person from abroad on March 

22 last year, and the first death was recorded on the 29th of the same month. 

There are no real numbers for the number of corona cases in Syria, there are several reasons 

for this: the Syrian regime relies on security measures to face the Corona epidemic, preventing 

talking about the spread of disease and disease, and deaths are recorded as heart disease and 

diabetes. Hospitals and medical centers make medical swabs for only 10% of patients suspected of 

being infected, with the exception of many cases that are not subject to any treatment or medical 

examination. 

According to the data of the Syrian Ministry of Health, the number of people infected with 

the virus in Aleppo reached 1,708 cases, 68 of which were deaths, on December 24, 2020. Schools 

are the epicenter of the virus's spread. Al-Kawakibi school in Aleppo, 200 people were injured in 

October 2020. The Ministry of Education in the Syrian regime government did not decide to close 

the schools and did not take any preventive measures to guide students in and out of the school. For 

this reason, many parents avoided sending their children to school. 
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1. SURİYE'DE COVİD-19 SALGININ GELİŞİMİ 

2019 yılının sonlarında Corona virüsünün patlak vermesi, tüm dünya halkları ve ülkeleri 

üzerinde olumsuz yankı uyandırdı. Virüs, yalnızca gelişmekte olan ülkelerde değil, dünyanın en 

gelişmiş ülkelerinde bile sağlık ve ekonomik sistemleri ve hükümetleri büyük zorluklarla karşı 

karşıya bıraktı. 

 

2. COVID-19 PANDEMİSİNDEN ÖNCE SURİYE'DEKİ EKONOMİK VE SOSYAL 

ZORLUKLAR 

Bugün Suriye'de 17 milyon insan, değişen yaşam koşulları, sağlık ve temel hizmetlere eşit 

olmayan erişimle yaşıyor (OCHA, 2021). Suriye'de 13 milyon kişinin yardıma ihtiyacı var ve 

yardıma veya dış havalelere bağımlıdırlar. 2011'den bu yana 8.390 milyon Suriyelinin ülke içinde 

yerinden edildiği tahmin edilmektedir. Temel sağlık hizmetlerinden (temiz su ve sterilizasyon gibi) 

yoksun kamplarda resmi veya gayri resmi olarak yaşıyorlar (IDMC, 2021). 

Bu kampların çoğu ülkenin kuzeydoğu ve kuzeybatısında yer almaktadır. Bu kamlar insani 

yardıma ve sağlık yardımına ihtiyaç duyan aşırı kalabalık kamplardır. Yerinden edilmemiş ve 

yıkılmamış şehirler ve köylerde yaşayan vatandaşlar bile, kötüleşen yaşam koşullarından ve temel 

hizmet ve malzeme kıtlığından muzdariptir. 

Korumasız ve risk altında olan büyük bir nüfusa sahip olmanın zorluğuna ek olarak. 

Suriye'deki sağlık sektörünün altyapısı, savaş sırasında kapsamlı ve sistematik olarak tahrip edildi. 

2019 Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre, savaş sonucunda hastanelerin sadece %64'ü ve birinci 

basamak sağlık merkezlerinin (dispanserler) %52'si çalışıyor ve sağlık personelinin yaklaşık %70'i 

ülkeyi terk etti (DSÖ raporu 2019). 

Suriye'deki sağlık sisteminin kalitesi ve kapasitesi bölgeden bölgeye farklılık göstermekle 

kalmıyor, aynı zamanda salgına yanıt verme yeteneği de iktidar otoritelerine göre büyük farklılıklar 

gösteriyor. On bir yıllık savaşın ardından ülkeyi dört farklı güç kontrol ediyor: Suriye rejiminin 

kontrol ettiği bölgelerde Suriye hükümeti, kuzeydoğu bölgesinde Demokratik Özerk Yönetim, 

Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerde muhalif Suriye Geçici Hükümeti ve İdlib Valiliği'ndeki Suriye 

Kurtuluş Hükümeti (Said, 2020:1-2).  

2.1.Suriye'de COVID-19'a Karşı Alınan Önlemler 

2.1.1.Suriye rejiminin kontrol ettiği bölgelerde: 

22 Mart'ta Suriye rejimi, salgının varlığını inkar ettikten haftalar sonra, Suriye Sağlık 

Bakanlığı aracılığıyla ülkede Corona virüsünün ilk resmi enfeksiyonunu duyurdu. Bu, hastalığın 

yayılmasını belirten yerel sosyal medya sitelerinde yayınların yayılmasından sonra gerçekleşti 

(Zelin ve Al-Rifai, 2020). 

Suriye hükümeti, virüsle ilgili herhangi bir enfeksiyon vakası resmi olarak açıklanmadan 

önce 14 Mart 2020'de Corona virüsüyle yüzleşmek için bir dizi önlem uygulamaya koydu. Bu 

önlemler arasında akşam altıdan sabah altıya kadar kısmi sokağa çıkma yasağı, okullarda ve 

üniversitelerde eğitimin durdurulması, tüm toplantıların iptal edilmesi, devlet kurumlarında çalışma 

saatlerinin azaltılması, valilikler arası hareketliliğin durdurulması, zorunlu olmayan mağazaların 

kapatılması ve valilikler arasında ve içinde iç ulaşımın askıya alınması (Jusoor for Studies, 2020). 

Ancak ülkedeki genel izolasyon önlemlerinin uygulanması, ülkedeki zor ekonomik durum 

nedeniyle sınırlı kaldı. Bu nedenle yetkililer, 2020 Mayıs ayının sonundan itibaren zorunlu kapatma 

prosedürlerini kademeli olarak hafifletti. Virüsün varlığına rağmen işletmeler, dükkanlar ve okullar 

yeniden açıldı ve valilikler arasında harekete izin verildi (Khader, 2020). 
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Suriye rejiminin salgını ele alışı bir güvenlik yaklaşımı ile karakterize edilmiştir. Suriye 

rejimi, hastalığın konuşulmasını ve yayılmasını önlemek için istihbarat ve güvenlik birimlerinden 

gelen güvenlik kollarına güveniyordu ve ölümleri kalp hastalığı ve diyabet olarak kaydediliyordu 

(Yusuf, 2020). Bu nedenle Suriye'deki korona vakalarının sayısı için gerçek bir rakam yoktur. 

Ayrıca hastaneler ve sağlık merkezleri, herhangi bir tedavi veya muayeneye tabi olmayan çok 

sayıda vaka dışında, enfekte olduğundan şüphelenilen hastaların sadece %10'una tıbbi sürüntü 

uygulaması yapılmaktadır (Abu Nabout, 2020). 

 

2.1.2.Kuzeybatı Suriye: 

İdlib şehri ve kırsalında, batı Halep kırsalında ve kuzey Hama kırsalında yaklaşık 4,7 milyon 

Suriyeli yaşıyor. Bunların arasında 2,6 milyon yerinden edilmiş insan, kamplarda yaşıyor. Çoğu, 

Suriye rejim güçlerinin askeri operasyonları sırasında evlerini terk etmek zorunda kaldı. Öte 

yandan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde yerinden edilmiş kişiler ve bölge sakinleri dahil 

yaklaşık 2 milyon kişi yaşıyor. Bazıları Suriye-Türkiye sınırındaki köy ve beldelerin yakınındaki 

kamplarda yaşıyor (Al-Katib, 2020). 

Bölge, 2020 baharında birkaç ay boyunca neredeyse salgından uzak kaldı. Bu, şehirler ve 

beldeler arasındaki hareket yasağı ve Suriye rejimi kontrolündeki bölgelerle geçişlerin kapatılması 

ışığında ve azalan ticari hareket, katı önleyici tedbirler kapsamında Türkiye sınırında devam etti 

(Abyad, 2020). 

09 Temmuz 2020'de Suriye Geçici Hükümeti tarafından Suriye'nin kuzeybatısında Bab Al-

Hawa Hastanesi'nde çalışan Suriyeli bir doktor için Corona virüsü ile ilk enfeksiyonun kaydedildiği 

açıklandı. Ayrıca 25 Haziran 2020'de Türkiye'den Suriye topraklarına hastalık giriş yapmıştı 

(Ubeyd, 2020) 

Salgının Suriye'nin kuzeybatısında yayılmasıyla ilgili endişe duymak için birçok neden 

vardı. Bu nedenlerin en önemlileri arasında, büyük bir bölümü savaşta yok olan tıp sektörünün 

zayıflığı yer almaktadır. 4.7 milyon nüfuslu bölgede, 3.065 yataklı 43 hastane ve 600 doktor 

bulunmaktadır (Al-Ali, 2020). 

Asgari su ve sanitasyon standartlarını karşılamayan gayri resmi yerleşim yerlerinde yaşayan 

2,6 milyon yerinden edilmiş insanın varlığı da endişe vericidir. Çadırlar aşırı kalabalık ve bir 

çadırda genellikle 15 kişi yaşıyor (Abyad, 2020). 

 

2.1.3.Kuzeydoğu Suriye: 

Özerk Yönetim bölgeleri Haseke ve Rakka illerini, Halep vilayetinin kuzey ve doğu 

kesimlerini ve Deyrizor'un doğu kırsalını içeriyor. Bölgenin nüfusu 4 milyon olarak tahmin 

ediliyor. Özerk Yönetim istatistiklerine göre, Özerk Yönetim bölgelerinde 14 kampta 114.774 kişi 

bulunmaktadır (Hasan, 2020). 

17 Nisan 2020'de Özerk Yönetim, Haseke doğumlu bir kişinin Corona virüsüne yakalanması 

sonucu hayatını kaybettiğini belirten bir açıklama yaparak, Dünya Sağlık Örgütü'nün bu kişinin 

muayene sonuçlarını kendilerinden gizlemekle suçladı ve Corona virüsünün kendi bölgelerinde 

yayılmasından Dünya Sağlık Örgütü'nü sorumlu tuttu (Anab Beledi, 2020).  

Özerk Yönetim, Mart ayında Corona virüsüne karşı önlemler aldı. Bu önlemler arasında 

genel bir kapatma, kapsamlı bir sokağa çıkma yasağı ve resmi kurumlar ve kamu tesislerine yönelik 

sterilizasyon kampanyaları yer alıyor (Gharıbah and Mehchy, 2020: 11). Özerk Yönetim, Suriye 
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hükümetinin bölgeleri veya Suriye muhalefetinin kontrolü altındaki bölgeler veya Irak'ın Kürdistan 

bölgesi ile olsun, tüm sınır kapılarını da kapattı (Hasan, 2020). 

Bununla birlikte, kuzeydoğu Suriye'deki tıp sektörünün zayıflığı, virüsün karşı karşıya 

olduğu en büyük zorluktur. Rejimin ve müttefiklerinin hava bombardımanı ile tıbbi altyapının 

hedeflenmesi, Suriye'nin kuzeybatısında daha güçlü olmasına rağmen zorluklar yaşadı. Ancak 

hastaneler, klinikler, yüksek öğretim enstitüleri ve tıp üniversiteleri dahil olmak üzere devlete ait 

sağlık hizmetleri, birbirini takip eden Baasçı hükümetler tarafından sistematik olarak ihmal edilen 

kuzeydoğuda hiçbir zaman yeterli olmadı (Abyad, 2020). Rakamların gösterdiği gibi 4 milyon 

nüfuslu bölgede 1071 yatak kapasiteli 56 hastane ve 3 bin civarında doktor var. Ayrıca Suriye'nin 

kuzeydoğusunda 114.774 nüfuslu 14 kamp bulunuyor (Hasan, 2020). 

 

2.2.COVID-19 Pandemisinin Suriye'deki Ekonomik ve Sosyal Etkileri 

Suriye'deki kapatma önlemleri, bugün ülkenin bağımsızlığından bu yana en büyük 

gerilemeyi yaşayan ekonomiye büyük zarar verdi. 2019 yılının sonundan bu yana Suriye lirasının 

ABD dolarına karşı değeri 19 Ekim 2019'da 632 liradan düşerek 8 Haziran 2020'de ABD dolarına 

karşı 3000 Suriye lirasını aşmıştır. Böylece fiyatların artması ve para biriminin devalüasyonu 

nedeniyle vatandaşların satın alma gücü düştü (Said, 2020: 2). 

Halihazırda yoksulluk sınırının altında yaşayan Suriyelilerin %80'inden fazlasının yaşam 

koşulları kötüleşti. Ayrıca, bu kriz, ekonomik büyümede bir düşüş ve %50-80'e ulaşan yüksek bir 

işsizlik oranı ile karakterize edildi (Soshals, 2019). 

Şam Üniversitesi'nden ekonomistler, Suriye hükümetinin Mart ve Nisan 2020'de uyguladığı 

kapatma tedbirlerinden kaynaklanan ekonomik kayıpların yaklaşık 2 trilyon Suriye lirası (yani ayda 

yaklaşık bir milyar ABD doları) olduğunu tahmin ediyor. Buna ek olarak, Suriye hükümetinin Mart 

2020'de Corona dalgası için önlemlerine başlamasından bu yana gıda fiyatları yüzde 70 arttı; bu, 

devlet kurumlarının fiyat artışını durdurmak için herhangi bir adım atmadığı düşük gelirli insanları 

olumsuz yönde etkileyen bir yüzdedir (Sakır, 2020). 

Mağaza kapanışları, sokağa çıkma yasakları ve hareket kısıtlamaları 83.000 şirketler ve 

zanaat atölyesinin tamamını etkiledi.  Üretim fabrikaları kısmen kapatma önlemlerinin dışında 

tutulduysa da, hareket kısıtlamaları banliyölerde yaşayan işçilerin şehirlerdeki işyerlerine 

ulaşmasını engelledi (Nahar, 2020). 

Corona pandemisinin ülkenin kuzeydoğu ve kuzeybatısındaki ekonomik yansımaları 

yukarıda bahsedilenlere benzerdi. Bu iki bölgede ekonomik faaliyetler gerilerken fiyatlar ve işsizlik 

oranları yükseldi (Said, 2020: 3). 

Kuzeydoğudaki Özerk Yönetim, küresel petrol fiyatlarındaki düşüşten zarar gördü. Suriye 

rejiminin kontrolü altındaki bölgelere ham petrol ve tarım ürünleri (tahıl ve pamuk) satışına olan 

yoğun bağımlılığı nedeniyle. Aynı zamanda, Kuzeybatıdaki muhalefet yetkilileri vergilerden, 

özellikle sınır hareketinden gelen gelirlerin yanı sıra insani ve dış yardımlardaki düşüşten zarar 

gördü (Nahar, 2020). 

Ülkenin kuzeydoğu ve kuzeybatısında sınırların kapatılması ve birçok STK'nın 

faaliyetlerinin durdurulması sosyo-ekonomik durumu daha da kötüleştirdi. Çünkü sakinlerinin 

büyük bir kısmı ya ülke içinde yerinden edilmiş ya da mülteci kamplarında yaşıyor. Pazarları, 

rejimin bölgeleri ve Irak ve Türkiye gibi komşu ülkelerle ithalat ve ihracat faaliyetlerine bağlıdır. 

Mart 2020'de kapanışla birlikte, tekstil işçileri ve çiftçiler gibi birçok esnaf ve küçük üreticinin 

üretimi durdu veya ürünlerini teslim etmekte zorluklarla karşılaştı (Said, 2020: 3). 
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Suriye topraklarının tamamında, kapanma önlemleri ve ekonomik durgunluk, resmi olarak 

istihdam edilmeyen ve sosyal veya sağlık güvencesi veya alternatif gelir kaynakları olmayan işçileri 

ciddi şekilde etkiledi (Said, 2020: 3). 

 

3. SONUÇ 

Suriye rejiminin salgına tepkisi kötü olarak niteliklendi. Suriye rejimi, ülkedeki tüm acil 

durumlarla uğraştığı gibi salgınla da güvenlikli bir şekilde ilgilendi. Ülkenin kuzeydoğu ve 

kuzeybatısındaki Suriye rejiminin kontrolü dışında kalan bölgelere gelince, sağlık sektörünün 

kötüleşmesi ve yerinden edilmiş çok sayıda insan ve kampın varlığı, yetkililere salgınla karşı 

karşıya kalma konusunda zor durumda buraktı. 

Covid-19 pandemisinin ekonomik ve sosyal etkilerine gelince, salgının patlak vermesi ve 

son on bir yılda savaştan ülke ve bitkin düşen vatandaşlar üzerinde önemli etkiler yarattı. Virüs 

ışığında, fiyatların yükseldiği, Suriye para biriminin satın alma değerinin düştüğü, sosyal 

eşitsizliğin arttığı ve vatandaşlar arasındaki işsizlik oranının arttığı genel kapatma önlemleri ile 

ekonomik ve sosyal durum daha da kötüleşti. Öyle ki Suriye vatandaşı savaşın ve Covid-19'un 

ikilemi arasında kaldı. 
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ÖZET 

Somali'nin uzun süren bir savaş, çatışmalar, şiddet ve siyasi istikrarsızlık; kırılgan, 

parçalanmış ve zayıf sağlık sistemi var. Yardım görevlileri genellikle hayat kurtaran insani yardım 

çalışmaları yürütmektedir. Ülkenin kapasitesi ortaya çıkan ve genişleyen Covid-19 salgınını 

önlemek, tespit etmek ve bunlara yanıt vermek konusunda yeterli değildir.  2019'da Küresel Sağlık 

Güvenliği Endeksinde 100 üzerinden 16.6 idi. Bu da ülkenin Covid-19’a hazırlıksız olduğunu 

gösteriyor. Başlangıçta salgının bir parçası olarak, Somali'de Covid-19’u test edecek tek bir 

laboratuvarı bile yoktu. Bunun yanı sıra koronavirüsü teşhis etmek ve bununla mücadele etmek için 

ülkenin sağlık iş gücü ciddi şekilde sınırlıydı. Gözetim ve müdahale için güçlü bir sistemin 

yokluğunda, Hükümet çabalarını yalnızca şüpheli vakaları test etmeye odakladı. Bu nedenle, gerçek 

sayı Somali'deki COVID-19 vakaları ve ölümleri muhtemelen tahminidir. Yükümlülük hakkında 

sınırlı bilgi mevcuttur Kırılgan durumda sağlık çalışanları arasında COVID-19 enfeksiyonu ve zayıf 

sağlık sistemleri vardır.  

Mogadişu'da ilk vaka doğrulandığında COVID-19 salgınının Somali'ye ulaştığı 16 Mart 

2020'de doğrulandı. Somali Başbakanı Hassan Ali Khaire, hükümetin hastalıkla başa çıkmak için 

beş milyon dolar ayırdığını açıkladı. Somali Tabipler Birliği, ülkedeki ölü sayısının çok yüksek 

olacağından ve merkezi hükümet ile federe devletler arasındaki zayıf çalışma ilişkileri nedeniyle 

merkezi hükümetin kontrol eksikliğine yol açması nedeniyle Somali'nin ekonomik etkilerden 

kurtulamayacağı endişesi duyulmaktadır. Somali'deki salgını haber yapan gazetecilerin 

tutuklanması ve sindirilmesinin ardından basın özgürlüğü konusunda da endişeler oluştu  

COVID-19 salgını Afrika Boynuzu'na yayılırken ve diaspora toplulukları kilitlenmelerden, 

işten çıkarmalardan ve hastalıklardan etkilenirken, Somalililerin% 40'ından fazlasını ayakta tutan 

göçmen dövizleri azalıyor. Somali’de Covid-19 salgını radikal bir belirsizlik olayıdır. Pandeminin 

farklı bağlamlardaki dinamikleri (özellikle Afrika'da) veya daha geniş ekonomik etkisi bilinmiyor. 

Covid-19 sayıları 1 milyonu aşan Somali diasporasını da olumsuz etkilemektedir. Somali 

diasporasının En büyük topluluklardan bazıları ABD'de, Birleşik Krallık, İsveç, Hollanda, Almanya 

ve İtalya'da bulunmaktadır. Somali diasporası, miras sahibi oldukları ülkelerdeki krizlere yanıt 

verme becerileriyle tanınmış ve bunu onlarca yıldır yapıyor olsa da, tipik olarak akrabalarının 

Somali topraklarında karşılaştıkları, çatışma, kuraklık gibi şoklardan yalıtılmış olanlar onlardır. 

Ancak bu durumda, COVID-19'un şoku diasporada başladı. Nihayetinde, havale zincirinin her iki 

ucunun da aynı şoktan etkilenmesi, benzer ve farklı şekillerde ortaya çıkması muhtemeldir. Zaten, 

bir endüstri kaynağına göre, işçi dövizlerinin hacmi belirli koridorlarda% 50'ye kadar düştü. 

Gelişmekte olan krize yönelik uluslararası yardımın her zaman siyasi boyutları olacaktır ve 

yanıtların "çatışma mercekleri" ve "salgınınızı bilin" ilkesini kullanması gerekir. Somali'nin, son 

zamanlarda gıda yardımının ekonomi politiği ile bağlantılı olarak bir kez daha ortaya çıkarılan, son 

derece siyasallaşmış bir yardım geçmişi vardır.  
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ABSTRACT 

Somalia's protracted war, conflicts, violence and political instability; There is a fragile, 

fragmented and poor health system. Aid workers often carry out life-saving humanitarian work. The 

capacity of the country is not sufficient to prevent, detect and respond to the emerging and 

expanding Covid-19 outbreak. It was 16.6 out of 100 in the Global Health Safety Index in 2019. 

This shows that the country is unprepared for Covid-19. Initially, as part of the outbreak, it did not 

even have a single laboratory to test Covid-19 in Somalia. In addition, the country's health 

workforce was severely limited to diagnose and combat the coronavirus. In the absence of a robust 

system for surveillance and response, the Government focused its efforts solely on testing suspected 

cases. Therefore, the actual number of COVID-19 cases and deaths in Somalia is probably an 

estimate. Limited information available on liability There are COVID-19 infection and poor health 

systems among healthcare workers in vulnerable situations. 

When the first case was confirmed in Mogadishu, the COVID-19 outbreak reached Somalia 

on March 16, 2020. Somali Prime Minister Hassan Ali Khaire announced that the government has 

allocated $ five million to deal with the disease. The Somali Medical Association is concerned that 

Somalia will not be able to recover from the economic effects, as the death toll in the country will 

be very high and the weak working relations between the central government and the federated 

states lead to a lack of central government control. Following the arrest and intimidation of 

journalists covering the outbreak in Somalia, there were also concerns about the freedom of the 

press. 

As the COVID-19 outbreak spreads to the Horn of Africa and diaspora communities are 

affected by lockdowns, layoffs and diseases, remittances are declining, sustaining more than 40% of 

Somalis. The Covid-19 outbreak in Somalia is a radical event of uncertainty. The dynamics of the 

pandemic in different contexts (especially in Africa) or its wider economic impact are unknown. 

Covid-19 also negatively affects the Somali diaspora, whose numbers exceed 1 million. 

Some of the largest communities of the Somali diaspora are located in the USA, UK, Sweden, 

Netherlands, Germany and Italy. While the Somali diaspora is known for their ability to respond to 

crises in the countries of their heritage and has been doing so for decades, they are typically the 

ones whose relatives have been isolated from shocks such as conflict and drought on Somali 

territory. But in this case, the shock of COVID-19 started in the diaspora. Ultimately, both ends of 

the remittance chain are likely to be affected by the same shock, occurring in similar and different 

ways. Anyway, the volume of remittances has dropped by as much as 50% in certain corridors, 

according to an industry source. International assistance to the emerging crisis will always have 

political dimensions, and responses must use the 'lens of conflict' and 'know your epidemic'. 

Somalia has a highly politicized history of aid, which has recently been uncovered once again in 

connection with the political economy of food aid. 

 

1. COVİD-19 SALGININ SOMALİ’DEKİ SEYRİ 

Yoksulluk nedeniyle Covid-19 ile başa çıkmak, uzun süredir devam eden çatışmalar, düşük 

sağlık hizmetlerine erişim ve sınırlı devlet kapasitesi nedeniyle Somali en az yetenekli devletler 

arasında yer almaktadır (Herring ve diğerleri, 2020). Ayrıca Covid-19 küresel salgın, Somali’de sık 

sık meydana gelen sel baskınları ve çöl çekirgesi istilası Somali'nin bu salgın hastalıkla mücadele 

etmesini zorlaştırmaktadır. 

Somali’nin eonomisi ağırlıklı olarak Avrupa ve ABD’de bulunan Somali diasporyasına 

bağlıdır. ABD ve Avruapa’da bulunan Somaliler Somali’deki akraba ve yakınları için para 
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göndermektedir. Ancak Covid-19 salgını nedeniyle ABD ve Avrupa’daki birçok işyeri kapandı ve 

Somali diasporyasından para gelmedi ve bu durum Somali’nin Covid-19 salgını ile mücadele 

etmesini zora soktu.   

25 Mart 2020'de IMF Yürütme Kurulu, Uluslararası Para Fonundan Somali için onaylanmış 

üç yıllık düzenlemelerle Genişletilmiş Kredi Kolaylığı (ECF) ve Genişletilmiş Kredi Somali için 

Fon Tesisi (EFF) miktarı 395,5 milyon dolar olarak belirledi. Ancak IMF 2020 yılı için Covid-19 

salgını ile mücadele amacıyla Somaliye herhangi bir özel fon sağlamadı. Gelir tahsilatındaki 

iyileştirmelere ragmen son dört yılda hükümetin mali pozisyon son derece kısıtlı kaldı ve Covid-

19'un ekonomik etkileri daha fazla his edilir oldu. Sonuç olarak, Somali'nin sağlık sektörü kapasite, 

ekipman, altyapı ve sağlık personeli (Warsame, 2020), tıbbi tedarik zincirleri bozuldu. Dünya 

Sağlık Örgütü Somali'deki sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi için karar aldı. Ancak, 2020 Somali 

Sağlık ve Demografik Anket sonuçları açıkça son yatırımların teslim edilmediğini gösterdi (Ulusal 

İstatistik Başkanlığı, 2020). 

 

2.SOMALİ SAĞLIK SEKTÖRÜ FİNANSMANI 

Somali 2020 İnsani Müdahale Planı (HRP) hedefi 1 milyar doların üzerindedir. Covid-19 

küresel salgını ile mücadele için bu fondan 225,6 milyon dolar talep edildi. Ancak 2020 yılında 

sadece 44.3 milyon dolar destek sağlandı (FTS, 2020). Bağışçılardan sağlık sektörü desteği (her 

ikisi de kalkınma ve insani harcamalar) 2017'de 113,9 milyon dolar, 2018'de 120,7 milyon dolar, ve 

2019'da 133.1 milyon dolar oldu (MoPIED, 2020). Covid-19 küresel salgını ile mücadele için 

oluşturulan fonun en büyük bağışçısı (%40-45) FCDO ve Küresel İnsani Fon’dur (Küresel 

Finansman Kolaylığı ve Dünya Bankası Grubu, 2020). Ayrıca Dünya Bankası'ndan ek bütçe desteği 

ve Afrika Kalkınma Bankasının Covid-19 pandemisi için 2020 ek bütçe (FGS, 2020) desteği önemli 

ölçüde Federal'e FGS transferlerini artırdı. 

3.DİSAPORYA HAVALELERİ, SOMALİ EKONOMİSİ VE COVİD-19 İLE 

MÜCADELE 

Somali’de Covid-19 salgının büyük bir etkisi, ülkedeki paralar üzerinde oldu. Diaspora 

Somali'deki akraba ve yakınlarını desteklemek için bunlara para gönderiyor. Diasporyanın sadece 

ABD’den gönderdiği para yıllık 1.5-2 milyara dolar olduğu tahmin edilmektedir. Avrupa’dan gelen 

diasporya parası ile birlikte ülke ekonomisine % 25-40 katkı sağlandığı sanılmaktadır. Bu paralar 

bankalar aracılığıyla Somaliye gönderildiği gibi hava yoluyla da gönderilmektedir. Son zamanlarda 

hava yolu şirketleri seferleri durduğundan dolayı bu yolla Somali’ye gelen paralar gelemedi ve bu 

durum Somali ekonomisini dolayısıyla Covid-19 salgını ile mücadele etmesini olumsuz etkiledi. 

Mart-Nisan ve Mayıs 2020 yılında bu gelirlerde % 50’ye kadar düşüş oldu. Bu da Somali’de Covid-

19 küresel salgını ile mücadele etmesini olumsuz etkilemektedir (Ibrahim, 2020 ). 

4.COVİD-19'UN ÖNLENMESİNDE SOMALİ ÖRNEĞİ 

Somali karmaşık acil durumlardan etkilenen bir ülkedir. Uzun süreli çatışmalardan, iklim 

değişikliğinden, bulaşıcı salgın hastalıklardan ve işlevsiz bir sağlık sisteminden dolayı. Somali 

nüfusunun %30'undan azının sağlık hizmetlerine erişimi vardır. Ulusal sağlık Sistem parçalanmış 

ve birleşik sağlık sistemin yokluğu ulusal kapasiteyi olumsuz etkilemiştir. COVID-19 salgını iyi 

koordine edilmiş bir hazırlık ve müdahale gerektirir ama bu kapasite Somali eksik. Ülkede DSÖ 

Somali ofisi tek güvenilir kurum. Ancak, ülkedeki güvenlik durumu DSÖ çabalarının başarısını 

olumsuz etkileyebilir (WHO, 2015). 

Covid-19 salgını ile mücadele etmek için ülkenin sağlık sistemi gerekli kapasiteye sahip 

değil. Erken vaka tespiti, hastaları izole etmek, bakımını yapmak ve hasta kişileri etmek 
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bakımından. Sonuç olarak, tek alternative ülke için etkili önleyici tedbirleri geliştirmektir salgını 

hafifletmek için. Sosyal mesafeyi koruma, okulların kapatılması, iptaller dahil büyük sosyal 

toplantılar ve iyileştirilmiştir (WHO. 2020). Bu önlemler büyük ölçüde bireylerin nasıl tepki 

verdiğine bağlıdır.  

Somali'deki insanlar 'sağlığın önlenmesi' kavramına aşina değiller; onlar sadece 

hastalandıklarında sağlık tavsiyesi alır, evde kalma veya kendini karantinaya alma gibi tavsiyeler. 

Somali’de camiler en büyük sosyal toplantıların yapıldığı yerlerdir. Bu tür etkinliklerin iptal 

edilmesi veya  aleyhte tavsiye vermek terör için bir fırsat sağlayabilir. Grupları sömürmek ve 

hükümete karşı kullanmak için. Sürekli olarak önde gelen dini liderler COVID-19'un sadece 

insanlar için bir ceza olduğunu vaaz ederler. Halk bu dini liderlerin tavsiyelerini dinler. Covid-19 

salgını ile mücadele için Somali’de, hiçbir araştırma kurumu ve bilimsel kuruluş bulunmamaktadır. 

Halk biraz da kaderciliğin ve dini liderlerin insafına kalmıştır.  

Son olarak, Somali’de siyasi taahhüt COVID-19 yanıtının önemli bir bileşenidir. Bu nedenle 

salgını kontrol altına almak için en üst düzeyde siyasi taahhüt ve iyi liderliğe ihtiyaç var bugün 

Somali'de her zamankinden daha fazla (Gele. A., 2016). 

 5.SONUÇ 
Covid-19 salgını ile mücadele etmek bakımından Somali'nin en az hazırlıklı ülkelerden biri 

olduğu söyleniyor. Hastalığın teşhisi, hastaların takibi, karantina ve hastaların sağlık kuruluşlarına 

yatışı konusunda araştırma yapan ne bir bilimsel kuruluş ne de tam donanımlı ciddi bir devlet 

hastanesi vardır.  Halk Covid-19 konusunda bilgi sahibi değildir ve daha çok dini liderlerin 

söylediğine inanıyor. Dini liderler bunun Allah’ın verdiği bir ceza olduğunu söylüyor ve bir bakıma 

insanları kaderciliğe itiyor. Ekonomisi önemli oranda ABD ve Avrupadaki disaporyadan gelen 

paraya bağlı olan Somali’ye bu paralar gelmeyince ekonomi zora giriyor ve devlet ekonomik 

sıkıntıdan dolayı Covid-19 salgını ile mücadele edemiyor. Başta Covid-19 olmak üzere Somali’de 

salgın hastalıklarla mücadele etmek ve sağlık sistemini geliştirmek için ciddi bilimsel araştırma 

kuruluşlarına ve tam donanımlı devlet hastanelerinin kurulmasına ihtiyaç vardır.  
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ABSTRACT 

The COVID-19 (coronavirus) pandemic, a global health crisis, began in December 2019 

with a pneumonia outbreak caused by a new type of corona virus in Wuhan, China, and then 

spreaded to many countries around the World. The pandemic has caused unprecedented disruption 

of life and impacted almost all the sections of the society. COVID-19 has heightened human 

suffering, undermined the economy, turned the lives of billions of people around the globe upside 

down, and significantly affected the health, economic, environmental and social domains.  On the 

other hand, the pandemic has impacted the mental, emotional, social, educational, nutritional, and 

vocational dimensions of health. Nationwide lockdown, a measure taken toward achieving social 

distancing, thereby flattening the curve has resulted in a rise of mental health issues, emotional 

disturbances, migrant exodus, poverty, deficient food supply, hunger, academic stagnation, learning 

crisis, unemployment, and job insecurities among people. All these problems have the potential to 

impact the health and well-being of the society in the long run and hamper the attainment of 

sustainable development goals. 

Keywords: COVID-19 pandemic, Economic impact, Social impact, SARS-CoV-2. 

 

1.EFFECTS OF COVİD-19 IN ALL DİMENSİONS 

The newly identified infectious coronavirus (SARS-CoV-2) was discovered in Wuhan and 

has spread rapidly since December 2019 within China and to other countries around the globe 

(Zhou, 2020; Kabir, 2020). The COVID-19 pandemic has posed significant challenges to global 

safety in public health (Wang, 2020). On 31
st
 January 2020, the World Health Organization (WHO), 

due to growing fears about the rapid spread of coronavirus, announced a global epidemic and on 

11
th

 March, the disease was recognised as a pandemic (Cohen, 2020). COVID-19 clinical trials 

indicate that almost all patients admitted to hospital have trouble breathing and pneumonia-like 

symptoms (Holshue, 2020). The total number of confirmed COVID-19 cases has reached over 157 

million as of 10
th

 May 2021, with more than 213 countries and regions affected by the pandemic. 

Over 3 million people have already passed away due to COVID-19 (World Health Organization, 

2021).  

COVID-19 has heightened human suffering, undermined the economy, turned the lives of 

billions of people around the globe upside down, and significantly affected the health, economic, 

environmental and social domains. Social distancing, self-isolation and travel restrictions have lead 

to a reduced workforce across all economic sectors and caused many jobs to be lost. 

 

1.1.Economic Effects Of The COVID-19  

COVID-19 has affected communities, businesses and organisations globally, inadvertently 

affecting the financial markets and the global economy. Uncoordinated governmental responses and 

lockdowns have led to a disruption in the supply chain. In addition to the disruption in the supply 

chain, the capital market sector has also been affected. In the US, the S&P 500, a stock market 
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index that measures the stock performance of 500 large companies on the US stock exchange, the 

Dow Jones Industrial Average and the Nasdaq fell dramatically until the US government secured 

the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act, with the indexes raising by 

7.3% , 7.73% and 7.33% respectively. Furthermore, 10-year US Treasury bond yields have dropped 

to 0.67%. In the Asian markets, the same pattern followed with China's Shanghai Composite, Hong 

Kong's Hang Seng and South Korea's KOSPI, initially dropping then followed by a rise in stocks 

after governmental support. Japan's Nikkei was up 2.01% (Horowitz, 2020). Europe's bond yields 

mostly declined, reaching market stress hit levels faced in the eurozone crisis of 2011–2012 (Huang 

et al., 2020). Germany's DAX, the UK's FTSE 100 and the Euro Stoxx 50 were all down on March 

23rd, but rose significantly after the EU's rescue package was agreed. Gold dropped against the 

dollar by 0.65% (International Energy Agency (IEA), 2020). 

A key performance indicator of economic health is Gross Domestic Product (GDP), which is 

typically calculated quarterly or annually. The IMF provides a GDP growth forecast per quarter 

based on global economic developments in the near and medium term. According to the IMF report, 

the global economy shrank 3.3% in 2020, and this is much worse than the global crisis in 2008. 

(International Monetary Fund (IMF), 2020). 

 

1.2.Agriculture 

The resilience of the agricultural sector has been tested by the COVID-19 outbreak. A global 

crash in demand from hotels and restaurants has seen prices of agricultural commodities drop by 

20% (Andrews, 2020). Countries around the world have imposed a number of protective measures 

to contain the exponentially increasing spread. This includes social distancing, avoiding 

unnecessary travel, and a ban on congregations. Advice on self-isolation upon contact with 

suspected carriers of the virus is likely to impact the number of available inspectors and delivery 

staff critical to ensuring verification and transportation of products. This will have pronounced 

implications for perishable goods such as meat and vegetables. Furthermore, markets have gone a 

step further by shutting down floor trading which has impacted the ability to exchange 

commodities. The Chicago Mercantile Exchange is a recent example. ‘Panic buying’ is further 

complicating shortages beyond supermarket shelves. The American Veterinary Medical Association 

(AVMA) have expressed concern over low levels of animal pharmaceuticals from several large 

drug suppliers (Arora & Mishra, 2020). 

 

1.3.Tourism 

The COVID-19 pandemic has impacted the tourism industry due to the resulting travel 

restrictions as well as slump in demand among travelers. The tourism industry has been massively 

affected by the spread of coronavirus, as many countries have introduced travel restrictions in an 

attempt to contain its spread. (Abdullah, 2020). The COVID-19 pandemic has caused a 22% fall in 

international tourist arrivals during the first quarter of 2020, the latest data from the World Tourism 

Organization (UNWTO) shows. According to the United Nations specialized agency, the crisis 

could lead to an annual decline of between 60% and 80% when compared with 2019 figures. This 

places millions of livelihoods at risk and threatens to roll back progress made in advancing the 

Sustainable Development Goals (SDGs). 

 

1.4.Food Industry 

The COVID-19 pandemic affects the global food industry as governments close down 

restaurants and bars to slow the spread of the virus. Across the world, restaurants' daily traffic 

dropped precipitously compared to the same period in 2019.Closures of restaurants caused a ripple 
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effect among related industries such as food production, liquor, wine, and beer production, food and 

beverage shipping, fishing, and farming (Jack, 2020). The issues were particularly disruptive in 

industrialized areas where large proportions of entire categories of food are typically imported using 

just-in-time logistics. In June 2020, the United Nations warned that the world was facing the worst 

food crisis in half a century due to the recession caused by the pandemic. 

 The food sector, including food distribution and retailing, has been put under strain as a 

result of people panic-buying and stockpiling food. This has led to increased concerns about 

shortages of food products such as long-life milk, pasta, rice and tinned vegetables. Panic-buying 

has resulted in an increase of £1bn worth of food in UK homes (Jack, 2020). This high demand on 

food products has also affected online food delivery. Companies are struggling with excessive 

bookings, with deliveries arriving late or not at all. Moreover, food banks have also been affected 

by panic-buying and food stockpiling as donations have reduced. Concerns about food running out 

also means that vulnerable populations who can not afford to stockpile, may not find food (BBC 

News, 2020). 

 

1.5.Social Effects Of The COVID-19 

Lockdown and social distancing measures to prevent spread of COVID-19 have heightened 

fears of increasing levels of domestic violence, which includes physical, emotional and sexual 

abuse (Nicola et al., 2020). Refuge, one of the UK's domestic abuse charities, has reported a 25% 

increase in calls made to its helpline since lockdown measures were announced. In addition, a 

significant impact of the COVID-19 pandemic has been seen within the video-gaming industry. 

With many individuals self-isolating and/or remaining home under strict governmental regulations, 

online gaming has seen the emergence of record numbers of players, which has facilitated a boost in 

revenue for many companies. Conversely, negative impacts include cancellation of the annual and 

major trade event E3 2020, alongside the rescheduling and/or cancellation of popular Esport leagues 

(Kent, 2020). 

 

1.6.Education 

The COVID-19 pandemic has affected educational systems worldwide, leading to the near-

total closures of schools, universities and colleges. Most governments decided to temporarily close 

educational institutions in an attempt to reduce the spread of COVID-19.(UNESCO, 2020). As of 

12 January 2021, approximately 825 million learners are currently affected due to school closures in 

response to the pandemic. According to UNICEF monitoring, 23 countries are currently 

implementing nationwide closures and 40 are implementing local closures, impacting about 47 

percent of the world's student population. 112 countries' schools are currently open. 

With the closure of educational institutions, the need for a rapid transition from physical 

learning to the digital sphere of learning emerged (Kapasia et al., 2020). Online learning has been 

observed as a possible alternative to conventional learning. However, according to a meta-analysis 

on e-learning it is reported that online learning is better than nothing and similar to conventional 

learning. This rapid evolution at such a large scale has influenced the students of all age groups. It is 

expected that the continued spread of the disease, travel restrictions and the closure of educational 

institutions across the country would have a significant effect on the education, social life, and 

mental health of students (Odriozola-gonzález et al., 2020). The students from the less privileged 

backgrounds have experienced larger negative impacts due to the Covid-19 outbreak. 
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1.7.Psychological Effect 

Multiple lines of evidence indicate that the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic 

has profound psychological and social effects. The psychological sequelae of the pandemic will 

probably persist for months and years to come. Studies indicate that the COVID-19 pandemic is 

associated with distress, anxiety, fear of contagion, depression and insomnia in the general 

population and among healthcare professionals. Social isolation, anxiety, fear of contagion, 

uncertainty, chronic stress and economic difficulties may lead to the development or exacerbation 

of depressive, anxiety, substance use and other psychiatric disorders in vulnerable populations 

including individuals with pre-existing psychiatric disorders and people who reside in high COVID-

19 prevalence areas (Sher, 2020). 
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ÖZET 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Hubei eyaletine bağlı Wuhan şehrinde 2019 yılı sonunda ortaya 

çıkan yeni korona virüs (Covid-19), Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde küresel 

salgın olarak ilan edilmiştir. Geçen süreçte ekonomiler üzerinde tahminlerin çok üzerinde olumsuz 

etkiler bırakan salgının ne zaman sona ereceği ve ne tür bir sürece dönüşeceği konusu belirsizliğini 

korumaktadır. Temelinde bir sağlık sorunu gibi görünen salgın, ekonomik, sosyal ve toplumsal 

olarak tüm dünyayı etkileyerek, kısa bir sürede temel gündem maddesi halini almıştır. Covid-19 

hızlı bir şekilde bulaşması ile sınır tanımaz bir biçimde ülkelerin en öncelikli sorunu haline gelmiş 

ve birçok ülkenin sağlık sistemini işlemez hale getirmiştir. Karar alıcılar salgını kontrol altına 

alabilmek ve sağlık sistemlerini ayakta tutabilmek için başta sokağa çıkma yasakları olmak üzere 

okulların kapatılması, yurt içi ve yurt seyahat sınırlamalarının getirilmesi gibi çeşitli tedbirler 

hayata geçirmektedirler. Bu tedbirler nihai tahlilde sektörleri de önemli ölçüde etkilemektedir. 

Etkilenen sektörlerinin başında da tarım sektörü gelmektedir. 

Bu çalışmada, 2013-2020 dönemi yıllık ve 2013-1 ve 2021-1 dönemi üçer aylık verilerden 

hareketle Covid-19’un Türkiye’nin tarımsal dış ticaretine olan etkileri analiz edilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre, Türkiye’nin 2013 yılında 31,4 milyar dolar düzeylerinde gerçekleşen tarımsal dış 

ticaret hacmi, ele alınan dönemde sürekli olarak artmış ve 2020 yılında 35,9 milyar dolar 

düzeylerine yükselmiştir. Buna göre, Covid-19 döneminde tarımsal dış ticarette bir olumsuzluk 

veya azalma meydana gelmemiş, aksine artış trendi devam etmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19; Tarım Sektörü; Türkiye 

ABSTRACT 

The new corona virus (Covid-19), which emerged at the end of 2019 in Wuhan, Hubei 

province of the People's Republic of China, was declared as a global epidemic by the World Health 

Organization on March 11, 2020. The issue of when the epidemic, which has had negative effects 

on the economies far beyond the predictions, will end and what kind of process it will turn into 

remains uncertain. The epidemic, which seems to be a health problem at its core, has become the 

main agenda item in a short time by affecting the whole world economically, socially and socially. 

With the rapid transmission of Covid-19, it has become the top priority problem of countries 

without boundaries and has rendered the health systems of many countries inoperable. In order to 

control the epidemic and keep the health systems alive, decision makers are implementing various 

measures, such as the closure of schools, curfews, domestic and domestic travel restrictions. These 

measures also affect the sectors significantly in the final analysis. The agriculture sector is one of 

the most affected sectors. 

In this study, the effects of Covid-19 on Turkey's agricultural foreign trade were analyzed 

based on annual data for the 2013-2020 period and quarterly data for the 2013-1 and 2021-1 

periods. According to the results of the analysis, Turkey's agricultural foreign trade volume, which 

was 31.4 billion dollars in 2013, has increased steadily in the period under consideration and 

increased to 35.9 billion dollars in 2020. Accordingly, in the Covid-19 period, there was no 

negativity or decrease in agricultural foreign trade, on the contrary, the increasing trend continued. 

                                                 
* Prof. Dr., Gaziantep Üniversitesi, İİBF, Gaziantep, Türkiye; ocoban@gantep.edu.tr; ORCID ID: 0000-0001-6137-8937. 
** Öğr. Gör., Gaziantep Üniversitesi, Oğuzeli MYO, Gaziantep, Türkiye; aysecoban@gantep.edu.tr; ORCID ID: 0000-0002-7844-

7633. 
*** Gaziantep Üniversitesi, SBE, Gaziantep, Türkiye; Hrgenc@gmail.com; ORCID ID: 0000-0002-5859-6447. 

mailto:ocoban@gantep.edu.tr


SEBUSS ECONBUSS  
2

nd
 International Economics and Business Symposium 

ISBN: 978-975-93937-1-7 

2. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

 

183 

Keywords: Covid-19; Agriculture Sector; Turkey 

1. GİRİŞ 

Modern sağlık bilimlerinin en temel ilkelerini şekillendirmekte dahil olmak üzere tarih 

boyunca aralıklarla ortaya çıkan bulaşıcı hastalık ve salgınların her biri, siyasi, ekonomik ve sosyal 

açıdan insanlar ve toplumlar üzerinde yüzyıllar boyu süren derin ve kalıcı izler bırakmıştır 

(Huremović, 2019: 7). Salgınların etkisi toplumu oluşturan herkes için aynı düzeyde olmamış, bazı 

kesimler salgınlardan daha fazla, bazı kesimler ise daha az etkilenmişlerdir. Büyük salgınların 

toplumun gelecek nesilleri üzerinde de büyük etkileri görülmüştür. 

Tarihi süreç içerisinde karşılaşılan ve Dünya tarihi üzerinde iz bırakan salgınlar Tablo-1’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 1: Geçmişte Görülen Salgın Hastalıklar 
Zaman Salgın Adı / Türü Tahmini Ölü Sayısı (Kişi) 

165 – 180 Antonine Salgını 5 Milyon 

541 – 542 1.Veba Salgını 30 – 50 Milyon 

735 – 737 Japonya Çiçek Salgını 1 milyon 

1347 – 1351 2.Veba Salgını 200 milyon 

1520 -  Yeni Dünya Çiçek Salgını 56 milyon 

1629 – 1631 İtalya Vebası 1 milyon 

1665 -  Londra Büyük Vebası 100 bin 

1817 – 1923 Kolera Pandemileri 1-6 >1 milyon 

1885 - 3.Veba Salgını 12 milyon 

1800 sonu Sarı Humma Salgını 100 – 150 bin 

1889 – 1890 Rus Gribi 1 milyon 

1918 – 1919 İspanyol Gribi 40 – 50 milyon 

1957 – 1958 Asya Gribi 1,1 milyon 

1968 – 1970 Hong Kong Gribi 1 milyon 

1981 – Günümüz HIV / AIDS >35 milyon 

2002 – 2004 SARS 770 bin 

2009 – 2010 Domuz Gribi 200 bin 

2014 – 2016 Ebola 11 bin 

2015 – Günümüz MERS 850 

2020 - Günümüz Covid-19 (28.04.2021 itibariyle) 3 milyon 100 bin 

Kaynak: Türk vd., 2020: 614. 

 

Tablo 1’e göre, tarihte yaşanan ilk salgın, yaklaşık olarak 5 milyon kişinin hayatını 

kaybettiği tahmin edilen Antonine Salgınıdır. Sonraki dönemlerde başta İspanyol Gribi olmak üzere 

1., 2., ve 3. Veba salgınları, en fazla insan ölümlerinin gerçekleştiği salgınlar olarak tarihteki 

yerlerini almışlardır. 2000’li yıllardan sonra ise SARS, Domuz Gribi, Ebola ve MERS gibi salgınlar 

insanlığı tehdit etmeye devam etmektedir. 

2019 yılı sonunda Çin Halk Cumhuriyeti’nin Hubei eyaletine bağlı Wuhan şehrinde ortaya 

çıkan yeni korona virüs (Covid-19), salgınların tarihsel gelişimini farklı bir boyuta taşımıştır. DSÖ 

(Dünya Sağlık Örgütü), 11 Mart 2020 tarihinde Covid-19’u küresel bir salgın olarak ilan etmiştir 

(WHO, 2020). Covid-19 başlangıçta sağlıkla ilgili bir sorun gibi görülmüştür. Ancak, hızlı 

yayılmasına da bağlı olarak özellikle ekonomiler üzerinde meydana getirdiği tahribatlar, salgının 

öneminin her geçen gün artmasına yol açmıştır. Yakın dönemlerde DSÖ tarafından salgın olarak 

ilan edilen SARS ve MERS’in ekonomiler üzerindeki etkisi oldukça sınırlı kalmasına karşın, 

Covid-19’un ortaya çıkardığı belirsizlik, endişe ve telaş halen devam etmektedir (Çoban vd., 2020: 
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508). Salgın, tarım, hayvancılık, sanayi, ticaret, ulaşım, turizm ve hizmet gibi sektörlerin yanı sıra 

Dünya ticaretini de derinden etkilemektedir. Bu kapsamda Covid-19, insanlığı etkileyen diğer 

salgınlar gibi tüm dünyada derin bir krize dönüşmüş, sosyal ve ekonomik hayatta birçok değişim 

meydana getirmiştir. DSÖ verilerine göre, 2021 yılının Nisan ayı itibariyle Dünya genelinde 

doğrulanmış vaka sayısı 133 milyonu aşmış bulunmaktadır. Salgından kaynaklı ölüm sayısı ise, 28 

Nisan 2021 tarihi itibariyle 3 milyonun üzerine çıkmıştır (WHO, 2021). 

Covid-19 salgınına hazırlıksız olarak yakalanan birçok ülkenin temel hedefi,  salgının 

yayılım hızını azaltmak ve kontrol etmek olmuştur. Yönetimler, virüsün ve hastalığın olumsuz 

etkilerinden vatandaşlarının hayatını ve sağlığını korumak için bir dizi sağlık önlemleri alma yoluna 

gitmişlerdir. Diğer taraftan, ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi, ticaret 

ve arz güvenliğinin sağlanması ve aşırı fiyat artışlarının önlenmesi için ekonomik tedbirler almaktan 

da kaçınmamışlardır. Özellikle sağlık ve gıda ürünlerinin ticareti ile ilgili olarak, bu tür ürünlerin 

ithalatını kolaylaştırıcı, ihracatını ise kısıtlayıcı bir dizi önlemler aldıkları görülmektedir (Ticaret 

Bakanlığı, 2021a). 

Dünya genelinde Covid-19’un yayılmasını engellemek ve etkilerini minimize etmek 

amacıyla alınan önlemler, küresel ticaret sisteminin yanı sıra yerel ve uluslararası tedarik 

zincirlerini ve gıda talebini etkilemektedir. Bununla birlikte, gıda güvenliği üzerindeki kaygıları 

gidermeye yönelik olarak tarımsal pazarlar, üreticiler ve tüketiciler üzerindeki potansiyel olumsuz 

etkileri azaltmayı amaçlayan önlemlerin de hızlı bir şekilde uygulamaya konulduğu görülmektedir 

(FAO, 2021). Bu kapsamda Dünya Ticaret Örgütü de salgınla mücadele için harekete geçmiş, vakit 

kaybetmeksizin acil politikaları uygulamaya koymuştur (WTO, 2020a; Gruszczynski, 2020: 338).  

Salgının tüm Dünya’da etkisini hissettirdiği ilk evresinde normalin dışında özellikle kişisel 

koruyucu ekipman ve gıda ürünleri gibi ticaret kalemlerinde ihracatı kısıtlayıcı, ithalatı ise 

kolaylaştırıcı bir anlayışın hakim olduğu görülmektedir. Bu dönemde, tarımsal ticaret değerlerinin 

de önemli ölçüde etkilendiği dikkat çekmektedir. Ancak, ülke yönetimleri, tarımsal pazarları açık 

tutma konusunda ve gıda ürünlerinin ticareti ile ilgili olarak olumlu tavır takınmışlardır. Bu olumlu 

yaklaşım, büyük belirsizliklerin olduğu bir dönemde özellikle temel gıda maddeleri başta olmak 

üzere tarımsal mal pazarının, salgının olumsuz etkilerine karşı direnç göstermesine katkıda 

bulunmuştur (FAO, 2021). 

Bu çalışmanın amacı, Covid-19 salgınının Türkiye’nin tarımsal dış ticareti üzerindeki 

etkisinin analiz edilmesidir. 2013-2020 dönemi yıllık verilerin yanı sıra 2013-1, 2021-1 dönemi 

üçer aylık verilerin dikkate alındığı analizlerde kullanılan veri seti, TÜİK gibi çeşitli kurum ve 

kuruluşların veri tabanlarından derlenmiştir. Analizlerde, hem yıllık hem de üçer aylık dönemsel 

verilerden yararlanılmıştır.  

 

2. LİTERATÜR 

2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren Covid-19’un etkileri farklı sektörlerde görülmeye 

başlanmıştır. Bu sürece bağlı olarak Covid-19’un etkileri konusunda çeşitli çalışmalar yapılmaya 

başlanmıştır. Bir takım sınırlılıklar arz etmekle birlikte, Covid-19’un dış ticaret, tarımsal ticaret ve 

tarımsal üretime etkisine yönelik çalışmalarda bir artış göze çarpmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları 

aşağıda özetlenmiştir. 

Tekoğlu (2020), Türkiye'de, Covid-19 salgın sürecinde dış ticaret ile ilgili kriz yönetiminin 

başarısını araştırmıştır. McConnell'in kriz yönetimine ilişkin süreç sınıflandırması kapsamında yer 

alan süreçler, kararlar ve politika unsurları esas alınarak yaptığı analizler sonucunda, salgının ilk altı 

aylık döneminde, Türkiye'nin dış ticarette kriz yönetimi bakımından başarılı bir iş çıkardığı 

sonucuna ulaşmıştır. 
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Gruszczynski (2020), çalışmasında, salgının, en fazla etkilediği alanlar arasında yer alan 

uluslararası ticaret üzerindeki kısa ve uzun vadeli sonuçlarına odaklanmıştır. Kısa vadede, salgının 

uluslararası ticaret üzerinde ciddi sorunlar oluşturacağını ancak, salgının kontrol altına alınması ile 

birlikte sorunların ortadan kalkacağını öngörmektedir. Bununla birlikte, salgının süresi ve 

ciddiyetine bağlı olarak, uluslararası ticaret ilişkilerinde ve paradigmalarda değişiklik görülmesinin 

beklenebileceğini öne sürmektedir. 

Aydın ve Güner (2020), Covid-19 salgınının tarım sektörü ve gıda güvenliği açısından 

etkisini, Türkiye özelinde değerlendirmişlerdir. Türkiye'nin salgın sürecinde tarımsal ürün ithalatını 

önemli ölçüde artırırken gıda fiyatlarını düşüremediği vurgulamıştır.  Gıda güvenliği için en önemli 

koşul olan üretim yerine ithalatın ön planda olduğu görülmektedir. Bu açıdan, Türkiye'nin gıda 

güvenliği açısından ciddi risklerle karşı karşıya olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Barua (2020), salgının küresel boyutlara ulaşması ile uluslararası ticaret ve tedarik zincirleri 

üzerinde bozulmalara yol açan ekonomik etkileri olduğunu söylemektedir. Çalışmasında, ticari 

alandaki muhtemel etkilerine karşı kapsamlı bir anlayış oluşmasına öncü olmayı amaçlamıştır. 

Ayrıca, salgının sadece ticari faaliyetlerde yeni yöntemler ortaya çıkarmakla kalmayıp, aynı 

zamanda kazanan ve kaybedeni olan ekonomiler bakımından küreselleşme ve ticaret ilişkilerini de 

etkileyeceğini savunmaktadır. 

Lin ve Zhang (2020), ihracat yapan 102 firma ile anket verileri kullanmak suretiyle, Covid-

19'un, Çin'in tarımsal ihracat yapan firmalar üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Genel olarak 

tarımsal ihracat değerlerinde azalma olmasına rağmen buğday ve yağ gibi bazı temel gıda 

ürünlerinin ve şifalı bitkilerin ihracatında artış yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Barichello (2020), Kanada'nın tarımsal ticareti üzerine Covid-19 salgınının beklenen 

etkilerini ortaya koyduğu çalışmasında, tarımsal ticaretin, toplam ticarete göre daha az 

etkileneceğini öne sürmektedir. Kanada'nın tarımsal ihracatı için en büyük tehlike olarak, yerel 

korumacı nedenlerden kaynaklı ithalat kısıtlamalarının artmasını görmektedir.  

Kerr (2020), Covid-19'un uluslararası ticaret ilişkilerinde kısa ve uzun dönemde etkilerini 

ortaya koymaya çalışmaktadır. Uluslararası gıda sisteminin dayanaklılığı dikkate alınarak kriz 

geçtikten sonra uluslararası ticaret kuruluşlarının güçlendirilebileceği ya da tam tersi ülkelerin daha 

fazla izole hale gelebileceği öngörüsünde bulunmaktadır. 

Yıldırım (2021) çalışmasında, Covid-19 salgınının ticarete ilişkin ortaya çıkardığı sorunları 

göstermeyi amaçlamıştır. Dünya geneli, Avrupa Birliği, Rusya, Çin ve Türkiye'nin ihracat ve ithalat 

verileri üzerinden istatistiksel bir yöntem kullanılarak salgının dış ticaret üzerindeki etkilerini 

açıklamaya çalışmıştır. Bazı ülkelerin 2020 yılının 3.çeyrek verileri yayınlanmadığı için çalışmada 

yer verilememiştir. Çalışma sonucunda, Türkiye gibi ithalata bağımlı ülkelerin salgın sürecinden 

olumsuz bir şekilde etkileneceği ve dış ticaret açığının büyümesine engel olmak için ihracatı artırıcı 

önlemlerin hayata geçirilmesinin gerektiği sonucuna ulaşmıştır.  

 Ay (2021), Covid-19'un Türkiye'nin ihracat rakamları üzerinde oluşturduğu etkileri analiz 

etmeyi amaçladığı çalışmasında, salgının 2020 yılının nisan ve mayıs aylarında Türkiye'nin 

ihracatında daralmaya sebep olduğunu ortaya koymuştur. Haziran ayı ile birlikte ihracat 

rakamlarında toparlanma görülse de salgındaki dalgalanmanın dış ticarette belirleyici bir unsur 

olduğuna dikkat çekmiştir. Salgının gerek toplum sağlığı gerekse ekonomi üzerinde oluşturduğu 

kötü etkileri gidermede uluslararası işbirliği ve koordinasyonun önemine vurgu yapmıştır. 

Kerr (2021), geçen bir yıllık sürede elde edilen tecrübelerden sonra, Covid-19'un uluslararası 

ticaret politikaları açısından bir etkisi olup olmadığını Kanada özelinde ele almıştır. Çalışma 

tarımsal ticaretin en az seviyede etkilendiğini ortaya koymuştur. Kanada açısından, ekonominin 

birçok sektörünün aksine, tarımsal ihracat ve ithalatın salgın öncesi dengesine ulaştığı 
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görülmektedir.  Salgının, çok taraflı ticaret politikalarının güncellenmesi için bir fırsat sunduğuna 

vurgu yapılmakla birlikte, ABD ve Çin'in ilgisizliklerinden ötürü, bunu yapabilecek bir iradenin 

ortaya konulamadığı vurgulanmaktadır. 

 

3. VERİ SETİ VE YÖNTEM 

Dış ticaret verileri, Birleşmiş Milletler ve Eurostat gibi Uluslararası kuruluşlar tarafından, 

ekonomik faaliyet türleri, malların özellikleri vb. nitelikler dikkate alınarak, belirli bir sistematiğe 

göre sınıflandırılmaktadır. Dış ticaret verilerinin tasnif edilmesi sürecinde en çok kullanılan 

sınıflandırma sistemleri arasında, armonize sistem (Harmonise System - HS), Standart Uluslararası 

Ticaret Sınıflaması (SITC), Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması 

(ISIC. Rev 2 ve Rev 3), Geniş Ekonomik Kategorilerin Sınıflaması (BEC), Avrupa Topluluğunda 

Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması (CPA) öne çıkmaktadır (TÜİK, 2008: 21). 

Uluslararası ticarette, ticareti yapılan ürünlerin tasnifi, 21 bölüm ve 99 fasıldan oluşan 

armonize sistemin sınıflandırma ve kuralları esas alınmaktadır. Genellikle, armonize sistemin 

bölümleri, eşyaların ham durumları, hammaddeler yada yarı mamullerden oluşmaktadır. Malların 

üretim süreci ve geçirmiş oldukları işlem süreçleri sonucunda oluşan ürünler, bu bölüm ve fasılların 

oluşmasında önemlidir. Armonize sistemin, hemen hemen tüm dünya ticaret düzeninde kabul 

görmüş 6 haneli bir kodlama yapısı vardır  (Ticaret Bakanlığı, 2021b).  

Türkiye’de dış ticaret istatistiklerinin derlenmesinde, 6 haneli armonize sisteme, Avrupa 

Birliği ülkeleri tarafından eklenen 2 hane ile vergi uygulamaları ve istatistiksel amaçlı ihtiyaçlar 

gözetilerek eklenen 4 hanenin eklenmesiyle 12 haneden oluşan, gümrük tarife istatistik sistemi 

(GTİP) adı verilen (Ticaret Bakanlığı, 2021b) armonize sistem  (HS-12 dijit- 12) kodları 

kullanılmaktadır. Armonize sistemin yanı sıra SITC, ISIC, BEC, CPA, CPC, NST2007, NACE, 

Teknoloji Yoğunluğu dikkate alınarak Ürün Grupları sınıflamalarına göre de veriler sunulmaktadır 

(TÜİK, 2018: 7). Bu çalışmada kullanılan Türkiye’nin tarımsal dış ticaret verileri, TÜİK tarafından 

armonize sisteme göre hazırlanan fasıllara göre ihracat ve ithalat verilerinden elde edilmiştir.  

Tarım ve gıda ürünleri ile analiz ve değerlendirmelerde, Tablo-2’de özetlenen armonize 

sistemin 1-24 arası koda sahip fasılları dikkate alınmıştır. 

 

Tablo 2: Armonize Sisteme Göre Tarımsal Ticaret Fasılları 
Kod Fasıllar 

1 Canlı hayvanlar 

2 Etler ve yenilen sakatat 

3 Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar 

4 Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler 

5 Diğer hayvansal menşeli ürünler (kıl, kemik, boynuz, fildişi, mercan, bağırsak, vb.) 

6 Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme çiçekler ve süs yaprakları 

7 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 

8 Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 

9 Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat 

10 Hububat 

11 Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, insülin, buğday gluteni 

12 Yağlı tohum ve meyveler, muhtelif tane, tohum ve meyveler, sanayide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem 
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13 Lak, sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar 

14 Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler 

15 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar 

16 Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları 

17 Şeker ve şeker mamulleri 

18 Kakao ve kakao müstahzarları 

19 Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 

20 Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar 

21 Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.) 

22 Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 

23 Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler 

24 Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler 

Kaynak: TÜİK, 2021. 

 

Bu çalışmada, yukarıdaki sınıflandırmalar dikkate alınarak, 2013-2020 dönemi yıllık ve 

2013-1, 2021-1 dönemi üçer aylık verilerden yararlanılmıştır. 

4. ANALİZ SONUÇLARI 

Dış ticaret verileri, ülkelerin ekonomik performanslarının ortaya konulmasında oldukça 

önem arz eden verilerdir. Bu kapsamda Türkiye’nin 2013-2020 dönemi toplam ihracat ve tarımsal 

ihracat Şekil-1’de verileri özetlenmiştir. 

 

 
Şekil- 1: Türkiye’nin Toplam İhracatı ve Tarımsal İhracatı, Milyon Dolar 

 

Kaynak: TÜİK, 2021. 

 

Şekil-1’e göre, toplam ihracat 2013 yılından Covid-19 salgınının etkilerinin hissedildiği 

2020 yılına kadar artmakta, Covid-19’unda etkisiyle birlikte azalmaktadır. Buna karşın 2015 ve 

2016 yıllarında azalan tarımsal ürün ihracatı, 2017, 2018, 2019 ve salgının etkilerinin ortaya çıktığı 

2020 yılında artmıştır. Bu bağlamda 2013 yılında 161,5 milyar düzeylerinde olan toplam ihracat, 

2019 yılında 181 milyar dolara yükselmişken, 2020 yılında 170 milyar dolara düşmüştür. 2013 

yılında 18 milyar dolar düzeylerinde olan tarımsal ihracat 2020 yılında 21 milyar dolara 
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yükselmiştir. Özetle, salgının etkilerinin net bir şekilde ortaya çıktığı 2020 yılında toplam ihracat 

azalırken, tarımsal ürün ihracatı artmıştır. 

Dış ticaretin diğer bir boyutunu ise ithalat oluşturmaktadır. Türkiye’nin toplam ithalat ve 

tarımsal ithalat verileri Şekil-2 yardımıyla özetlenmiştir. 

 

 
Şekil- 2: Türkiye’nin Toplam İthalatı ve Tarımsal İthalatı, Milyon Dolar 

 

Kaynak: TÜİK, 2021. 

 

Şekil-2’ye göre, ele alınan dönemde Türkiye’nin toplam ithalatı, 2014, 2015 ve 2016 yılında 

azalmış, 2017 yılında artmış, ancak 2018, 2019 yılında azalmış olmakla birlikte 2020 yılında 

kısmen de olsa artmıştır. Tarımsal ithalat tarafında ise 2017 yılından itibaren bir artış trendi 

yaşanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda 2013 yılında 261 milyar dolar düzeylerinde olan toplam 

ithalat 2019 yılında 210 milyar dolara düşmüş, 2020 yılında ise 220 milyar dolara yükselmiştir. 

2017 yılında 14.4 milyar dolar olan tarımsal ithalat, 2020 yılında 15,2 milyar dolara çıkmıştır. 

Covid-19’un tarımsal dış ticarete ilişkin etkilerinin daha ayrıntılı olarak ortaya koyabilmek 

için üçer aylık verilerden de yararlanılmıştır. Bu kapsamda üçer aylık toplam ihracat ve tarımsal 

ithalat verileri Şekil-3’de özetlenmiştir. 

 

 
Şekil- 3: Türkiye’nin Üçer Aylık Toplam İhracatı ve Tarımsal İhracatı, Milyon Dolar 

Kaynak: TÜİK, 2021. 
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Şekil-3’e göre, genellikle en yüksek tarımsal ihracatın 4. çeyreklerde, en düşük tarımsal 

ihracatın ise 3. çeyreklerde gerçekleştiği görülmektedir. Salgının hüküm sürdüğü 2020 yılında ise 

en düşük ihracat 2. çeyrekte gerçekleşmiş olmakla birlikte, 2019 yılı 2. çeyrekte gerçekleşen 

ihracatla karşılaştırıldığında, % 4,46 daha fazla ihracat gerçekleşmiştir. Bu bağlamda önceki yılın 

aynı dönemine göre, 2020 yılının tüm çeyrek dönemlerinde tarımsal ihracatta artış yaşanmıştır. 

Diğer taraftan 2020 yılının ikinci çeyreğinde toplam ihracatta yaşanan belirgin düşüş, tarım 

sektöründe yaşanmamış, aksine tarımsal ihracatta artış yaşanmıştır. 

Üçer aylık dönemler dikkate alındığında, toplam ithalat ve tarımsal ithalat verileri Şekil-4 

yardımıyla özetlenmiştir. 
 

 
Şekil- 4: Türkiye’nin Üçer Aylık Toplam İthalatı ve Tarımsal İthalatı, Milyon Dolar 

Kaynak: TÜİK, 2021. 

 

Şekil-4’e göre, 2020-2 döneminde azalan toplam ithalat genel olarak diğer dönemlerde 

artmıştır. Tarımsal ithalat açısından bakıldığında ise, toplam ithalata paralel olarak salgının 

etkilerinin görüldüğü 2020-2 döneminde tarımsal ithalat azalmıştır. 

 

5.SONUÇ 

2019 yılının Mart ayında DSÖ tarafından küresel salgın olarak ilan edilmesiyle birlikte 

Covid-19 ülkeleri birçok yönden etkilemeye başlamıştır. Söz konusu etkilerden ekonomik 

faaliyetlerde payını almış ve almaktadır. 2020 yılının son çeyreğinde salgının ekonomiler üzerinde 

etkileri yoğun bir şekilde hissedilmeye başlanmıştır. Dünya Bankası, IMF, FAO ve DTÖ gibi 

örgütler, hem uluslararası ticaret, hem de tarımsal dış ticaret konularında yayınladıkları raporlarda 

oldukça karamsar öngörülerde bulunmaktadırlar. Bu çalışmada, Covid-19’un Türkiye’nin tarımsal 

dış ticaretine olan etkileri, yıllık ve dönemlik veriler dikkate alınarak analiz edilmiştir. 

Analiz sonuçlarına göre, salgının etkilerinin net bir şekilde ortaya çıktığı 2020 yılında 

toplam ihracat azalırken, tarımsal ürün ihracatı artmıştır. Ele alınan dönemde Türkiye’nin toplam 

ithalatı, 2018, 2019 yılında azalmış olmakla birlikte 2020 yılında kısmen de olsa artmıştır. Tarımsal 

ithalat ise salgının etkilerinin yaşandığı 2020 yılı da dahil olmak üzere, 2017 yılından itibaren bir 

artış trendine girmiştir. Üçer aylık dönemler dikkate alındığında, en yüksek tarımsal ihracatın 4. 

çeyreklerde, en düşük tarımsal ihracatın ise 3. çeyreklerde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Salgının 

hüküm sürdüğü 2020 yılında en düşük ihracat 2. çeyrekte gerçekleşmiş olmakla birlikte, 2019 yılı 2. 

Çeyreği dikkate alındığında artmıştır. Diğer taraftan 2020 yılının ikinci çeyreğinde toplam ihracatta 

yaşanan belirgin düşüş, tarım sektöründe yaşanmamış, aksine tarımsal ihracat yükselmiştir. Son 

olarak, 2020-2 döneminde azalan toplam diğer dönemlerde artmış, toplam ithalata paralel bir 

şekilde salgının etkilerinin görüldüğü 2020-2 döneminde ise tarımsal ithalat azalmıştır. 
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Özetle, ele alınan dönemde Covid-19’un Türkiye’nin tarımsal dış ticareti olumsuz yönde 

etki etmediği görülmüştür. Ancak, salgının seyri ve aşıların etkinliği konusundaki belirsizlikler 

ortadan kalkmadığı sürece Covid-19’un dış ticaret üzerindeki etkileri gündemdeki yerini 

koruyacaktır. Bu bağlamda salgının sona erdirilmesi, öncelikli olarak karar alıcılar tarafından 

uygulamaya konulan politikaların etkin bir şekilde yürütülmesine bağlıdır. Ayrıca aşılama 

uygulamalarında elde edilebilecek başarılar, politikaların etkinliğine katkı sağlayacaktır. 
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THE EFFECT OF COVID-19 PANDEMIC ON THE TURKISH SMES AND 

RESPOND TO RECOVERY STRATEGIES 

 

COVID-19 PANDEMISININ TÜRK KOBİ'LERI ÜZERINDEKI ETKISI VE 

İYILEŞME STRATEJILERINE MÜDAHALE STRATEJILERI 

 

Hussam ALAHMAD
*
 

 

ABSTRACT 
The subject of the study relates to the assessment of the perception of selected types of risk 

in economic activities of the SMEs sector, which change their intensity as a result of the outbreak of 

the Covid-19 pandemic. The current economic downturn is unprecedented and involves many 

companies and industries that have faced new, previously unknown challenges and threats. The 

objective of the article is to identify the impact of the Covid-19 pandemic on the global economy 

and in Turkey SMEs specially. And Strategies to recover from the repercussions of the Covid-19 

pandemic. Based on the empirical research carried out in small and medium-sized enterprises in 

Turkey. 

The formulated objective was accomplished using the data collection method, i.e., the 

survey and reports on the condition of the SMEs sector in Turkey as well as statistical data analysis 

methods, i.e., structure index and the analysis of variance, using the SPSS system. 

The overall results of the empirical research indicate most companies have already resorted 

to working to delay future payments, postponing layoffs and reducing salaries. Also, they have high 

expectations of the required government interventions, and they even expect these measures to be 

on a wider scale, to include tax exemptions, postponement of more payments, and greater support 

for loans, in addition to increasing spending to stimulate the economy. Add to importance and the 

need to manage the key threats to the Turkish SMEs sector. 

Keywords: Covid-19 pandemic; Turkey SMEs; SMEs risks; Global economy, Strategies to 

recover. 

ÖZET 

Çalışmanın konusu, Kovid-19 pandemisinin patlak vermesi sonucunda yoğunlukları değişen 

KOBİ'ler sektörünün ekonomik faaliyetlerinde seçilmiş risk türlerinin algısının değerlendirilmesi ile 

ilgilidir. Mevcut ekonomik gerileme benzeri görülmemiş ve daha önce bilinmeyen yeni zorluklar ve 

tehditlerle karşı karşıya kalan birçok şirket ve endüstriyi içeriyor. Makalenin amacı, Covid-19 

pandemisinin küresel ekonomi ve özellikle Türkiye KOBİ'leri üzerindeki etkisini tespit etmektir. Ve 

Covid-19 pandemisinin yansımalarından kurtulma stratejileri. Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli 

işletmelerde yürütülen ampirik araştırmalara dayanmaktadır. 

Formüle edilen amaç, veri toplama yöntemi, yani Türkiye'deki KOBİ'ler sektörünün 

durumuna ilişkin anket ve raporların yanı sıra istatistiksel veri analiz yöntemleri, yani yapı indeksi 

ve varyans analizi, SPSS sistemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Ampirik araştırmanın genel sonuçları, çoğu şirketin gelecekteki ödemeleri ertelemek, işten 

çıkarmaları ertelemek ve maaşları azaltmak için şimdiden çalışmaya başladığını gösteriyor. Ayrıca, 

gerekli hükümet müdahaleleri konusunda yüksek beklentileri var ve hatta bu tedbirlerin daha geniş 

ölçekte olmasını, vergi muafiyetlerini, daha fazla ödemenin ertelenmesini ve kredilere daha fazla 

destek verilmesini ve ayrıca ekonomiyi canlandırmak için harcamaların artırılmasını bekliyorlar. . 

Türk KOBİ'leri sektörüne yönelik temel tehditleri yönetme ihtiyacını ve önemini artırın. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19 pandemisi; Türkiye KOBİ'leri; KOBİ riskleri; Küresel 

ekonomi, İyileşme stratejileri. 
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1.INTRODUCTION 

The risk of the pandemic Covid-19 is nowadays the key challenge the whole world is facing. 

Its major consequence, is the global economic crisis which threatens many, particularly smaller, 

enterprises. The Covid-19 pandemic has significantly affected the reduction in the income and 

employment level of many companies. The suspension of economic processes carries serious 

consequences of the temporary or permanent disappearance of business (Cepel et al.,2020:251; 

Rodríguez et al., 2021:18). Management of nearly all enterprises have confronted the need to make 

a series of difficult decisions while facing a sudden crisis caused by the pandemic. In such a 

situation, an intuitive assessment of the results of risks most frequently accompanying smaller 

enterprises is definitely not enough. Dealing with a number of unpredictable events is a general risk 

of conducting an economic activity. According to the previous research, risk management helps to 

improve the efficiency and competitiveness of enterprises in the dynamically changing environment. 

At the same time, the small and medium-sized enterprise sector is responsible for the 

development of most of the national economies. Most of the firms belong to the SME sector, 

providing 67% of total employment and generating 58% of total value added (Karadag, 2015:182). 

In Turkey, this sector is responsible for nearly half of the gross domestic product (GDP). The work 

of small and medium-sized entities brings a number of benefits, from decentralizing the economy 

and equitable development of regions by increasing the level of innovation in the country to 

mitigating crises. At the same time, a highly variable economic environment intensifies the 

uncertainty and unpredictability of economic phenomena, and thus increases the risks associated 

with conducting a commercial activity (Haviernikova et al.,2016:88) Moreover, the size of the firm 

affects the level of risk that is taken, which is less in large organizations. Small firms are exposed to 

three times more risk than large firms. In contrast, the risks faced by medium-sized firms are lower 

than for small firms, but higher than for large enterprises (Gengatharan et al.,2020:69). 

Small and medium enterprises are the most vulnerable group of entities because they do not 

have the necessary resources to survive the crisis (Albulescu,2020:31; Rathore &Khanna, 2020:82). 

One of the current crises is the reduction and exclusion of economic activities due to the Covid-19 

pandemic, which clearly affects the development of small and medium-sized enterprises by 

preventing their expansion, exacerbating their financial position, and ultimately contributing to their 

bankruptcy and bankruptcy (Jenny,2020:42; Korombel, 2012:1138). Hence, dealing with risk 

management as a mechanism to prevent or reduce financial losses and improve the services provided 

(Meyer &Meyer, 2017:427), takes on a new meaning in light of the influence of unforeseen factors. 

Pre-pandemic data indicate that the survival rate of small and medium-sized enterprises 

(SMEs) is one of the lowest among all firms (Skowro &Tarnawa, 2018:14). This was confirmed by 

Xu B. et al. (Xu B. et al., 2019:741) In their view, the failure rate of SMEs is very high, even though 

they represent a large portion of the market and generate a high level of GDP. Regarding the status 

of SMEs in Turkey, both the level of newly established firms and the number of liquidated entities 

indicate slight upward trends (Skowro et al.,2020:65). Regarding the restrictions caused by Covid-

19. 

Turkey SMEs are facing unprecedented negative effects of their operations and exposed to 

numerous external and internal threats more than large ones. In the assessment of the functioning of 

small and medium entities it is important, to recognize the conditions and factors of survival, and 

also to look at the limitations to their activities from the point of view of systemic risk management, 

However, in this study will help to deepen understanding of the risk of the pandemic and to assess 

business risk in small and medium-sized enterprises arising due to the Covid-19 pandemic. 

Moreover, the aim of the study is to help decision-makers and practitioners to develop strategies to 

respond to the effects of the pandemic seen in the SMEs sector. 
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2.LITERATURE REVIEW 

2.1.The impact of the Covid-19 pandemic in the global economy: 

In the globalized economy of 2020, the impacts of Covid-19 go beyond mortality. As such, 

governments around the world have been preparing contingency plans described above, and aid 

packages to sustain their economies. In China, we have seen severe lockdowns. This has led to a 

decrease in consumption, and interruptions to production. Overall, the functioning of global supply 

chains has been disrupted. Millions of people will request unemployment subsidies. Consumers 

have also changed their consumption patterns, resulting in shortages of many goods in supermarkets 

around the world (Fernandes, 2020:23). 

As mentioned, the economic impact of an ongoing pandemic is difficult to estimate while it 

is occurring. It will take months or years to accurately gauge the real consequences. However, some 

literature has estimated the impact of a global pandemic in the past, together with recent papers 

trying to anticipate the final impact of this crisis, under different scenarios (from the most optimistic 

till the most pessimistic). In the base scenario, GDP growth would take a hit, ranging from 3-5% 

depending on the country. In other scenarios, GDP can fall as much as 10%. On average, each 

additional month of crisis will cost 2%-2.5% of global GDP. 

The economic costs of a recession are unequally distributed. Also, based on prior crises, it 

seems that younger and less-educated workers will, unfortunately, be more likely to lose their jobs 

(Fernandes, 2020:36). To fill this gap, so that the labor force is better prepared for the next crisis, the 

global public good of living without fear of pandemics requires cooperation and cost- sharing. 

Besides, wealthy countries at relatively low risk of suffering massive health impacts from a 

pandemic could suffer disproportionately large economic losses — even from faraway epidemics — 

given the size of their economies and reliance on foreign trade (Bloom et al.2018:41). Therefore, 

most of the countries will have an economic downturn, even those that are going to be able to 

control the health crisis to a better extent. 

 

2.2.The impact of the COVID-19 pandemic the in Turkey SMEs. 

Operational risk generates potential losses resulting from the entity’s inadequate or defective 

logistic system, including processes and resources (Leopoulos et al., 2006:325). W. Hemrit and M. 

B. Arab define operational risk as full, which arises within the organization and is influenced by all 

its elements but is also the result of external factors (Hemrit, 2012:81). According to the research 

carried out by L. Allen and T. Bali (Allen &Bali, 2007:1199), operational risk is less common than 

other risks, but it may have more serious effects for the entity’s operations. 

Market risk refers to the possibility that an individual or other entity may incur losses due to 

factors affecting the overall performance of investments in the market prices of assets, liabilities 

and financial instruments. In the case of economic activities, these risks include business 

relationships with suppliers and customers, which, on the one hand, form the basis for the entity's 

operations, and on the other hand, may pose a threat to it. Since many small, medium, and micro 

enterprises do not record sufficient cash flows in relation to the assumed plans, they incur financial 

risks (Kozarevic et al., 2018:66). According to Basel guidelines and standards for assessing solvency 

risk for banks and insurance companies, financial risks are unique in nature and can be defined as 

any event or process that may adversely affect an institution's ability to achieve objectives or 

implement the strategy (Biernacki, 2018:19). This means that the funds collected in these entities 

are mainly used to carry out the running operations, so any increase in costs leads to a decrease in the 

budget. In such a situation, when the budget is not well planned and the cash generation does not 

match the expectations, the company faces financial problems. Economic risks are related to the 

risks of doing business in the country. Its important component is tax risk, which includes threats 

related to tax law diversity, variations in interpretation of existing legislation and tax creation 

methods. It is also important to mention the level of interest rates or changes in workers' rights, 

which greatly affect the profitability of the entity (Man et al., 2015:187). Moreover, financial risk is 

a frequent obstacle that limits the development of SMEs (Alves et al., 2020:17).  
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He claims that small businesses are more vulnerable to the risks associated with the current 

crisis and at the same time have a limited vision to effectively deal with its long-term effects 

(Muller &Muller, 2020:121). The poor state and risk of bankruptcy of small-sized enterprises is due 

to the sudden drop in market demand. On the other hand, these firms show more flexibility in 

responding to economic problems. An important component of forecasting individual business risks 

is the continuous monitoring of the impact of the epidemic on business operations (Abebe et 

al.,2020:21; Marome &Shaw., 2021:1089) and making investments for both structural and non-

structural measures (Schmaltz et al., 2012:312). Risk assessment is an important stage in the risk 

management process. At the same time, the epidemiological situation caused the complexity of 

operational, financial and market operations in the face of operating conditions to become greater, 

and the emerging threats, which are intertwined, complicate the process of dealing with them. This 

contributes to increasing the importance of the risk management process and poses a major 

challenge to the risk management function. The organization should have a defined strategy and 

related procedures to identify, measure, manage and control financial risks to ensure its financial 

security. 

 

3.MATERIALS AND METHODS 

3.1.Research Population and Sample 

The population of the research consists of Managers and owners of SMEs listed in the Hatay 

Chamber of Industry. Under these conditions, data collection can be carried out via internet only by 

using digital tools. Therefore, the data of the study were obtained through a survey created on 

Google search engine. For the participation in the survey, send an email and advertising on social 

media. Since it was not possible for the researcher direct communication. 

In addition, 63 small and medium enterprises sampling was selected since this method 

makes data collection process easier, more cost-effective and faster when compared to the other 

sampling techniques. The data collection process started on 05.04.2021 and ended on 10.4.2021. In 

this period of time, 42 valid surveys were submitted. 

 

3.2.Data Collection Tools 

Data of the research were collected in two parts: question form for demographic information 

and “Covid-19 Pandemic Impact Scale.” Demographic Information: Demographic attributes of the 

participants consist of two open-end questions examining the status of facing with Covid-19 

pandemic and the success of the countries in the fight against the pandemic. In this part, information 

of the participants with respect to profession, education level, gender, age, income, place of 

residence, contacting Covid-19, taking test, being infected and receiving treatment. Covid-19 

Pandemic Impact Scale: The scale was formulated according to information about the epidemic, 

literature review, and preliminary interviews with managers and owners of SMEs in the research 

sample. It was reviewed by five researchers specializing in the field, some questions were excluded, 

the data was revised, and as a result, it was restructured with a total of 28 statements. 

SPSS program was used in the validity and reliability tests of Covid-19 Pandemic Impact 

Scale. Factor analysis was conducted to assess the construct validity of the items of the scale. 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test was carried out for the sample number, and it was determined as 

0,873. Also, the results of Bartlett Globality Test were used to determine whether the inter-item 

correlation was significant, and it was determined that it was significant at the 

0.05 level. Covid-19 Pandemic Impact Scale had three factors. These were named as the 

operational and financial risks of small and medium enterprises (8 items), Current and planned 

SMEs' actions to counter the impact of Covid-19 (7 items), Governmental performance during 

Pandemic (6 items) and Expected governmental support and measures (7 items). Cronbach’s Alpha 

coefficient was checked for the reliability analysis of the scale and was found as 0.796. Thus, it can 

be argued that the scale had a Cronbach α coefficient higher than 0,60, and thus, had high reliability. 

Data were analyzed in the SPSS package program through frequency and significance tests. 
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4.RESULTS 

4.1.The Effect of Covid-19 Pandemic on The Turkish SMEs 

The operational and financial risks of small and medium enterprises: 

The total closure has resulted in a complete cessation of activities for most of the SMEs 

operating in the research sample, and as a result, revenue streams were seriously affected, with 9 out 

of 10 of these companies experiencing a complete loss of revenue. The minority that managed to 

maintain some of their operations were generally medium-sized companies. Most companies are 

aware that this pandemic poses a high level of threat to their operations. With revenues completely 

stalled and companies struggling with liquidity problems, many of them are deeply concerned It 

covers the most prominent immediate costs, specifically rent and salaries. While medium-sized 

firms are more anxious about paying salaries, smaller firms on the other hand are more anxious 

about paying rent. Yet many are also concerned about the long-term impact this crisis will have on 

their businesses, especially when it comes to customer retention. 

Current and planned SMEs’ actions to counter the impact of Covid-19: 

Since making payments is a major concern, most companies have already resorted to 

working to delay future payments, with many intending to postpone them further in the future. 

However, more than a third of these companies have previously sought financial assistance to be 

able to cover the expenses, with more companies planning to obtain additional financing. Moreover, 

these companies have postponed measures that affect their employees, as the vast majority want to 

protect the livelihoods of their employees, by postponing layoffs and reducing salaries. The main 

problem for the surveyed entities is very high taxes and other financial burdens and their complexity 

(over 60% of indications). Another problem is too excessive costs related to conducting operational 

activities in terms of the costs of employment or purchase of materials and raw materials (44%). 

The surveyed sector also often copes with untimely payment of receivables by customers and 

difficulties in obtaining external funds (42%). 

Governmental performance during Pandemic: 

Although companies appreciate the efforts made by the government to protect the overall 

economy in the Turkey, they express concern and doubts about the effectiveness of government 

decisions related to addressing the immediate challenges facing their businesses. Thus, small 

companies, along with manufacturing companies and service providers, were the most skeptical of 

the government's efforts, being the most affected and affected by this crisis. 

 

 4.2.Strategies to recover from the repercussions of the Covid-19 pandemic. 

SMEs measures to mitigate the repercussions of the Covid-19 pandemic. 

When the respondents mentioned impacts of the pandemic, they were asked about potential 

strategies for minimizing each of the impacts. While these strategies cannot completely negate the 

impacts, they may potentially reduce their severity. In doing so, the strategies can enhance the 

companies’ resilience capabilities in a rapidly changing environment. Based on our discussions with 

the respondents, we identified the main strategies linked with each of the impacts, with a view to 

determining what strategies are most useful for what sorts of impacts. For example, according to the 

respondents, postponing payments, seeking financial support from financial institutions, giving 

priority to employee safety and health, reducing costs in general, reducing wages / layoffs, reducing 

marketing expenditures, finding alternative sources of supplies and products, reviewing the annual 

budget, reducing the production of goods. 

4.2.1.The government's measures to mitigate the repercussions of the Covid-19 pandemic: 

The results show that there are critical measures to recover from the impact of the Covid- 19 

pandemic. The current measures focus on the immediate response to the pandemic, Given the sharp 

decline in companies' revenues, they have high expectations of the required government 

interventions, and they even expect that these measures will be on a wider scale, to include tax 
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exemptions, delaying more payments, providing greater support for loans, in addition to increasing 

spending to stimulate the economy. Moreover, since the highest costs incurred by companies are 

rental payments, they are looking for government measures to reduce this burden, to help them 

reduce the costs incurred by them. In the short term, the most important of which are: reducing 

customs and tariffs, providing interest-free loans, delaying payments due, increasing government 

spending to stimulate the economy, giving companies more flexibility to terminate employee 

contracts, and giving companies more flexibility to impose salary cuts. 

  4.2.2.While the Subsequent measures of Expected governmental support focus on the ability 

of small and medium-sized companies to weather the crisis in a more robust position, the most 

important of which are: Ease of access to support for small and medium-sized companies: 

Increasing the participation of small and medium enterprises in response measures requires 

policymakers to work with these companies directly, and to assist them in defining financial 

assistance programs, dealing with procedures for implementing these programs, and providing them 

with assistance. For example, loans, grants, and guarantees that require complex application 

processes may be obstacles to achieving this goal, especially for small companies that do not have 

sufficient staff or resources that can be devoted to the application process for these loans and grants. 

In contrast, administrative facilitation is an important tool that helps governments increase the 

participation of SMEs in assistance programs. For example, Bavaria offered German immediate aid 

ranging from 5,000 to 30,000 euros for affected small and medium-sized businesses. Likewise, the 

Business Development Bank of Canada (BDC) has introduced a Small Business Loan of up to CAD 

100,000 that can be obtained online within 48 hours of the time of approval. 

 

   4.2.3.Coordinate the supportive work environment and focus their efforts: Through the 

"Small and Medium Enterprises Management Center", today's small and medium-sized companies 

need comprehensive support. Therefore, it is imperative that governments set up a “management 

center for small and medium enterprises” as a single regulator, activate the entire integrated 

ecosystem, and ensure that all efforts are aligned with the main objectives with the aim of 

maximizing the impact of government response measures. The necessary first steps include 

addressing the interests of different parties, increasing access to information, and reconciling 

demand and supply. In addition, the SME Management Center can act as a control center that 

closely monitors how programs are implemented and their impact and acts as a feedback loop. These 

insights enable policymakers and those involved in the supportive business environment for SMEs 

to adapt quickly and direct their assistance. Most governments' failure to track progress now may 

create blind spots that limit their ability to take corrective actions to enhance program effectiveness. 

The management center also provides information on the participation of SMEs in government 

support programs at sector and regional levels; These insights are essential to mobilize relevant 

stakeholders in the business environment. 

   4.2.4.Directing focus on enhancing sustainability and competitiveness: The speed of recovery 

depends on the ability of SMEs to return to sustainable operations after the crisis, after running out 

of current stimulus measures. It is imperative for policymakers to direct their focus on delivering 

three key interventions with greater impact and relevance to SMEs, namely enhancing access to 

domestic demand, supporting internationalization, and boosting productivity. 

  4.2.5.Re-planning the next normal: Policymakers and SME officials can consider reassessing 

existing strategies and adapting priorities to the current environment. Governments can consider 

three main areas beyond current stimulus responses, including: Prioritization For sectors that have 

been severely affected but able to achieve rapid recovery by providing customized interventions as 

needed, and accelerating efforts to support high- performing, innovative companies with the 

potential to reach an accelerated stage of growth, targeted and scalable technical assistance 

programs and national platforms that stimulate product innovation and adoption are prepared. 

Technology, digitization and the creation of new business models are essential to increasing the 

number of fast- growing companies. 
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5.CONCLUSIONS 

  Most companies have clear concerns about pending financial obligations even as the ban 

approaches: the current crisis has had a major impact on the country's economic lifeline, as the vast 

majority of small and medium enterprises suffer from complete closure and loss of daily revenue. 

And the fact that many companies depend on daily revenues to cover current expenditures, the 

companies' ability to withstand this crisis is very limited. 

  The actions that companies implement are aimed at maintaining liquidity: in an attempt to 

alleviate the negative impact of the crisis on companies, the majority began to postpone as much as 

possible of the payments due, and a large percentage has resorted to external financing, and many 

companies intend to follow suit. It is worth noting that companies are currently seeking to postpone 

procedures that directly affect their employees and search for other solutions, as salary deductions 

and layoffs occupied a last resort for most companies. 

  Government measures did not fully address the current challenges facing SMEs: although 

companies appreciate the measures implemented by the government to limit the negative impact of 

the crisis on the economy in general, the vast majority of business owners do not see that they 

adequately address the challenges of their direct business. It is also seen that these measures favored 

employee rights over employers' rights. 

  Businesses expect the government to provide immediate relief measures: given the severity of 

impacts on companies' operations and revenues, expectations are high regarding the degree of 

government intervention. In fact, most companies hope that the government will provide support on 

a large scale, by increasing spending and stimulating the economy, in addition to providing support 

to alleviate the direct challenges facing companies, by directing owners and stakeholders to work on 

postponing rent and loan payments. 

  Deep concern about business and corporate continuity: half of the small and medium-sized 

companies in Turkey are not confident of their ability to withstand in the face of the current crisis, 

which seems especially clear among the most vulnerable institutions, especially small companies 

and companies operating in the hospitality sector. In addition, companies share bleak expectations 

about the duration of the crisis, as they expect their businesses to take a longer period to restore 

capacity. 

  The current crisis is forcing many to rethink their business models: Considering the current 

crisis, most companies expect to make changes to their operations in at least one way. Most 

companies intend to adopt measures to reduce costs in the long run, and focus more on better cash 

management, which will provide them with flexibility when facing future adversities. There is also 

a clear shift towards digitization, as many companies intend to focus on improving their digital 

presence and increasing the automation of their operations. 
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A STUDY ON THE EFFECTS OF NEW WORKING REMOTELY MODELS ON 

BUSINESS EFFICIENCY IN THE COVID-19 PANDEMIC IN BUSINESS 

 

KOVİD-19 PANDEMİSİNDE YENİ UZAKTAN ÇALIŞMA MODELLERİNİN İŞ 

VERİMLİLİĞİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
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ABSTRACT 

Although it is known that the Covid-19 Pandemic has serious effects for businesses and 

employees worldwide, it causes radical changes in working life as in today's world. The Covid-19 

pandemic is not the first, surely it will not be the last. We cannot prevent such situations from 

arising, but we can manage their impact on businesses and employees.  

In this study, the relationship between work efficiency and the transition to remote working 

models in terms of the sustainability of occupational health and safety of the white-collar workers in 

enterprises due to the pandemic is discussed. Although this relationship depends largely on the 

nature of the work done, it can be effectively implemented by businesses with appropriate working 

opportunities. In this study, remote working models are examined in detail in terms of the effects of 

the Covid-19 epidemic on business life, and how it reflects on productivity. In addition, suggestions 

are given to increase productivity in business life by considering the jobs suitable for the remote 

working model and the factors affecting these jobs in terms of advantages and disadvantages. 

Key Words: Covid-19, occupational health and safety, job productivity, working remotely 

models. 

 

ÖZET 

Kovid-19 Pandemisi, günümüz dünyasında olduğu gibi dünya genelinde işletmeler ve 

çalışanlar için çalışma hayatında da köklü değişikliklere neden olmaktadır. Covid-19 salgını ilk 

salgın olmamakla birlikte, son salgın da olmayacaktır. Bu tür durumların ortaya çıkmasını 

engelleyemeyiz ancak durumu iyi analiz edebilirsek; bunların işletmeler ve çalışanlar üzerindeki 

etkilerini yönetebiliriz. 

Bu çalışmada, salgın nedeniyle işletmelerde beyaz yakalı çalışanların iş sağlığı ve 

güvenliğinin sürdürülebilirliği açısından iş verimliliği ile uzaktan çalışma modellerine geçiş 

arasındaki ilişki ele alınmaktadır. Bu ilişki büyük ölçüde yapılan işin niteliğine bağlı olmakla 

birlikte, uygun çalışma olanaklarına sahip işletmeler tarafından etkin bir şekilde uygulanabilecektir. 

Bu çalışmada, Covid-19 salgınının iş hayatına etkileri ve verimliliğe hangi açıdan yansıdığı ve 

uzaktan çalışma modelleri detaylı olarak incelenmektedir. Ayrıca uzaktan çalışma modeline uygun 

işler ve bu işleri etkileyen faktörler avantaj ve dezavantajlar açısından ele alınarak iş hayatında 

verimliliğin artırılmasına yönelik önerilerde bulunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, iş sağlığı ve güvenliği, iş verimliliği, uzaktan çalışma 

modelleri. 
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1. INTRODUCTION 

Since we are in the midst of a pandemic epidemic, it is very difficult to predict the long-term 

effects. Although it has been affected by many epidemics in the past, it is difficult to predict long-

term economic, behavioral or social consequences as these aspects have not been studied to a great 

extent in the past (Donthu and Gustafsson, 2020: 284). 

Undoubtedly, the coronavirus-19 (Covid-19) outbreak is forcing organizations to undergo a 

significant transformation. This process creates a new working order that reviews the basic elements 

of business processes, looks at occupational health and safety from a different perspective, and 

changes guidelines and procedures. Covid-19 outbreak questions our thoughts on working remotely, 

creating a unique environment where many employees need to work intensively from home 

involuntarily. This study provides an overview of many of the underlying complexities and new 

working life patterns that affect organizations' occupational health and safety and society from 

Covid-19, from a perspective of labor relations. By identifying working models and suggestions for 

theory and practice; It offers a deep and conceptual perspective on new working remotely models. 

 

2. COVID-19 

In the Wuhan Province of the Republic of China, the current outbreak of the new 

coronavirus (Covid-19) has spread all over the world. On January 30, 2020, the WHO Emergency 

Committee declared a global health emergency due to increased case reporting rates in China and 

international locations. As of the middle of February 2020, while China was carrying the burden of 

disease and death, it increased day by day in other countries (Velavan, & Meyer, 2020: 278). 

The status report of the World Health Organization (WHO), published as of May 25, 2021, 

states the reality of a total of 166,814,851 confirmed cases and 3,458,905 deaths from Covid-19 

globally (WHO, 2021). The brutal reality of the rate of transmission of the virus with the effect of 

mutations is that many people can still be infected and a huge number of people can die from the 

corona virus. 

The pandemic negatively impacts many direction of daily life, where governments around 

the world need to expose their citizens to prolonged periods of isolation and require the cessation of 

nearly all forms of human-to-face contact except the immediate family. It can be mentioned that 

there is an unprecedented effect on workers’ lives within organizations trying to maintain 

operations during the pandemic (Dwivedi et al., 2020: 1). Due to the sustainability of employee 

health; The organizations trying to continue their operations have increased the applications of 

remote working models depending on the nature of the work, and most of them have met with 

remote working models at this stage. 

 

3. REMOTE WORKING  

The impact of the Covid-19 virus has caused a radical and digital transformation in the way 

people interact and work in the workplace, creating the new normal. While many organizations had 

to stop or significantly reduce their activities, many organizations had to continue their activities. 

Undoubtedly, organizations that ensure the continuity of their organizations are affected by social 

distance needs and changing working models, and have tried to adapt in a situation consisting of 

new processes and practices. Many organizations have had to adopt new ways of working remotely, 

using digital systems for communication, and completely review their business models to adapt to 

the truths of the Covid-19 environment (Carroll and Conboy, 2020; Dwivedi et al., 2020: 2). 

One of the changes that started with the use of information technologies in working life and 

the effect of Covid-19 is remote / home working. Working remotely / from home is defined as 

“performing either part or all of the work outside the workplace in a home environment using 

technologies” (Kavi and Koçak, 2010: 76: Serinikli, 2020: 281). 
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4. REMOTE WORKING MODELS 

Remote working is a working model included in flexible working models. Flexible working 

aimed to make the best use of human capital and emerged as a way to adapt to changing demands 

with changing conditions. Therefore, it will be in question in today's conditions and maybe for a 

while in working life (Tuna ve Türkmendağ, 2020: 3247). 

Personal experiences and opinions; shows that paid work for managers, professionals and 

other white-collar workers is no longer limited to specified hours carried out in a particular location. 

The development of technology facilitates this process by making it possible to do the job wherever 

and whenever (Messenger & Gschwind, 2016).  

In this way, for workplaces that do not add value to the product or service; Costs related to 

purchasing, building, renting and maintenance can also be saved. This is especially true for studies 

that can be carried out using electronic technologies that allow image and speech communication 

for long distances (Bain and Taylor, 2000; Felstead and Henseke, 2017: 194). 

The most important result of the remote working model, which started with the use of 

information technologies in working life, was the way of working from home. The way of working 

from home is the execution of either a part or all of the work outside the workplace environment in 

a home environment using information technologies (Kavi ve Koçak, 2010: 76).  

Flexible working models such as remote working, working from home, home office 

working, teleworking have become more remarkable during the covid 19 epidemic. In order to 

prevent the risk of virus transmission during the pandemic process, the remote/home working model 

has become a new business model. In particular, the remote/home working model is used more 

effectively in enterprises that use information and communication technologies intensively 

(Serinikli, 2021: 282). 

Remote working models need to be determined with a strategic planning using workforce 

modeling. When privatizing an organization's remote workforce, it should be taken into 

consideration when choosing the type of work will be most effective according to job type, structure 

and employees. Figure 1 shows four remote working models (Achurch Consulting, 2020). 
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Figure1: Remote Working Models. 

 

5. EFFECT OF REMOTE OPERATION ON EFFICIENCY 

Today, working from home has become a popular working model due to its many potential 

benefits for both organizations and employees (for example, increased job satisfaction and 

employee retention) (Bao et al., 2020: 1). Due to the Covid-19 outbreak, many organizations asking 

their employees to work from home reveals the need to investigate whether working from home 

affects their productivity. 

According to Bao et al., 2020 (1-2), it has been determined that working from home has 

different effects on projects with different characteristics such as programming language, project 

type / age / size. For example, while working from home has a negative impact on developer 

productivity for large projects, it can result in a more productive result on different projects. 

According to Felstead and Henseke (2017: 194), remote working is associated with higher 

organizational commitment, job satisfaction, and job-related well-being, but these benefits come at 

the cost of work concentration and a greater inability to close down. 

Wang et al. (2021: 32) viewed remote work from a different perspective and analyzed them 

in their meta-analytical study under the titles of the characteristics of remote work, remote working 

difficulties, remote work results and individual factors. Remote working characteristics are shown 

in Figure 2. 
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Figure 2: Remote Working Characteristic (Wang et al., 2021: 32). 

 

6. EVALUATION AND CONCLUSION 

 There is no doubt that, as in all processes, one of the most critical challenges in 

dealing with the Covid-19 outbreak is making the right decisions at the right time. Government, 

utilities, healthcare, social services, commercial companies, etc. Decision makers in all sectors, 

including those in all sectors, find it difficult to make effective decisions quickly at all decision-

making levels, from strategic, tactical to operational decisions. Due to this situation, human life is 

dragged into unnecessary losses in terms of occupational health and public health, and organizations 

are dragged into economic damage. The new normal has effects on working life and work practices 

as well as its effects on life. Good management of technologies and new normal working models 

has become imperative to help decision-makers cope with unprecedented crises and make the most 

effective and efficient decisions (Dwivedi et al., 2020: 5). 

In this context, organizations are switching to new remote working models in order to avoid 

the destructive effects of Covid-19, but this also makes the productivity of business life difficult. 

For this purpose, in this study, the concept of "new remote working models" is introduced and the 

definition of the lockdown originating from Covid-19 for the new normal working life is 

conceptually explained. Employees who struggle to work remotely and focus on employees' work 

significantly, depending on the nature of the work they work on, appropriate working methods are 

important for the productivity of the employees and therefore the organizations. 

Information from working at home during Covid-19 can guide post-crisis flexible working 

practices beyond the immediate context of the outbreak. The information gained to the literature in 

this study provides a perspective for managers and employees to effectively manage remote work 

by organizations and managers in future applications. 

It is recommended to future researchers to investigate remote working models in more depth 

with qualitative and quantitative analyzes, both in terms of occupational health and safety of 

employees, in terms of social health and increasing productivity. 
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ABSTRACT 

Demand dynamics have been negatively affected, by the curfews imposed within the scope 

of the measures taken against Covid-19. Changed demand dynamics during the Covid-19 period 

affected Small and Medium Size Enterprises (SMEs) which are already trying to survive in a 

narrow market. Many workplaces have been closed or lost their incomes due to the minimization of 

activities. The situation is critical for both Syrian and Turkish SMEs, as summarized in the process. 

SMEs need support immediately for continuing their works.   

As a result, the negative economic effects of the Covid-19 outbreak have affected mostly on 

small and medium-sized businesses. The general reasons for this are shutdown impacts, supply 

chain disruption and demand depressions. SMEs, which perform in exporting and e-commerce 

markets, can withstand this process. However, the small and medium-sized enterprises, which are 

mostly based on physically shopping and whose customers are public, went bankrupt or took a 

financial bath during the Covid-19 process and had little power to endure. Considering the 

economic effects, the SMEs have been highly adversely affected by the Covid-19 process. 

According to related reports, economically the most negatively affected businesses among small 

and medium sized enterprises in Turkey are in Southeast Region of Turkey. As another issue, 

Syrian small and medium-sized enterprises, which mostly take place in the Southeastern region, 

experienced the most negative effects. In this context, it is essential to provide support to reduce the 

negative effects experienced by the SMEs. The technological integration process that will enable 

the SMEs to keep up with this process is a structural support that can be given in this regard. 

However, incentives and financial assistance are also required for short- and medium-term 

recovery. 

Keywords: COVID-19, Southeast Turkey, Small and Medium-Size Enterprises (SMEs). 

 

ÖZET 
Covid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma yasaklarından talep 

dinamikleri olumsuz etkilendi. Covid-19 döneminde değişen talep dinamikleri, zaten dar bir 

pazarda ayakta kalmaya çalışan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri (KOBİ'ler) etkiledi. Faaliyetlerin 

en aza indirilmesi nedeniyle birçok işyeri kapatılmış veya gelirlerini kaybetmiştir. Süreçte 

özetlendiği üzere, durum hem Suriyeli hem de Türk KOBİ'leri için kritiktir. KOBİ’lerin 

çalışmalarına devam edebilmesi için acil desteğe ihtiyacı vardır. 

Sonuç olarak, Covid-19 salgınının olumsuz ekonomik etkileri çoğunlukla küçük ve orta 

ölçekli işletmeleri etkiledi. Bunun genel nedenleri, kapanma etkileri, tedarik zincirindeki aksaklıklar 

ve talep düşüşleridir. İhracat ve e-ticaret pazarlarında faaliyet gösteren KOBİ'ler bu sürece 

dayanabilir. Ancak ağırlıklı olarak fiziksel alışverişe dayalı olan ve müşterileri halka açık olan 

küçük ve orta ölçekli işletmeler Covid-19 sürecinde iflas etti veya zarara uğrayarak dayanma gücü 

çok azaldı. Ekonomik etkiler göz önüne alındığında KOBİ'ler, Covid-19 sürecinden oldukça 

olumsuz etkilendi. İlgili raporlara göre, Türkiye genelinde KOBİ'ler arasında ekonomik olarak en 
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olumsuz şekilde etkilenen işletmeler Türkiye'nin Güneydoğu Bölgesi’ndedir. Diğer bir konu olarak, 

en olumsuz etkileri çoğunlukla Güneydoğu bölgesinde yer alan Suriyeli küçük ve orta ölçekli 

işletmeler yaşadı. Bu bağlamda, KOBİ'lerin yaşadığı olumsuz etkilerin azaltılması için destek 

verilmesi esastır. KOBİ'lerin bu sürece ayak uydurmasını sağlayacak teknolojik entegrasyon süreci, 

bu konuda verilebilecek yapısal bir destektir. Bununla birlikte, kısa ve orta vadeli iyileşme için 

teşvikler ve mali yardım da gereklidir. 

Anahtar kelimeler: COVID-19, Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesi, Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeler (KOBİ'ler). 

 

1.COMPILED KEY FINDINGS 

The researchers employed a complex literature-review-based methodology to aggregate the 

key findings and could achieve the desired goal in measuring the effect of Covid-19 over small and 

medium-size enterprises in Southern Turkey. 

The coronavirus (Covid-19) epidemic seriously affects the economy, in addition to causing a 

global health crisis. This report aims to determine the effects of the epidemic on businesses in 

Turkey in this process, where businesses from many sectors around the world decide to stop or slow 

down production. Today, restrictions and measures applied to prevent the epidemic and prevent its 

spread affect every aspect of life. The area where the most impacts are seen are economic activities 

other than human health. As a result of the restrictions and measures, slowing down and halt of 

production or capacity reduction of production activities in many areas has resulted negative 

consequences both on a micro and macro-economic scale. The global slowdown of economic 

activities has significantly reduced the momentum of economic growth, created supply and demand 

problems in many fields, and created a widespread problem of unemployment in many countries all 

around the world. The main reason why the resulting effects have such wide-ranging negative 

consequences is that the whole world is caught unprepared for the epidemic that emerged suddenly. 

Notwithstanding, this situation also illustrates how the whole world will be incapable of the 

consequences of global warming. The importance of sustainability policies, which has been said 

and partly implemented so far, is better understood today. Although the Covid-19 outbreak requires 

urgent measures, it is much more important today to review sustainability policies that will prevent 

global warming in the long term and to pave the way for implementations.  

In the face of such a situation, institutions and companies that have the capacity to the extent 

their possibilities have experienced a rapid transformation, and have partially adapted their 

structures to the current situation. As a fact, almost up to two years ago, the opportunity to work 

from home was a privilege offered by mainly large companies, but today it has become more a 

necessity in the conditions of today. However, the same conditions are unfortunately not in question 

for individuals and small and medium-sized enterprises that generates the majority of economic 

activities. In particular, small and medium-sized businesses, most of which traditionally had 

physical market and customer contacts, were the most affected by the shutdowns applied by the 

governments to prevent the spread of the epidemic during this period. Taking this situation into 

consideration, small and medium-sized businesses are being hit hardest by the fall-out of the 

pandemic. Especially small and medium sized enterprises engaged in production activity were 

highly affected by this situation. In this context, if we look at the global effects; SMEs, which 

benefit from the excessive demand arising from Covid-19, have survived, and even increased their 

profitability. But most of the global SMEs have gone bankrupt, minimizing their capacity, and their 

earnings have declined considerably (International Trade Centre, 2020). On a global scale, the most 

of the SMEs faced difficulties such as lower revenues, reduced demand for orders, cash flow 

shortages as the consequences of effects on their business continuity. Since SMEs represents a 

locomotive factor on national economies, it is very crucial for keeping SMEs alive and provide 

them assets for recovering. As many governments implementing support packages helps SMEs to 

maintain their businesses, however, they also require to have an easy access to short-term liquidity, 
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the deferral of utility payments, and deferral of social security contributions in order to conserve the 

sustainability in this period. As a result of a survey conducted by International Labour Organization 

in order to indicate the struggles of SMEs during the Covid-19; micro, small and medium-sized 

enterprises matter more than ever as they represent more than 70% of global employment and 50% 

of GDP. According to this report, which is conducted with surveys of 1000 companies from eight 

countries across four continents, 70% have had to shut down operations (International Labour 

Organization, 2020).  

 

 

Source: (International Labour Organization, 2020) 

 

While this is the case and situation, it is of paramount importance to sustain support for 

small and medium-sized enterprises. Recently, published at April, OECD report elaborates a crucial 

policy response on tackling coronavirus for SMEs. According to OECD, Governments acted swiftly 

to put in place ambitious support for SMEs and entrepreneurs, but one year into the pandemic, they 

are facing a complex dilemma that emergency liquidity support remains essential but at the same 

time it is not sustainable over the longer term and may have potential negative effects that need to 

be addressed to support the recovery (OECD , 2021).  

As it is in the case of global scale, Turkey, like many countries, faces many difficulties in 

this context as well. The long-lasting consequences of Covid-19 deepens the structural problems 

that has been already felt during the last years of Turkish economy. The consequences of Covid-19 

have been almost fatal for MSMEs in Turkey that already were trying to survive from the recent 

fluctuations on Turkish economy. Even though the size is scaled as small and medium, SMEs in 

Turkey generates the majority of the economic activities on national wise. SMEs in Turkey 

contribute 62% of the country’s GDP, 55% of the country’s exports, and approximately 70% of its 

workforce (TOBB, 2021). Thus, the place of SMEs in Turkey makes available to understand the 

seriousness of the situation. The long-lasting questions faced by SMEs trigger the structural 

problems such as disturbance of prices level, deferral of supply chain, and unemployment. In this 

framework, it is very clear to indicate that SMEs in Turkey, like in a global scale, should be a 

priority and should be protected by providing supports.  

In this framework, there has been conducted many surveys and published many reports for 

measuring the effects of Covid-19 on SMEs. The results derived from these studies elaborates that 

most of the SMEs are affected negatively. In this context, the most important sign is that companies 

capable of exporting and e-commerce can be able to stand, while those with a public customer base, 

which consist of majority, have difficulty. According to a survey conducted by Business for Goals 



SEBUSS ECONBUSS  
2

nd
 International Economics and Business Symposium 

ISBN: 978-975-93937-1-7 

2. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

 

209 

platform which is the collaboration of the UNDP Turkey, TUSIAD and TURKONFED; the 

restriction measures implemented since March 2020 have negatively affected small and medium-

sized enterprises and their employees the most. The platform conducted many online surveys during 

the Covid-19 period with 610 enterprises which of respondents are micro scale by 34%, small scale 

by 34%, medium scale by 23%, and large scale by 9% (Business for Goals, 2021). The figure-

below, extracted from mentioned survey, presents to what extent has Covid-19 impacted the 

enterprises in Turkey by the periods that the survey has conducted (Q1 on March 2020, Q2 May 

2020, Q4 on January 2021).  

Source: (Business for Goals, 2021) 

It is not a big secret that the restriction measures implemented since March 2020 have 

negatively affected small and medium-sized enterprises and their employees the most. It clearly 

shows that the effects of Covid-19 on enterprises are yet ongoing, even though the changes on the 

ratio. The negative effects that are faced by SMEs in Turkey are partly absorbed by in response that 

the Turkish Government has introduced an economic stimulus package, introducing a mix of 

financial support, credit support and employment-related measures to help citizens and businesses 

weather the COVID-19 crisis during this period. However, unfortunately these stimulus packages 

do not recover fully all the enterprises as the measures such as shutdown continue in response to 

prevent the spread of virus. Although the Covid-19 effect seems to be partially alleviated, it 

becomes more chronic in micro and small companies. Micro and small-scale companies continue to 

feel the impact of the Covid-19 crisis more. As it could be seen in the figure-below, the share of 

MSMEs that affected by Covid-19 proves the points mentioned-above.  

The ratio scale of the enterprises that were substantially affected by Covid-19 

 

Source: (Business for Goals, 2021) 
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The contraction in the business volume of enterprises is also reflected in employment, and 

the need for qualified workforce is increasing. Declining employment and the uncertainty caused by 

Covid-19 cause individuals to increase savings and reduce consumption, while companies delay 

their investment plans. Thus, this situation traps small and medium-sized enterprises, especially 

those whose customers are public, in a chronic vicious circle in the medium term. According to the 

UNDP Turkey, four out of every five SMEs were negatively affected by the Covid-19 crisis. While 

62% of businesses stated that they were substantially affected by the coronavirus epidemic, the rate 

of businesses who said they were not affected at all remained at 3%. And unfortunately, 11% of 

large enterprises and 36% of micro and small enterprises decided to suspend their activities (UNDP, 

2020). Moreover, while the rate of enterprises that stated that their turnover decreased by more than 

half has exceeded 50%, this rate has increased to 71% in Southeastern Turkey.  

Small and medium sized enterprises located in the Southeastern Anatolia region of Turkey 

are more remarkable in this context. Especially in the Southeastern Anatolia region, where labor-

intensive businesses take more place, SMEs were more affected than other regions during the 

Covid-19 period. In addition to this, due to the Covid-19, the low number of visiting tourists which 

constitute an important income for local community also affected these enterprises. According to a 

report that was published by TEPAV, Covid-19 has caused loss of income for workers in 

Southeastern provinces most (TEPAV, 2020). When we read the result of this report on the Labor 

Market in reverse, the negative consequences experienced in terms of businesses during the Covid-

19 process were mostly seen in the Southeastern Anatolia region. According to Business for Goals 

platform, regionally, top losses in sales were 90% in East Anatolia, Southeast Anatolia and Black 

Sea, followed by 86% in Istanbul. The figures-below presents the situation for SMEs in 

Southeastern part of Turkey. The other regions indicated in the figures presents Southeastern 

Anatolia, East Anatolia and Black Sea regions.  

 

 

 

Source: (Business for Goals, 2020) 
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As it is mentioned earlier in this paper that the small and medium sized enterprises engaged 

in production activity were highly affected by this situation. SMEs in the Southeastern Turkey 

mostly intensified with the production activity and mainly based on public customers. Hence, the 

basic explanation why the SMEs in the Southeastern Turkey have affected mostly is simply 

correlated with the implemented measures against Covid-19, especially general lockdown and 

shutdown of the services. Unfortunately, there has not been comprehensive reports published that 

explores the real effects of Covid-19 on SMEs by regions. In this case, the subject becomes the 

limitation itself for a comprehensive study. However, there are studies prepared by the regional 

development agencies that partially reflects ongoing situations in the regions. A report prepared by 

Silkroad Development Agency investigated the economic effects of the Covid-19 outbreak in the 

TRC1 region. As a research methodology, surveys were conducted with enterprises, and most of 

them are small and medium sized. According to the result of this report, most of the businesses have 

been adversely affected by the Covid-19 process. Another important feature of the report is that the 

result depicts the Southeastern Anatolia Region in general.  

 

 

Source: (İpekyolu Kalkınma Ajansı, 2020) 

 

As a result of this survey conducted with 102 businesses, it is understood that the Covid-19 

epidemic caused a very negative effect on enterprises when looking at the answers to the question 

of how the companies were affected economically. As the main reason for this situation, it is 

considered that the fact that companies had to suspend their activities in many sectors during the 

curfew is an important factor. This result reveals the situation of almost all small and medium-sized 

enterprises in the Southeastern region, especially those that do not carry out export and e-commerce 

activities, in the Covid-19 process. On the other hand, a consolidating data comes from the report of 

Business for Goals survey, as it is mentioned above many times in this paper, the effects on SMEs 

by regions elaborates that there is a huge negative impact for SMEs in the Southeastern Anatolia, 

East Anatolia and Black Sea region in Turkey.  
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Source: (Business for Goals, 2020) 

 

Besides, a study conducted for small and medium-sized businesses owned by Syrians in the 

Southeastern region, where the majority of Syrian enterprises take place, also shows that the 

problem with Covid-19 is more difficult for Syrian businesses. In a comprehensive report prepared 

by Building Markets, Syrian business owners who are currently struggling in a highly competitive 

market and trying to gain a foothold in the market stated that they were highly negatively affected 

in the process. Demand dynamics have been negatively affected, especially by Syrian SMEs, by the 

curfews imposed within the scope of the measures taken against Covid-19, which are already trying 

to survive in a narrow market. As can be seen in the related report, many workplaces have been 

closed or businesses have lost due to the minimization of activities. The situation is critical for both 

Syrian and Turkish SMEs, as summarized in the process. This situation requires immediate support 

(Building Markets , 2021).  

 

2.CONCLUSION 

As a result, the negative economic effects of the Covid-19 outbreak have been mostly on 

small and medium-sized businesses. The general reasons for this are shutdown impacts, supply 

chain disruption and demand depressions. SMEs, which perform in exporting and e-commerce 

markets, can withstand this process. Even, this situation has reflected positively in Southeastern 

Turkey with a exporting report compared to the last year. However, the small and medium-sized 

enterprises, which are mostly based on physically shopping and whose customers are public, went 

bankrupt or took a financial bath during the Covid-19 process and had little power to endure. 

Considering the economic effects, the SMEs have been highly adversely affected by the Covid-19 

process. The Southeastern region is the unfortunate leader among enterprises that experience 

negative economic effects among the SMEs throughout Turkey according to relevant reports. As 

another issue, Syrian small and medium-sized enterprises, which mostly take place in the 

Southeastern region, experienced the most negative effects. In this context, it is essential to provide 

support to reduce the negative effects experienced by the SMEs. The technological integration 

process that will enable the SMEs to keep up with this process is a structural support that can be 

given in this regard. However, incentives and financial assistance are also required for short- and 

medium-term recovery.  
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COVİD-19 PİK NOKTALARI VE BORSA GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: 

BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR OLAY ÇALIŞMASI 

THE RELATIONSHIP BETWEEN COVID-19 PEAK POINTS AND EXCHANGE RETURNS: A 

EVENT STUDY ON BORSA İSTANBUL 

 

Erkan ALSU 
*
 

Ahmet TAŞDEMİR
**

 

Abdullah Abbood ALHENFESHE 
***

 

Fatma ÖZTÜRK
****

 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı COVID-19 vaka sayılarındaki en yüksek artış görülen pik noktaları ve 

borsa getirileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu kapsamda Borsa İstanbul seçilmiş endekslerine 

ait 01.06.2020-12.05.20201 dönemine ait günlük kapanış fiyatlarından elde edilmiş olan getiri 

serileri olay çalışması yöntemiyle analiz edilmiştir. COVID-19 vaka sayılarındaki pik noktaları en 

yüksek vaka sayısının yaşandığı tarihler olarak belirlenmiştir. Vaka sayılarındaki pik noktalarının 

yaşandığı günün sonrasında seçilmiş borsa endeks getirisindeki anormal artışların olup olmadığı 

analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, COVID-19 salgının başladığı günden günümüze 

kadar geçen süreçte en yüksek vaka sayılarının görüldüğü pik noktaları sonrasında, seçilmiş Borsa 

İstanbul endeksi getirilerinde anormal getirilerin kısa dönemde var olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Pik Noktaları, Anormal Getiri, Olay Çalışması. 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the relationship between peak points with the highest 

increase in the number of coronavirus cases and stock market returns. In this context, the earning 

series obtained from the daily closing prices of the selected Borsa Istanbul indices for the period 

01.06.2020-12.05.20201 was analyzed by the case study method. Peak points in the number of 

coronavirus cases were determined as the dates with the highest number of cases. It was analyzed 

whether there were abnormal increases in the selected stock market index returns after the day when 

the peak points in the number of cases were experienced. According to the results of the study, it 

has been determined that abnormal returns exist in the short term in the selected Borsa Istanbul 

index returns after the peak points where the highest number of cases were seen in the period from 

the beginning of the coronavirus epidemic to the present day.  

Keywords: COVID-19, Peak Points, Abnormal Return, Case Study. 
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1. GİRİŞ 

2019 yılının Aralık ayında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan 

Coronavirüs Salgını dünya genelinde 6 kıtada yaklaşık 100 ülkeye yayılmıştır. 12 Mayıs 2021 tarihi 

itibari ile bu salgın hastalık ile enfekte olan toplam insan sayısının 159.319.384,  vefat eden insan 

sayısının 3.311.780 ve iyileşen hasta sayısının ise 138.763.495 kişi olduğu açıklanmıştır. Halen tüm 

dünyada hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden COVID-19 virüsü için çeşitli aşılar üretilmiş olup 

şu ana kadar dünya genelinde 1.206.243.409 kişi aşılanmıştır (DSÖ,2021).  

COVID-19 virüs salgını dünya üzerindeki birçok ülkeyi etkisi altına almış bulunmaktadır. 

Ülkelerin virüs karşısındaki çaresizliği her geçen gün artmaktadır. Sağlık açısından ciddi sorunlar 

ortaya çıkaran COVID-19 virüsü aynı zamanda tüm ülkelerin ticaret, tedarik zinciri, üretim, 

pazarlama ve istihdam yapısında ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Salgının 

başladığı Wuhan kentinden dünya ülkelerine hızlı bir şekilde yayılması ile birlikte dünya devletleri 

ciddi önlemler almaya başlamıştır. Bazı ülkeler sınırlarını tamamen kapatmış, bazı ülkeler ise 

kontrollü sınırlamalar getirmiştir. COVID-19 salgınını durdurmak için ülkelerin almış olduğu 

önlemlerin sonucu olarak küresel mobilite hızlı bir şekilde azalış göstermiştir.  

COVID-19 salgınını kontrol altına almak için ülkeler vatandaşların günlük yaşamlarını 

kısıtlayan sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe, maske ile gezinme gibi bazı tedbirler almıştır. Hane 

halkının günlük alışkanlıkları bir anda değişmiş ve bunun sonucu olarak tüketim harcamalarında 

ciddi azalışlar ortaya çıkmıştır. Küresel talebin hızlı bir şekilde azalması ile birlikte birçok ürünün 

satışında ciddi düşüşler meydana gelmiştir. Aynı zamanda talep yetersizliği tüm dünyada resesyona 

neden olmuştur. Bu süreçte birçok firma üretimini durdurmuş ve çalışanlarını işten çıkarma yoluna 

gitmiştir.  

COVID-19 salgınının insanlar üzerinde oluşturmuş olduğu panik neticesinde dünya 

borsalarında ciddi kayıplar meydana gelmiştir. Dünya daha önce karşılaşmadığı bu yeni virüs 

karşısında oldukça hazırlıksız yakalanmış ve birçok devlet bütçe açıkları vermeye başlamıştır. 

COVID-19, ülkelerin ekonomileri üzerinde ciddi hasarlar meydana getirmiş olup bu hasarların kısa 

vadede onarılmasının oldukça güç olacağı düşünülmektedir.   

Bu çalışma kapsamında, COVID-19 vaka sayılarındaki ani artışların borsa getirileri 

üzerindeki kısa dönemli etkisi incelenmektedir. Bu doğrultuda, Borsa İstanbul 100 endeksine ait 

01.06.2020 - 12.05.20201 dönemine ait günlük kapanış fiyat verilerinden elde edilmiş olan getiri 

serileri olay çalışması yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmada COVID-19 vaka sayılarındaki ani 

artışlar bir önceki ayın ortalama vaka sayısındaki artışından en fazla sapma gösteren gün, ani artışın 

yaşandığı gün olarak kabul edilmiştir. Vaka sayılarındaki ani artışların yaşandığı günün 20 gün 

öncesi ve 20 gün öncesindeki borsa getirisindeki anormal artışların olup olmadığı analiz edilmiştir. 

 

2. LİTERATÜR ÖZETİ  

İlk olarak 2019 yılı Aralık ayı sonunda Çin’de görülen COVID-19 vakalarının hızla artması 

ve dünya geneline yayılması sonucunda, ülkeler çok ciddi bir kriz ve bu krizin getirdiği riskler ile 

karşı karşıya kalmıştır. Ortaya çıkan bu riskler; küresel sağlık, politik, sosyal ve ekonomik alanlarda 

istikrarı tehdit etmektedir. Bu nedenle COVID-19’un etkileri literatürde birçok farklı alanda çalışma 

konusu olmuştur.  Bu kapsamda, COVID-19’un finansal piyasalar üzerindeki etkisinin incelendiği 

bazı uluslararası çalışmalara aşağıda yer verilmektedir. 

Ashraf (2020) çalışmasında, 43 ülkeye ait borsa getirileri ile COVID-19 vaka sayılarını 

içeren bir panel veri seti kullanarak, ulusal düzeyde belirsizlikten kaçınmanın pay senedi 

piyasalarının COVID-19 salgınına tepkisini hafifletip hafifletmediğini incelemiştir. Elde edilen 

bulgular,  borsaların tepkisinin ülkelere göre farklılık gösterse de genel olarak  olumsuz yönde 

olduğunu ve COVID-19 salgınına olumsuz getirilerle tepki gösterdiklerini ortaya koymuştur. 

Bununla birlikte, COVID-19 vakaları sebebiyle borsa getirilerindeki azalışların, belirsizlikten 

kaçınma oranı yüksek ülkelerde daha güçlü olduğu belirlenmiştir. 

Mazur, Deng ve Vega (2021) 2020 yılının Mart ayı boyunca COVID-19 salgınının ABD’nin 

borsa performansı üzerindeki etkisini incelemişlerdir. İnceleme sonuçlarına göre Mart ayında çöküş 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612320306668?casa_token=91mr5QSAa3kAAAAA:aZY3bpmhV0llehhbm3RBMvw2AeJ6KupUoy9hIRX20HX4O8CVNhUhr_HXk59dc-eWYNPPUw1_OX7Q#!
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yaşayan ABD borsasında;  doğal gaz, sağlık, gıda ve yazılım sektörlerine ait pay senetlerinde 

anormal derecede yüksek getiriler elde edildiğini, buna karşın; emlak, petrol, eğlence ve konaklama 

sektörlerine ait pay senetlerinde ise %70’e varan oranlarda kayıplar yaşandığını belirlemişlerdir. 

Albulescu (2021) ise gerçekleştirdiği çalışmasında, COVID-19’ un sebep olduğu yeni vaka 

ve ölüm oranıyla ilgili resmi duyuruların, ABD finansal piyasalardaki oynaklık üzerindeki etkisini 

incelemiştir. İnceleme sonucunda,  bu sağlık krizinin S&P 500 endeksinin oynaklığını arttırdığı ve 

bu pandemi sürecinin uzamasının finansal oynaklığın kaynağı olarak görülmesi kanısına varılmıştır. 

Fernandez-Perez, Gilbert, Indriawan ve Nguyen (2021) çalışmalarında, 63 ülkenin getiri 

endekslerini ele alarak, COVID-19 salgını sırasında ulusal kültürün etkisini olay çalışması ile 

gerçekleştirmişlerdir. Elde edilen sonuçta, bir ülkenin ilk vaka duyurusunun ardından ilk üç hafta 

boyunca, bireyciliğin düşük olduğu ve belirsizlikten kaçınmanın daha yüksek olduğu ülkelerde 

borsalar için daha büyük düşüşler ve daha büyük oynaklıkların olduğu görülmüştür. 

Baig, Butt, Haroon ve Rizvi (2021) çalışmalarında, COVID-19 salgınından oluşan vaka ve 

ölümlerdeki artışın ABD hisse senedi piyasalarının mikro yapısı üzerindeki etkisini incelemişlerdir. 

Elde edilen bulgular doğrultusunda, COVID-19 vakalarının ve ölümlerindeki artışın, borsa 

oynaklığını ve likiditesini artırdığını bunun ile birlikte COVID-19 ile ilgili gelen olumsuz duyurular 

 sonucunda da borsa likiditesini ve istikrarını bozduğu görülmektedir. 

Yousfi, Zaied, Cheikh, Lahouel ve Bouzgarrou (2021) ise çalışmalarında, COVID-19 salgını 

öncesinde ve sırasında ABD ve Çin piyasaları arasındaki risk yayılımını incelemişlerdir. S&P 500 

ve CSI 300 endeksinin günlük verilerinin çok değişkenli GARCH modeller yardımı ile analiz 

edilmesi sonucunda elde edilen bulgular, her iki piyasa arasındaki dalgalanmanın, COVID-19 

salgını sırasında önceki dönemden daha fazla olduğunu göstermiştir. 

 Heyden ve Heyden (2021) gerçekleştirdikleri çalışmada, COVID-19 salgınının 

başlangıcında ABD ve Avrupa piyasalarında pay senetlerinin kısa vadeli piyasa tepkilerini 

incelemişlerdir. Olay çalışması neticesinde, pay senedi piyasalarının, ilk ölüm açıklamasına ve 

ülkeye özgü maliye politika önlemlerine önemli derecede olumsuz tepki gösterdiğini 

belirlemişlerdir. 

Yong ve  Laing (2021) ise, Dünya Sağlık Örgütü'nün 30 Ocak 2020 tarihinde yaptığı 

COVID-19 duyurusuna karşı ABD borsasının tepkisini gerçekleştirilen olay çalışması yöntemi 

yardımı ile incelemiş ve bunun sonucunda, kısa vadede standartlaştırılmış kümülatif anormal 

getirilerin negatif yönde oluşmasına karşın, bu durumun uzun vadede pozitif yönde değişim 

gösterdiğini belirlemişlerdir.   

 Xu (2021) gerçekleştirdikleri çalışma kapsamında, Kanada ve ABD için borsanın COVID-

19 şokuna ve belirsizliğine nasıl tepki verdiğini ve şokların getiriler üzerinde asimetrik etkileri olup 

olmadığını araştırmıştır. Kanada’nın  27 Ocak - 2 Temmuz 2020 ABD’nin ise 21 Ocak - 2 

Temmuz 2020 dönemleri günlük verileri  GARCH-VAR modeli ile analiz etmiştir. İncelemeler 

sonucunda, COVID-19 belirsizliğinin borsaları olumsuz yönde etkilediğini ve Kanada'daki vaka 

artışının ve azalışının borsa tepkilerine asimetrik olduğu görülmektedir. 

Abuzayed, Bouri, Al-Fayoumi ve Jalkh (2021) ise çalışmalarında, COVID-19 salgını 

sürecinden en fazla etkilenen 14 ülkenin verilerini DCC-GARCH modeli yardımı ile test etmiş ve 

bu sayede sistematik risk yayılımını incelemeyi amaçlamışlardır. Çalışma sonucunda elde edilen 

bulgular, her bir pay senedi piyasası ile küresel piyasalar arasındaki sistematik risk yayılımının 

COVID-19 döneminde yoğunlaştığını göstermiştir. 

Izzeldin, Muradoğlu, Pappas ve Sivaprasad (2021) gerçekleştirdikleri çalışma kapsamında 

COVID-19 krizinin G7 ülkelerinin ekonomileri üzerindeki etkisini ele almış ve bu doğrultuda 

Covid-19’ un borsalar üzerindeki etkisi sektörel olarak test edilmiştir. ST-HAR modeli uygulanarak 

gerçekleştirilen analiz sonucunda elde edilen bulgular sağlık ve tüketici hizmetleri sektörlerinin bu 

kriz sürecinden en çok, teknoloji sektörünün ise en az etkilenen sektörler olduğunu ortaya 

koymuştur. 

Sun, Wu, Zeng ve Peng (2021) gerçekleştirdikleri çalışmada, COVID-19 salgınının Çin 

borsası üzerindeki etkisini ve bireysel yatırımcı duyarlılığının getiriler üzerindeki etkisin 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612320303202#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221463502030383X?casa_token=mSN8xdguwZMAAAAA:N7i9aOQIBNINkwZLkfz5pliViNizIOAyWJGhqbzXB-TudJRUWzLZQQWJ9w0po6_m4u1045awWb9u#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612320305821?casa_token=HrXldzKmzMUAAAAA:AfOJFQN7wrQlJKxj_iWzNW91TOdH8Q7qrkpTtFYt-1RD2gc93wxxyZpx890KcYDD0FRhcYdZs6at#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162521001426?casa_token=WLzawR-uvvIAAAAA:cgRRZ3hOPCGSxMKkdvWyJbWEDSjNDClq57Jn6kFHPxWQw_-Taruj8450ueRj6klqRoGdeFbQuK0E#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612320306711?casa_token=cnHseMEMajsAAAAA:OR3V_F96lJqSaLDSAc-xuOxEAK0sCoO6XeyAa_k9HBdHUHp-KrTOSdG-szXLWJcLeDVGMTyH0Bp6#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612320306711?casa_token=cnHseMEMajsAAAAA:OR3V_F96lJqSaLDSAc-xuOxEAK0sCoO6XeyAa_k9HBdHUHp-KrTOSdG-szXLWJcLeDVGMTyH0Bp6#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521920302969#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521920302969#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S154461232031686X?casa_token=s6uAoErv5MgAAAAA:bXh-kyRqc3FP33FwQmSfMvPwV-kBbzBY2jysTTYbhyCnK03KLuz01yxouseH8nMZxGtugqamPQed#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S031359262100059X?casa_token=3MlHEz_vP04AAAAA:TgMGr-_Tk1YUhasP1KLjJyYR7-zSSFrzGKhfBsl5wlCl-uSGO0PbjlhSVTBOznUA89S3OubbDc1e#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612320316524?casa_token=h03_0hOMxwYAAAAA:nZe3oSzMGCfGn_yOh6BuIMFdaN4H6Q_I9TLXaz16sdKxekvHLrSd9S40qTz-QiS3pzcFYHRAVw#!
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araştırmışlardır. 25 Temmuz 2019 - 31 Mart 2020 dönemi günlük verilerinin, olay çalışmasını ve 

regresyon analizini gerçekleştirmişlerdir. İnceleme sonucunda, salgın sırasında bireysel yatırımcı 

duyarlılığı ile hisse senedi getirileri arasında olumlu korelasyonun olduğu ve salgın sırasında 

İnternet, eğitim, tıbbi üretim ve tarımsal üretimle ilgili yalnızca yedi sektörün oynaklık duyarlılığına 

etkilerinin arttığı görülmektedir. 

Contessi ve De Pace (2021) ise çalışmalarında, COVID-19 salgını sürecinde 18 büyük 

ülkenin pay senedi piyasalarında istikrarsızlığın gelişimi ve yayılmasını araştırmışlardır. 

Gerçekleştirilen çalışma neticesinde elde edilen ampirik bulgular, Çin borsasından diğer tüm 

piyasalara doğru bir istikrarsızlık aktarımına ilişkin kanıtların olduğunu ortaya koymuştur. 

Uluslararası literatür de COVID-19 salgının piyasalara etkisinin incelendiği birçok 

çalışmanın neticesinde, bu salgının piyasaları istikrarsızlaştırdığına, likidite ve oynaklığı arttırdığına 

ve kısa dönemli negatif anormal getirilerin oluşmasına yol açtığına dair bulguların elde edildiği 

görülmektedir. Ancak gerçekleştirilen bu çalışmaların yanı sıra Türkiye piyasalarına yönelik 

gerçekleştirilen çalışmalarında incelenmesi ve bu doğrultuda yerel literatürün taranmasının da fayda 

sağlayacağı düşünülmektedir. İncelemeler sonucunda yerel literatür kapsamında gerçekleştirilmiş 

çalışmalardan bir kısmına aşağıda yer verilmektedir. 

Ünlü, Kabak ve Dur (2020), çalışmalarında 25 Ağustos 2019 ve 20 Eylül 2020 aralığındaki 

döneme ilişkin haftalık verileri, çok değişkenli regresyon tahmin yöntemi kullanarak test etmiş ve 

COVID-19 salgını vaka artışının Borsa İstanbul üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Elde edilen 

bulgularına göre, Türkiye’deki ölüm sayılarının endeks hacmi üzerinde olumsuz bir etki yarattığını 

belirlemişlerdir. 

Tayar, Gümüştekin, Dayan ve Mandi (2020), gerçekleştirdikleri çalışmada COVID-19 

krizinin Türkiye’deki sektörel etkilerini incelemiş ve bu kapsamda 17 Mart - 28 Nisan 2020 

dönemine ait BİST sektör endekslerindeki günlük değişimleri ve Türkiye’deki vaka sayılarındaki 

günlük değişimleri basit lineer regresyon analizi yardımı ile test etmişlerdir. Bunun sonucunda,  

COVID-19 salgınının Ulaştırma, Sınai, Mali, Teknoloji ve Elektrik Sektörleri üzerinde anlamlı ve 

olumsuz etkilere sahip olduğuna ilişkin bulgular elde edilmiştir. 

Çetin (2020) ise çalışmasında COVID-19 salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki pay 

piyasalarına olan etkisini araştırmıştır. Salgının ilk döneminin ele alındığı bu çalışmada, salgının en 

etkili olduğu dönem olarak bilinen 23.03.2020 ile 24.04.2020 tarihleri aralığındaki günlük veriler 

test edilmiştir. Çalışma neticesinde elde edilen bulgular, alınan salgın tedbirlerinin salgınının 

etkisini azalttığı ve bu tedbirlerin para politikası kararlarının ve kamu harcamaları tutarının genel 

ekonomik faaliyetlerin seviyesiyle anlamlı bir ilişkide olduğunu gösterdiği belirlenmiştir. 

Ölmez ve Ekinci (2020) gerçekleştirdikleri çalışmada, COVID-19 salgınının BIST 100 

üzerindeki etkilerini 6 Ocak 2020-24 Temmuz 2020 dönemi aralığındaki BIST 100 endeksinin 

günlük kapanış verilerini olay çalışması ve zaman serisi (GARCH) yöntemleri ile incelemişlerdir. 

Elde edilen bulgular, COVID-19 salgının BIST 100 üzerinde oynaklığa yol açtığı ve olumsuz 

etkilediğini göstermektedir. 

Ünal (2020) ise COVID-19 salgını sırasında Borsa İstanbul’da işlem gören 395 adet şirketin 

fiyat ve finansal performanslarını incelemiş ve bunun sonucunda daha küçük piyasa değerine, halka 

açık piyasa değerine, piyasa değeri/defter değeri oranına ve yabancı yatırımcı oranına sahip 

şirketlerde salgın sırasında daha olumsuz fiyatlamaların görüldüğünü tespit etmiştir. Ayrıca, 

COVID-19 salgını sürecinden en fazla etkilenen sektörlerin ise havayolları, ulaştırma lojistik, 

turizm, deri giyim ve pazarlama sektörlerinin olduğunu belirlemiştir. 

Özdemir (2020) gerçekleştirdiği çalışma kapsamında COVID-19 salgınının BIST sektör 

endekslerine etkisini incelemiştir. Salgının ilk dönemlerini ele alan bu çalışma kapsamında 

12.03.2020 - 31.08.2020 dönemine ait günlük veriler Hatemi-J nedensellik testi yardımı ile analiz 

edilmiştir. Elde edilen bulgular, vaka sayısında oluşan pozitif şokların BIST mali endeksinde 

negatif şoklara neden olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca vaka ve vefat sayısındaki pozitif şokların 

hizmet sektöründe ve mali sektörde olumsuz etki oluşturduğuna, teknoloji sektöründe ise pozitif bir 

etki oluşturduğuna ilişkin bulgular elde edilmiştir.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612320317086?casa_token=vY5b4UigVJsAAAAA:d41qJBIQaxGSR0XuH87U5oJzM_fcSxK9Cm6pGNjxkof7kMybZqKlGv5hc3spZ9s5Ky1ZbvkI5A#!


SEBUSS ECONBUSS  
2

nd
 International Economics and Business Symposium 

ISBN: 978-975-93937-1-7 

2. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

 

218 

Yetkin (2020) çalışmasında COVID-19 salgınının Borsa İstanbul 100 endeksine etkisini 

incelemiş ve 10 Mart 2020-21 Nisan 2020 dönemleri arasındaki günlük indeks verilerini 

Kolmogorov-Smirnov normallik analizi, Pearson korelasyon katsayısı analizi, ANOVA ve lineer 

regresyon analizleri yardımı ile test etmiştir. Elde edilen bulgular, vaka sayısı ile BIST100 endeksi 

arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

Contuk (2021) ise COVID-19 salgınının Borsa İstanbul (BIST) üzerindeki etkisini 

araştırmıştır. Çalışmasında günlük COVID-19 vaka sayıları ile BIST toplam işlem hacminin 11 

Mart-16 Haziran 2020 döneminin günlük verilerini ARDL Sınır Testi ile analiz etmiştir. Bunun 

sonucunda COVID-19 salgınının borsa işlem hacmi üzerindeki etkisinin kısa vadede olumsuz uzun 

vadede olumlu yönde olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Yerli literatürün incelenmesi sonucunda gerçekleştirilen çalışmalarda COVID-19’un 

Türkiye finansal piyasaları üzerinde de etkili olduğuna dair bulgular elde edildiği gözlemlenmiştir 

Ancak gerçekleştirilen bu çalışmaların genel olarak salgının ilk dönemlerini ele aldıkları 

belirlenmiştir. Bu nedenle gerçekleştirilen bu çalışma, daha geniş bir periyodu kapsaması ve bu 

sayede farklı dönemlerde artan vaka sayıları sonucunda görülen pik noktalarını ve bunların pay 

piyasasındaki etkisini ortaya koyması açısından literatürdeki diğer çalışmalardan ayrılmaktadır. 

Ayrıca çalışmanın, pik noktaları sonrasındaki piyasa tepkisinin belirli sektörlerde farklılık gösterip 

göstermediğine yönelik bulgular ortaya koymayı hedeflemesinin de literatüre katkı sağlayabileceği 

düşünülmektedir. 

 

3. METODOLOJİ  

Çalışma kapsamında, olay çalışması (Event Study) yönteminden faydalanılmıştır. Olay 

çalışması, belirli bir gün veya olay karşısında piyasalarda oluşan anormal getirilerin tespit 

edilmesinde literatürde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. İlk defa 1933 yılında Dolly tarafından 

kullanılan bu yöntem,  günümüze kadar birçok çalışma tarafından kullanılmıştır (Karakuş, Zor ve 

Küçük, 2017: 61). Finans, muhasebe,  ekonomi ve pazarlama gibi birçok farklı çalışma alanlarında 

kullanılabilen bir yöntem olan olay çalışması, özellikle finans alanında, bir olayın firma değeri 

üzerindeki etkisini belirlemeye yarayan istatistiksel bir yöntem olarak kullanılmaktadır (Kaderli, 

2007: 145). 

Literatürde anormal getirilerin hesaplanması amacıyla farklı ekonomik ve istatistiksel 

modellerden faydalanılmaktadır. Ekonomik modeller olarak, bir ekonomik teoriye dayanan; 

sermaye varlıklarını fiyatlama modeli (CAPM) ve arbitraj fiyatlama modeli gibi modeller 

gösterilebilmektedir. İstatistiksel modeller ise piyasa modeli, faktör modeli ve sabit ortalama getiri 

modeli gibi herhangi bir ekonomik teoriye dayanmayan ve fiyat davranışları konusunda çeşitli 

istatistiki varsayımlardan yola çıkan modellerdir (Karakuş, Zor ve Küçük, 2017: 62).  Bu çalışmada 

kapsamında ise getirilerin hesaplanması hususunda sabit ortalama getiriler modelinin kullanılması 

tercih edilmiştir.  

Sabit ortalama getiri modeline ait denklem aşağıda verilmektedir; 

Anormal getiri (AR), gerçekleşen getiri ile beklenen getirinin arasındaki farktan 

oluşmaktadır ve aşağıdaki denklem yardımı ile hesaplanmaktadır. 

                    ̅         (1) 

Çalışmada ele alınan endekslerin her birisi için hesaplanan getiri       ile temsil edilmekte ve  

                            formülü yardımı ile elde edilmektedir.   ̅ ise sabit ortalama getiriyi 

temsil etmektedir ve sabit ortalama getirinin elde edilmesi aşağıdaki denklem yardımı ile 

sağlanmaktadır. 

   ̅  
 

   
 ∑      

   
                 (2) 

Formülde de görülebileceği üzere tahmin süresi olarak Andriosopoulos ve Lasfer (2015) 

çalışması takip edilmiş ve olay günü öncesinde bir yıllık süreci kapsadığı düşünülen -255, -21 
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dönemi ele alınmaktadır. Ayrıca, Zhang (2005),  Peyer ve Vermaelen (2005),  ve Isa ve Lee (2014) 

ile benzer şekilde, olay pencereleri olay öncesi 20 gün ve olay sonrası 20 günden  (-20, +20)  

oluşturulan toplam 41 günlük bir dönem içerisinden oluşturulmuştur.  Daha sonra elde edilen 

anormal getiriler yardımı ile ortalama anormal getiriler (AAR) hesaplanmaktadır. AAR değerleri ise 

aşağıdaki denklem yardımı ile elde edilmektedir. 

        
 

 
 ∑       

 
            (3) 

Ortalama anormal getiri değerlerinin hesaplanmasının ardından, belirlenen olay pencereleri 

için kümülatif anormal getiri (CAR) değerleri hesaplanmaktadır. CAR değerlerinin 

hesaplanmasında ise aşağıdaki denklemden faydalanılmaktadır. 

         ∑       
  
    

         (4) 

Çalışma kapsamında, olay günü sonrası dönem ele alınmış ve bu döneme ilişkin kümülatif 

anormal getiri (CAR)  düzeylerinin görülebilmesi amacı ile (0,0),  (0, 1), (0,  3), (0, 5), (0, 10), (0, 

15) ve  (0, 20) gibi farklı olay pencereleri açılmış ve her bir olay penceresi için CAR değeri 

hesaplanmıştır.   

 

4. VERİ SETİ 

Çalışma kapsamında COVID 19’ a dair Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın açıklamış 

olduğu günlük vaka sayıları incelenmiş ve bu vaka sayılarının pik yaptığı 16 Nisan 2020 (pik 1 ), 8 

Aralık 2020 (pik2) ve 16 Nisan 2021 (pik3) olmak üzere üç farklı tarih belirlenmiştir. Bu pik 

noktalarına ilişkin tarihler, vaka ve ölüm sayıları aşağıda verilmektedir.   

 

 

Şekil 1: COVID 19 Vaka Sayılarına İlişkin Belirlenen Pik Dönemleri 

Kaynak: (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2021) 

  

Belirlenen bu pik dönemleri karşısında piyasanın kısa dönem tepkisini ölçmek amacı ile 

BIST100 ve bazı sektör endekslerine ilişkin günlük kapanış fiyatları kullanılmıştır. Bu doğrultuda, 

BIST100, Sınai, Gıda, Hizmet, Turizm, Bankacılık, Teknoloji ve Ulaşım endekslerine ait olan ve 

02.01.2018 - 21.05.2021 dönemini kapsayan günlük kapanış verileri çalışma kapsamına dahil 

edilmiştir.  Bu endekslere ait günlük kapanış verilerine ilişkin grafikler aşağıda yer alan şekilde  

görülebilmektedir. 
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Şekil 2: Sektörlere Endekslerine Ait Günlük Fiyat Verileri 

 

5. BULGLULAR 

Çalışma kapsamında COVID-19 vaka sayılarında görülen pik noktaları ile borsa getirileri 

arasındaki kısa dönemli ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, Borsa İstanbul’a ilişkin 

çeşitli sektör endeksleri ve BIST 100 endeksine ait ve 02.01.2018 - 21.05.2021 dönemini kapsayan 

günlük kapanış verileri çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma kapsamına alınan endeks verilerine 

ilişkin tanımlayıcı istatistik değerleri aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

Tablo 1’de görüleceği üzere verilere ilişkin ortalama, medyan, maksimum, minimum ve 

standart sapma değerleri elde edilmiştir. Buna göre Sanayi, Teknoloji ve Gıda sektörlerine ilişkin 

endekslerde volatilitenin daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum maksimum ve minimum 

değerleri ile de desteklenmektedir. 

 

Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler 
Endeksler XU100 XUSIN XGIDA XUHIZ XTRZM XBANK XUTEK XULAS 

Ortalama 1099.217 1462.762 1402.449 863.8506 138.9205 1349.719 1258.8 1532.329 

Medyan 1042.38 1267.185 1316.235 810.545 85.67 1328.405 1094.06 1509.005 

Maksimum 1570.42 2793.58 2252.8 1259.45 417.74 1924.43 2145.38 2027.83 

Minimum 836.75 988.37 945.57 618.33 59.82 935.64 709.42 864.61 

Std. Sapma 177.48 474.0586 356.2614 173.9383 102.2343 213.882 401.9268 208.1415 
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Tanımlayıcı istatistiklerin ardından pik dönemleri ile sektör endekslerinin kısa dönemli 

ilişkisinin test edilmesi sonucunda elde edilen bulgular incelenmektedir. Buna göre, pik dönemlerini 

ifade ettiği için belirlenen tarihlerin sonrasındaki ilk işlem günü, olay günü olarak ele alınmıştır. 

Bunun nedeni ise günlük vaka sayılarına ilişkin gerçekleştirilen açıklamaların borsa işlem kapanış 

saatleri sonrasında gerçekleştirilmiş olmasıdır. Buna göre ilk pik noktası için belirlenen olay günü 

ve sonrasındaki 20 gün için açılan farklı olay pencerelerine ilişkin hesaplanan CAR değerleri 

aşağıda yer alan tablo 2’de verilmektedir. 

 

Tablo 2: İlk Pik Tarihi Sonrası Açılan Olay Pencerelerine İlişkin CAR Değerleri 

Olay Pencereleri (0...0) (0...1) (0...3) (0...5) (0...10) (0...15) (0...20) 

XU100 0.0205 0.0288 0.0222 0.0544 0.0322 0.044 0.0722 

XUSIN 0.0154 0.0317** 0.0339 0.0641** 0.062 0.0813 0.1062 

XGIDA -0.011 0.0103 0.0223 0.0585 0.0256 0.0043 0.0407 

XUHIZ 0.0209 0.0314 0.0285 0.0609* 0.0271 0.0409 0.102 

XTRZM 0.051* 0.0765** 0.0679 0.1579** 0.221** 0.2458** 0.2934** 

XBANK 0.0227 0.0248 0.0013 0.0478 0.0173 0.0174 0.006 

XUTEK 0.0207 0.038 0.0614 0.0934** 0.0711 0.0822 0.1479 

XULAS 0.0358 0.044 0.0212 0.0738 0.0627 0.0661 0.1063 

Not: *, ** ve *** ifadeleri, sırasıyla katsayıların %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeylerinde 

istatistiksel olarak anlamlı oldukların göstermektedir.   

 

Tabloda görülebileceği üzere piyasanın genel olarak bu pik tarihine olumsuz bir tepki 

verdiği ifade edilememektedir. Olay pencereleri incelendiğinde, pencerelerin büyük bir kısmında 

pozitif anormal getirilerin elde edildiği görülmektedir. Yalnızca, Gıda sektöründe olay gününü ifade 

eden (0 , 0) olay penceresinde negatif anormal getirinin hesaplandığı bunun ise istatistiksel olarak 

anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Özellikle Turizm sektörü, belirlenen olay günü için hesaplanan 

%5’lik kümülatif anormal getiri oranı ile dikkat çekmektedir. Bu getirilerin sonraki günlerde de 

artarak devam ettiği ve (0, 20) olay penceresi için %29 düzeylerine ulaştığı ve bu değerlerin 

istatistiki olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir.  

 

Tablo 3: İkinci Pik Tarihi Sonrası Açılan Olay Pencerelerine İlişkin CAR Değerleri 

Olay Pencereleri (0...0) (0...1) (0...3) (0...5) (0...10) (0...15) (0...20) 

XU100 0.0071 0.0087 0.0331 0.0346 0.0493 0.0891* 0.114** 

XUSIN -0.0003 0.0035 0.0278 0.0229 0.0298 0.07 0.0866 

XGIDA -0.0016 0.001 -0.0019 -0.0027 -0.021 0.0006 0.0079 

XUHIZ -0.0026 -0.006 0.0065 0.0027 0.0246 0.0452 0.0639 

XTRZM -0.0178 -0.0187 -0.0251 -0.0675** -0.0633 -0.0508 0.0476 

XBANK 0.0257 0.0361 0.0559* 0.0583 0.0776 0.1172* 0.1633** 

XUTEK 0.0049 0.0016 0.0205 0.0119 0.0217 0.0393 0.0537 

XULAS 0.0065 0.0001 0.0204 0.0394 0.0607 0.106* 0.0956 
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Not: *, ** ve *** ifadeleri, sırasıyla katsayıların %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeylerinde 

istatistiksel olarak anlamlı oldukların göstermektedir. 

İkinci pik tarihi için açılan olay pencereleri incelendiğinde ise Bankacılık, Teknoloji ve 

Ulaştırma sektörleri dışındaki diğer sektörlerde negatif kümülatif anormal getirilerin tespit edildiği, 

ancak bu değerlerin neredeyse tamamının istatistiksel olarak anlamsız olduğu, sadece Turizm 

sektörü için açılan (0 , 5) olay penceresinde hesaplanan %6.75’lik CAR değerinin istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Genel görünümü ifade etmesi açısından incelenen BIST 100 

endeksine ait olay pencereleri ele alındığında ise (0 , 15) ve (0 , 20) pencereleri için hesaplanan 

yaklaşık %9’luk ve %11’lik pozitif CAR değerlerinin hesaplandığı ve bu değerlerin istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Diğer olay pencerelerinde ise pozitif CAR değerleri 

hesaplanmasına karşın bu değerlerin istatistiksel olarak anlamlı olmadıkları belirlenmiştir. 

 

Tablo 4: Üçüncü Pik Tarihi Sonrası Açılan Olay Pencerelerine İlişkin CAR Değerleri 
Olay 

Pencereleri 
(0...0) (0...1) (0...3) (0...5) (0...10) (0...15) (0...20) 

XU100 -0.0242* -0.0348* -0.0536** -0.0233 -0.0158 -0.0056 -0.0106 

XUSIN -0.0275** -0.0451** -0.072*** -0.028 -0.0276 -0.0247 -0.0507 

XGIDA -0.0225 -0.0356* -0.0573* 0.0066 -0.0051* 0.0038 -0.0103 

XUHIZ -0.0222* -0.0508** -0.063** -0.0418 -0.0446 -0.0415 -0.0398 

XTRZM -0.074*** -0.127*** -0.1203** 0.0078 0.0634 0.0379 0.0029 

XBANK -0.0331 -0.0239 -0.0301 -0.0296 -0.0132 0.0152 0.0529 

XUTEK -0.036* -0.0578** -0.0782** -0.0302* -0.0375 -0.0668 -0.0711 

XULAS -0.0126 -0.0573 -0.0596 -0.001 0.0652 0.0974 0.0998 

Not: *, ** ve *** ifadeleri, sırasıyla katsayıların %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeylerinde 

istatistiksel olarak anlamlı oldukların göstermektedir. 

 

Üçüncü ve son pik dönemi için açılan olay pencerelerine ilişkin hesaplanan CAR değerleri 

incelendiğinde ise tüm sektörler için olay tarihini ifade eden (0 , 0) olay penceresinde negatif CAR 

değerlerinin hesaplandığı ve Gıda, Bankacılık ve Ulaştırma sektörleri dışındaki diğer sektörlerin 

tamamı için hesaplanan negatif CAR değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. 

Belirlenen bu negatif görünümün kısa vadeli olduğu ve genel olarak (0 , 3) olay penceresini de 

kapsadığı ancak daha uzun dönemi içeren olay pencerelerinde negatif görünümün yerini pozitif 

CAR değerlerinin aldığı veya istatistiksel olarak anlamlılıklarını yitirdikleri gözlemlenmiştir. En 

fazla kaybın ise (0 , 1) olay penceresi için hesaplanan %12.7’lik negatif CAR değeri ile Turizm 

sektöründe gerçekleştiği belirlenmiştir. Genel durumu ifade etmesi açısından BIST 100 endeksine 

ilişkin açılan olay pencereleri incelendiğinde ise olay gününü ifade eden (0 , 0) olay penceresi için 

%2,42’lik bir negatif CAR değerinin tespit edildiği ve bu negatif görünümün ise sonraki birkaç gün 

içinde devam ederek (0 , 1) ve (0 , 3) olay pencerelerini de kapsadığı tespit edilmiştir. BIST 100 

endeksi için hesaplanan negatif CAR değerinin (0 , 3) olay penceresinde yaklaşık olarak %5,4 

civarlarına ulaştığı ve hesaplanan bu değerlerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. 

 

6. SONUÇ 

Dünya genelinde farklı dönemlerde gerçekleşen küresel ölçekli, sosyal hayatı ve ekonomiyi 

etkileyen çeşitli kriz dönemleri yaşanmıştır. Yaşanan bu kriz dönemleri toplumu çeşitli yönleri ile 

etkisi altına almaktadır. Gelinen noktada ise dünya yeni bir küresel ölçekli kriz olan COVID-19 ile 

mücadele etmektedir. 2019 yılı Aralık ayı sonunda ilk COVID-19 vakalarının Çin’de ortaya 

çıkmasının ardından tüm dünyaya hızla yayılmış olan bu virüs dünya genelinde milyonlarca 
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vakanın ve ölümün yaşanmasına neden olmuştur.  Virüsün yayılma hızı ve ciddiyeti nedeni ile kısa 

süre içerisinde Dünya sağlık örgütü tarafından pandemik bir hastalık olarak ilan edilen COVID-19, 

sosyal hayat ve ekonomi için ciddi bir tehdit haline gelmiştir. Virüs ile mücadele kapsamında 

devletler tarafından alınan önlemler ve kısıtlamalar ekonominin çarklarının dönmesini güçleştirmiş 

ve birçok sektörde daralmalar yaşanmaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak ise finans piyasalarında 

travmatik düşüşler gerçekleşmiştir.  

Bu tür krizlerin birçok sektörde ciddi kayıpların oluşmasına neden olmasına karşın, kriz 

ortamının doğası gereği farklı sektörler için yeni fırsatlar ortaya çıkararak, sektörler üzerinde pozitif 

etkilere de neden olabilmektedirler. Dolayısı ile olumlu etkilenen sektörlerin diğerlerinden 

ayrışabileceği ve genel piyasanın aksi yönde hareket etme kabiliyeti sergileyebileceği 

düşünülmektedir. Bu kapsamda, COVID-19 ile Borsa İstanbul sektör endeksleri arasındaki kısa 

dönemli ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Türkiye sağlık bakanlığı tarafından 

açıklanan günlük vaka sayıları incelenmiş ve vaka sayılarının zirve yaptığı üç farklı pik noktası 

tespit edilmiştir. Bunun sonucunda ise tespit edilen bu pik noktalarının seçili Borsa İstanbul sektör 

endeksleri ve BIST 100 endeksi getirileri üzerindeki etkisi test edilmiştir. Çalışma da belirli bir gün 

veya olay karşısında piyasalarda oluşan anormal getirilerin tespit edilmesinde literatürde sıklıkla 

kullanılan bir yöntem olan olay çalışmasından faydalanılmıştır.  

Gerçekleştirilen analiz sonrasında elde edilen bulgular birinci ve ikinci pik döneminin 

piyasalar üzerinde genel olarak olumsuz bir etki oluşturmadığını ortaya koymaktadır. Özellikle ilk 

pik dönemi sonrasındaki 20 günün incelendiği farklı olay pencerelerinde negatif kümülatif anormal 

getirilerin (CAR) aksine ciddi oranlarda pozitif kümülatif anormal getirilere rastlanılmıştır. Bu 

anlamda özellikle Turizm sektöründe görülen CAR değerleri dikkat çekicidir. Bu durum ilk vakanın 

görülmesinin üzerinden yaklaşık olarak bir ay gibi kısa bir süre geçiren ve COVID-19 ile 

mücadelenin henüz başında olan Türkiye piyasalarında COVID-19’un etkilerinin henüz 

hissedilmeye başlamadığını düşündürmektedir. Bu nedenle de piyasalarda olumsuz bir havanın 

oluşmadığı öne sürülebilir. Aksine COVID-19 ile mücadeleye daha erken başlayan ve olumsuz 

yönünü daha fazla hisseden ülkelerden gelen çeşitli sağlık ürünleri talepleri nedeni ile Sınai ve 

Teknoloji sektöründe olumlu bir havanın estiği ve bu sektörlerde oluşan pozitif CAR değerlerinin 

de bununla açıklanabileceği düşünülmektedir. İkinci pik döneminde ise bu olumlu havanın nispeten 

gerilediği pandemi etkilerinin piyasada hissedilmeye başladığı görülmektedir. Ancak olay sonrası 

20 günü ele almak amacıyla açılan faklı olay pencereleri incelendiğinde hesaplanan CAR 

değerlerinin çok büyük oranda anlamsız oluğu görülmektedir. Sadece Turizm sektöründe görülen 

yaklaşık %6.5’lik bir negatif CAR değerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. 

Üçüncü ve son pik dönemi ele alındığında ise elde edilen bulgular bu son pik noktasının 

piyasaya olan etkisinin ilk iki pik noktasının aksine daha belirgin olduğunu ortaya koymaktadır. Bu 

doğrultuda pik noktası sonrasındaki 20 günün ele alındığı farklı olay pencereleri için hesaplanan 

CAR değerleri incelendiğinde, sektörlerin büyük kısmı ve piyasanın genelini ifade etmesi açısından 

çalışmaya dahil edilen BIST100 endeksi için açılan ve olay gününü ifade eden (0 , 0) olay 

penceresinde negatif CAR değerlerinin hesaplandığı ve bunların istatistiki olarak anlamlı olduğu 

belirlenmiştir. Ancak bu negatif görünümün uzun vadeli olmadığı ve pik noktasını takip eden birkaç 

günü kapsadığı tespit edilmiştir. Olay gününde belirlenen negatif CAR değerlerinde %7.4 ile 

Turizm sektörünün diğer sektörlere göre daha fazla etkilendiği ve bu etkinin %12.3 ile (0 , 3) olay 

penceresinde daha da arttığı gözlemlenmektedir. 

Bu sonuçlar Türkiye piyasalarında pandemi etkisinin son dönemde daha fazla hissedilir bir 

hal aldığını ortaya koyarken hissedilen bu etkinin büyüklüğünün ise sektörlere göre farklılaştığını 

göstermektedir. Pandemi’nin ilk dönemlerinde Türkiye piyasalarında, Sınai ve Teknoloji gibi 

sektörlerin bu krizin ortaya çıkardığı fırsatlardan yararlandığını ortaya koyan emarelerin olmasına 

karşın özellikle son dönemlerde krizin etkisinin piyasanın tamamına yayıldığı görülmektedir. 
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ABSTRACT 

Covid-19 pandemic continues to show its effects on the whole world, especially on health, 

economic, social, cultural, and environmental. After the effects of this pandemic on human life and 

health, the most important effect has been on the economy and businesses. Businesses have been 

caught unprepared for this pandemic in which external factors are effective. However, businesses 

continue to struggle to reduce the negative effects of the pandemic, to survive, and to compete. In 

the face of crisis-inducing events such as a pandemic, businesses need to act quickly and follow 

new methods and strategies instead of traditional methods. One of these strategies is for businesses 

to act together, that is, to collaborate. Considering the Covid-19 pandemic in terms of strategic 

collaboration, obtaining support from public institutions, collaboration through purchasing, joint 

venture, delaying some joint investments, joint production upon increasing demand (health and 

protective equipment, increased food demand, etc.), resources, and capabilities. It is seen that 

strategies such as sharing come to the fore. 

In addition, the general lessons and proactive approaches that should be taken from this 

pandemic should be clearly stated. The Covid-19 pandemic has also shown the need for a 

collaborative culture for industry and businesses. In extraordinary situations such as this pandemic, 

businesses should cooperate at an optimal level with both their suppliers, their sectors, and their 

customers. Other studies, including sectoral evaluations in this area, will guide both the literature 

and the practitioners. 

Keywords: Covid-19 Pandemic, Businesses, Strategic Collaboration 

 

1.INTRODUCTION 

The most destructive and observable effects of the Covid-19 pandemic, especially on human 

health, continue. One of the important effects of this epidemic is that it creates a global economic 

crisis (Huang, 2020). The Covid-19 outbreak caused a major economic collapse in terms of sectoral 

activities, supply-demand balance, economic stability, and confidence worldwide (Rapaccini et al., 

2020). With a general effect, this epidemic has mostly adversely affected many industries, including 

aviation, tourism, oil, gas, and clothing (Majumdar et al., 2020). The transport sector, especially in 

aviation, has been adversely affected by the pandemic due to movement restrictions and travel ban 

(Serrano & Kazda, 2020). As the world tries to get through these difficult times, many companies 

struggle to maintain a steady flow of essential goods and services (Sharma, Adhikary & Borah, 

2020). 

The World Trade Organization (WTO, 2020) has suggested that world trade could drop by 

13-32% in 2020 due to the Covid-19 crisis. As the effect of this epidemic, the demand and price for 

essential products (e.g. food, medicine, and technological product) increased, while the demand and 

price for non-essential products decreased (Farias & Araújo, 2020; Paul & Chowdhury, 2020; 

Remko, 2020). Demand for unnecessary products has declined as consumers' income fell and there 

was a greater preference for saving money for an uncertain future (Abhishek et al., 2020). 

Restrictions, increased demand for certain products, and the acceleration of the transition from 
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traditional shopping to electronic commerce have also experienced delays in delivering products to 

customers through online and traditional distribution channels (Ivanov & Das, 2020). 

The coronavirus outbreak has had a clear impact on the supply chains of nearly all 

manufacturers, retailers, and wholesalers (Sharma, Adhikary & Borah, 2020). Small and medium-

sized enterprises were particularly affected by this crisis. In the long run, these businesses have 

faced situations such as changing customer needs, cash flow fluctuation, risk of disruption in 

production, and disconnection from supply chains (Crick & Crick, 2020; Habelet et al., 2020). 

These effects on the economy of Covid-19 revealed a serious need for forwarding strategies 

(Sharma, Adhikary, & Borah, 2020). While companies were trying to maintain their business during 

the Covid-19 pandemic, they recognized the importance of a sustainable supply chain, dynamic 

response strategies, the value of technology distribution and the culture of collaboration, diversified 

supply base, and synchronized strategic processes (Sharma, Adhikary & Borah, 2020). As a result, 

the existence of extraordinary conditions made it important to seek collaborative and collective 

survival (Ivanov & Dolgui, 2020). In a field study conducted by Rapaccini et al. (2020) in Italy, 

most of the executives highlighted the importance of a spirit of collaboration, involving both 

internal and external parties, in order to find real solutions in the face of crises that develop rapidly 

and have negative effects such as Covid-19. . Therefore, in these crisis situations, organizations 

should focus on improved collaboration and integration with focus companies (through integrated 

risk management practices) to effectively manage risks (Munir et al., 2020). 

There is little research on collaboration in dealing with the effects of a worldwide 

emergency (Medrano & Olarte-Pascual, 2016). This study aimed to explain the importance of the 

collaboration strategies that businesses that experience the effects of the Covid-19 process at a 

significant level in order to survive and compete from this process. In this context, the relevant 

literature was reviewed and recommendations were made. 

 

2.CONCEPTUAL FRAMEWORK 

In line with the purpose of the research, the concept of strategy, strategic management, 

collaboration strategies, and strategic collaboration issues in the Covid-19 pandemic process were 

examined in the light of the relevant literature. 

 

2.1.Strategy 
Today, there is an intense and rapid change process in all areas of our lives. This process 

constantly changes the field of management, and forces business management to be ready for 

change at all times. Now the change has accelerated all over the world and has become 

multidimensional. The rapid and interactive process of change in political, social, cultural, and 

economic fields; In business management, it has brought processes such as acting quickly, making 

quick decisions, providing a dynamic and more flexible structure to the management (Özer, 2014). 

In such an environment, the survival and competition of businesses depend on their ability to form 

strong strategies. 

The concept of strategy, derived from the Latin word 'stratum' which means road and line as 

a military term, has been used in management sciences since the second half of the twentieth 

century (Eren, 1997; Dinçer, 1991). 

When the literature is examined, it is seen that many definitions are made about the business 

strategy. Chandler (1975) defines strategy as determining long-term goals in organizations and 

preparing appropriate activity programs by using the resources needed to achieve these goals. 

Strategy is the determination of the direction and objectives of the business by analyzing the 

relations between the business and its environment, the determination of the activities that will carry 

out these, and the allocation of the necessary resources by reorganizing the organization (Dinçer, 

1991). In this definition, strategy is conceived as a concept that determines in which areas the 

business should operate, which goals should be achieved by which means, and which behavioral 

patterns it should comply with. In this definition, the external environment is taken as a determinant 
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(Dinçer, 1991). It can be said that the organizational structures of the companies that determine the 

strategy will also change. For example; An organization that follows a product differentiation 

strategy will need to change its organizational structure to respond to innovative and flexible 

production. Therefore, the organizational structure and resources of the organization should be 

allocated in a way that is innovative and that can rapidly respond to rapid changes in the external 

environment and enable a flexible activity (Efil, 1999). 

The content of the strategy concept includes long-term thinking, good perception of the 

environment, and good vision accordingly. Therefore, when the strategy is mentioned, it is 

understood that the vision is clear, the goals and objectives are oriented towards the future, which is 

determined by the planned movement, path, and method (Çevik, 2001). 

Developing effective and powerful strategies is very important for businesses in today's 

world. First of all, the strategy will bring a certain direction and direction to the business in an 

environment that is constantly changing, uncertain, and therefore very risky (Dinçer, 1991). A firm 

without a strategy has no direction. Success without a strategy is considered luck. The key to having 

a good strategy is a strategic process that is fully aware of the competencies and makes the best use 

of them and ultimately leads to customer satisfaction (Brown, 2000). 

 

2.2.Strategic Management 
Management is described as a universal process, an art as old as social life and developing 

science. It is the fulfillment of planning, organizing, directing, coordination, and supervision 

functions in order to achieve management, business, or organizational goals effectively and 

efficiently (Mucuk, 2012). 

Strategic management is a part of the overall management process of businesses. In other 

words, when the business is considered hierarchically, strategic management covers a special 

management area that is more interested in the top management (Dinçer, 2004). Based on this 

approach, strategic management can be defined as the process of planning, organizing, 

implementing, and controlling the coordination of activities to regulate the relations with the 

external environment of the enterprise and determine its direction (Dinçer, 1991). 

In fact, strategic management is a special area of occupation of top managers, internal and 

external environmental analysis is made, and according to these evaluations, the organizational 

direction is determined with a long-term perspective, the works that need to be done to achieve the 

determined goals and the methods to be used are formulated, the projects called strategies, attitudes 

and It can be said that it is a management activity that measures the application of behaviors and to 

what extent they are realized (Güner, 2004). 

Strategic management is a management technique that enables the determination of future 

goals and targets in all enterprises operating in the private sector, public sector, and non-profit third 

sector, and to determine the necessary actions to be taken to achieve these goals (Özer, 2015). 

The strategic management process takes place in certain stages. In terms of businesses, the 

first stage of strategic management is the stage of determining the goals. After this stage, 

opportunities and threats are analyzed with the analysis of the external environment, and the 

weaknesses and superiorities of the organization are tried to be determined with the analysis of the 

internal environment. This stage, in which environmental analyzes are made, is the strategic 

analysis stage. After the strategic analysis, the most suitable option is determined from among the 

strategic options and the strategy formulation phase begins. At this stage, the mission, goals, 

strategies, and policies are formed one after the other and guide each other. After this stage, the 

stage of implementing the strategies begins. As the last step, the evaluation and control phase is 

included (Okumuş et al., 2014). 

 

2.3.Collaboration Strategies 
Collaboration is defined as a paradoxical relationship between two or more elements 

involved in collaborative and competitive interactions at the same time, regardless of horizontal or 
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vertical relationships (Bengtsson & Kock, 2014). Collaboration is a relationship between two or 

more businesses working together to gain competitive advantage, combining operational functions, 

sharing risks, and creating a common culture (Akgemci, 2019). The main purpose of the 

collaboration is to try to achieve goals that are difficult to achieve by acting together (Di Benedetto, 

Lindgreen, Storgaard, & Clarke, 2019). 

According to Akgemci (2008), strategic partnership is the relationship between two or more 

businesses working together to gain competitive advantage, combining operational functions, 

sharing risks, and creating a common culture. In such partnerships, it is aimed to achieve strategic 

goals for the benefit of the parties. 

In today's world, one of the biggest goals of businesses is to gain a competitive advantage 

over their competitors in meeting consumer needs and requirements. For this reason, businesses are 

tending towards different strategic trends with the development of globalization and technology. In 

order to achieve a sustainable competitive advantage, partnerships of businesses with other 

businesses, such as strategic collaboration, mergers, or acquisitions, are becoming increasingly 

important; this is a strategically important requirement. Such relationships are considered as a 

strategic tool for businesses looking for new products, new markets or new technology (Koza & 

Lewin, 2000). Collaboration strategies relate to companies that share resources (eg equipment and 

funds) and skills (eg knowledge and experience) for mutually beneficial results (Bengtsson & Kock, 

2000). 

Businesses face difficulties in achieving the sustainability they desire. Collaborating in this 

context represents a promising approach (Steingrímsson, Bilge, Heyer & Seliger, 2011). Strategic 

collaboration can be in the form of an authorization agreement, combined marketing efforts, 

forming a consortium, combining resources for the joint venture, and finally merging and 

purchasing (Akgemci, 2019). 

According to Drucker (1993), the best way for large businesses to achieve the diversity they 

need, such as accessing different technologies or different markets, is not buying a company or 

building a company from scratch and developing it; partnerships, that is, collaborations (İlker, 

2010). 

 

2.4.Collaboration Strategy Types 
The resource-based perspective in strategic management explores the link between the 

resources and capabilities of organizations and their performance (Barney, 1991). A key assumption 

of this strategy is that larger firms with more resources and capacity can outperform smaller firms 

with less assets at their disposal (Barney, 1991). 

According to Akgemci (2019), company collaborations can take place in five ways. These; 

joint venture, merger and acquisition, licensing, franchising and consortium. 

a) Joint Venture 

   A joint venture is an unincorporated business association formed by multiple 

businesses specialized in a specific business area, which are independent from each other, come 

together within the framework of a contract with the aim of performing a certain business and 

gaining profit (Çelik, 2002). 

b) Company Merger 

Company mergers are the termination of the old identity and legal entities of two or more 

independent businesses and combining all their assets and capabilities to operate as an independent 

new business under a new name. The aim is to come to a stronger position by joining forces and 

thus continue their lives, grow, protect their status or gain competitive advantage (Ülgen & Mirze, 

2004). 

The reasons that push companies to merge are as follows (Dinçer, 1991): 

-Increasing the value of the business 

-Benefiting from the positive results of being large-scale, 

-Reorganizing activities with the resources to be obtained and becoming more efficient, 
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-To provide survival and development opportunities to businesses that fail in their activities.   

  c) License Agreements 

 The license agreement is a collaboration that allows the production or marketing of a certain 

product protected by a patent right. In this way, the enterprise buys the right to use a certain 

technology, process, or method against a certain payment and for a certain period of time (Dinçer, 

1991). 

d) Acquisition strategy 

The company incorporates a business that does not work satisfactorily in order to enter a 

new market or increase its effectiveness in the existing market. The most important difference that 

distinguishes purchasing from merger strategies is that all assets of the business, together with the 

receivables and debts, are added to the assets of the purchaser (Ülgen & Mirze, 2004). 

The legal entities of the purchasing and purchased businesses continue. The purchased 

business continues its activities under the management of the purchasing business. Purchasing 

usually occurs unilaterally with the desires and intentions of the purchasing enterprise (Ülgen & 

Mirze, 2004). 

e) Consortium 

In consortium agreements, businesses from the same or different countries, in the same or 

different specialty branches, combine their financial and technological opportunities and cooperate 

in order to win a national and international tender for large-scale contracting (Can, 2012). 

Consortiums are formed by the temporary gathering of two or more businesses, usually 

working on a similar or different subject, to carry out a specific project. The main reasons for the 

establishment of consortia are factors such as obtaining the capital required for the business in 

question, taking advantage of the expertise and strengths of the enterprises, or spreading the risk 

situation. When the project under the agreement, such as airport construction, is completed, the 

enterprises terminate their partnership. The income obtained as a result of the completion of the 

work is distributed between the parties within the framework of the agreement (Can et al., 2005).  

 

2.5.Collaboration Strategies in Covid-19 Process 
People, companies, healthcare organizations and innovators are coming together to tackle a 

common crisis like Covid-19, and the common goal of people working together on innovative ideas 

to defeat the virus is to build a better, brighter future (Lee & Trimi, 2021). 

The global spread of the Covid-19 outbreak has had a devastating effect on supply chains 

(Chowdhury, Paul, Kaisar, & Moktadir, 2021). The Covid-19 outbreak affects the supply chain of 

companies by damaging the sourcing, production and distribution capabilities of their suppliers. 

While the demand for essential goods increases, the availability of these goods decreases and this 

situation creates an imbalance. To stay strong in the event of such an epidemic, a firm must respond 

proactively and flexibly to any problem in the supply chain (Sharma, Adhikary, & Borah, 2020). 

Therefore, the Covid-19 outbreak does not only mean urgent intervention for organization and 

planning but also means that traditional response strategies are inadequate (Wenzel et al., 2020). 

Insights and critical actions are needed to help firms better position themselves after the 

crisis phases and after the pandemic, and to cope with the expected short and long-term effects of 

the crisis (Rapaccini et al., 2020). In addition, it is very important for companies, especially small 

and medium-sized companies, to quickly develop and adopt appropriate strategies, either reactively 

or proactively, to create and maintain their cash flows throughout this crisis (Kang, Diao, & Zanini, 

2020). Cortez and Johnston (2020) argue that their companies focus on four areas in this process: 

digital transformation, decision-making processes, leadership, and emotion and stress. According to 

Zahra (2021), digital technology and market needs require collaboration in innovation worldwide. 

For example, the Covid-19 process has enabled worldwide collaboration to find new solutions to 

protect from the effects of the internet pandemic. 

The Covid-19 pandemic has shown the need for a collaborative culture for industry and 

businesses (Sharma, Adhikary, & Borah, 2020). Decision-makers are faced with the difficulty of 
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cooperating at an optimal level to avoid these detrimental effects on costs and performance 

(Bengtsson et al., 2016; Raza-Ullah et al., 2014). Collaborating with suppliers and accelerating 

technology implementation is at the forefront of the suggested approaches in the popular 

management press to increase flexibility and develop a recovery plan (Linton & Vakil, 2020; Van 

Hoek & Lacity, 2020). During this crisis, a horizontal collaboration between similar producers at 

the national level is recommended to ensure the supply of necessary products (Paul & Chowdhury, 

2020). 

Due to the spread of the coronavirus, the persistent environment that brings together strict 

safety rules, long public queues, out-of-stock situations and limited working hours and threatens life 

all over the world has brought an enormous responsibility to the stakeholders of the companies 

(Sharma, Luthra, Joshi & Kumar, 2020). 

Some of the activities within the scope of the collaboration strategy of businesses that want 

to reduce the effects of the Covid-19 pandemic are as follows. 

• Airports are working with regulatory authorities to streamline passengers' travel 

through the airport and renew their per-transaction capacity to limit the spread of Covid-19. They 

have collaborated with governments to implement health screening capabilities that meet local and 

national regulatory requirements (Serrano & Kazda, 2020). 

• British Airways / Qatar Airways Airlines have taken or pursued strategic moves that 

promise to improve their strategic position in the long term, such as entering new markets or 

establishing joint ventures (Albers & Rundshagen, 2020). 

• This epidemic has overwhelmingly brought the targets of large auto companies to a 

standstill. For example, as stopping the $ 1.6 billion Mazda-Toyota joint venture project (Belhadi et 

al., 2021). 

• For the hotel and hospitality industry, it is anticipated that some small and medium-

sized hotels will run out of resources and this will provide opportunities for larger hotel chains to 

buy them. Therefore, the merger and acquisition are expected to reshape the hotel industry in the 

near future (Crouch et al., 2020). 

• Within the scope of combating coronavirus, a number of companies in the business 

world (for example, Coca-Cola, Chevron and Ford) have changed their business models by 

manufacturing their personal protective equipment (as opposed to their normal products) to 

contribute to the global effort (Fortune, 2020). 

• By sharing resources and talent, British supermarkets were able to work more 

efficiently by allowing their rival retailers to share these resources and capabilities, such as having 

higher stock levels to meet unprecedented demand (Crick & Crick, 2020). 

• In the telecommunications sector in Germany, a state-supported infrastructure 

company was created to reduce the white area of 4G / 5G between rural and urban areas. Licenses 

flexibilization, largest operators collaboration, and shared structure permitted more than 6 billion 

euros to expand high-speed internet connections in rural areas considered "uneconomical" (The 

Economist Intelligence Unit, 2021). 

 

3.CONCLUSION 

This study aimed to explain the importance of the collaboration strategies that businesses 

that experience the effects of the Covid-19 process at a significant level in order to survive and 

compete from this process. 

The effects of the Covid-19 pandemic continue on the whole world, especially on health. 

This pandemic has had many effects on businesses as well as on human life. Businesses continue to 

struggle to survive and compete. Businesses were caught unprepared in the face of unexpected 

events such as pandemics affected by external factors. In their struggle against the effects of this 

epidemic, businesses need to act quickly (determine road maps and make decisions) and follow 

newer methods instead of traditional methods. One of the methods of struggle for businesses is to 

act together, that is, to cooperate. In addition, the general lessons and proactive approaches that 
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should be taken from this pandemic should be clearly stated. The Covid-19 pandemic has shown the 

need for a collaborative culture for industry and businesses. In such extraordinary situations, 

businesses should cooperate at an optimal level with both their suppliers, their sectors, and their 

customers. 

When the Covid-19 pandemic is viewed from the perspective of strategic collaboration, it is 

the preliminary of strategies such as obtaining support from public institutions, collaboration 

through purchasing, joint venture, delaying some joint investments, producing products with 

increasing demand (health and protective equipment, food, etc.) and sharing resources and skills. 

seems to come to the plan. Other studies, including sectoral evaluations in this area, will guide both 

the literature and the practitioners. 
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ABSTRACT 

Compulsory citizenship behavior occurs when the employees think that the managers should 

do the behaviors they voluntarily do in the organization. In today's organizations, compulsory 

citizenship behaviors are observed in general. The scope of this research aims to examine the 

postgraduate theses related to the subject in terms of method and scope; this research aims to 

examine compulsory citizenship behavior. The research covered in the research was obtained from 

the postgraduate theses at the National Thesis Center within the Higher Education Council. In this 

framework, criteria such as keywords for research, foreign source rate, the research method used, 

the number of words, and the number of words in the text of "compulsory citizenship behavior" are 

examined by the content analysis method. As a result of the research, the aim is to give direction to 

future studies on the subject. 

Keywords: Compulsory Citizenship Behavior, Leadership, Content Analysis 

 

 

1.INTRODUCTION 

Today, if employees adopt the organizations they operate in and are satisfied with their 

organizations, they display more positive behaviors than expected. In other words, they embrace the 

organization and feel as if it is their organization. It is expected that the organizational management 

and organizational climate will be positive and that the managers will behave fairly and positively 

towards the employees. In particular, the employees' high motivation and effective work in the 

organization are important for the companies to gain an advantage over their competitors. The 

positive approach of the managers to the employees also affects the employees positively. Positive 

behaviors of employees in organizations in a positive organizational climate are also described as 

citizenship behavior. The concept of compulsory citizenship behavior, which is the opposite of 

organizational citizenship behavior, has started to be seen in organizations today. 

According to Vigoda‐Gadot (2006), compulsory citizenship behavior is non-instantaneous 

compulsory behaviors performed due to various social or managerial pressures within the 

organization. Compared to organizational citizenship behavior, compulsory citizenship behavior is 

"in fact, a phenomenon other than spontaneous behavior." 

It is seen that the national literature on compulsory citizenship behavior studies, which have 

been started to be researched by researchers in recent years, is limited. Within the scope of this 

research, it aims to examine the concept of compulsory citizenship behavior and provide 

perspectives from different aspects to the studies to be made on the subject. In this direction, the 

main purpose of the research is to examine postgraduate research on compulsory citizenship 

behavior. The research aims to guide the researchers who will work on compulsory citizenship 

behavior in the future. In this context, the main question of the research is; What are the 

characteristics and scope of the graduate studies on "Compulsory Citizenship Behavior" published 

in the National Thesis Center of the Council of Higher Education? has been determined. 
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2.COMPULSORY CITIZENSHIP BEHAVIOR 

Compulsory citizenship behaviors are defined as the dark and destructive aspect of 

organizational citizenship behaviors that emerge from various pressures, contrary to the traditional 

organizational citizenship behaviors shown by the employee's own will and discretion 

(Vigoda‐Gadot, 2006). Compulsory citizenship behaviors emerge when individuals with a certain 

hierarchy and authority within the organization put pressure on their lower-level employees to do 

what they want in a way they cannot resist (Vigoda‐Gadot, 2006). In other words, organizational 

citizenship behavior, which is considered as a positive behavior that employees show willingly with 

their own will, has been concluded as a result of some studies that may be a behavior that 

employees unintentionally display due to various pressures (co-worker pressure, manager pressure, 

fear of being fired, etc.). (Salamon and Deutsch, 2006; Ahmadian et al., 2017). 

Compulsory citizenship behavior is when employees voluntarily perform extra-role 

behaviors due to impositions created by various sources of pressure instead of their own free will. 

In other words, in order for compulsory citizenship behavior to occur, the employee must submit to 

the pressures coming from the environment and exhibit positive behaviors outside the job 

description, even if not voluntarily (Vigoda-Gadot, 2007). 

2.METHOD 

In order to answer the research question determined within the scope of the research, the 

theses titled "Compulsory Citizenship Behavior" were scanned from the "Thesis Scan" section of 

the National Thesis Center website of the Council of Higher Education, and data about the relevant 

studies were obtained and examined in terms of content. As a research method, the content analysis 

method was preferred to examine postgraduate studies on compulsory citizenship behavior issues. 

In the research, the descriptive content analysis method was used. 

3.FINDINGS 

Postgraduate theses on compulsory citizenship behavior in the database of the National 

Thesis Center website of the Council of Higher Education are subject to review (Table 1). 

Table 1: Postgraduate theses included in the research 
Name of the Study Author Thesis Type University Department Year 

Study 1. Spor Eğitim Kurumlarında Zorunlu 

Vatandaşlık Davranışı İle Bazı Örgütsel 

Tutum Ve Davranışların İlişkisi 

Relationships Between Compulsory 

Citizenship Behavior And Miscellaneous 

Organizational Behaviors And Attitudes In 

Sports Education Institutions 

Mustafa Ertan TABUK 

(Tabuk, 2016) 
PhD 

Abant İzzet 

Baysal 

University 

Department of 

Sports 

Management 

2016 

Study 2. İstanbul İlinde Hizmet Veren Bir 

Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Çalışan 

Hemşirelerde İşten Ayrılma Niyeti İle Zorunlu 

Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin 

Araştırılması 

Investigation of the Relationship between 

Compulsory Citizenship Behaviour and 

Intention to Quit Employment of the Nurses 

Who Work at A Training and Research 

Hospital Providing Services in İstanbul 

Deniz SELÇUK 

(Selçuk, 2017) 
Master 

Okan 

University 

Department of 

Health 

Sciences 

2017 

Study 3. Zorunlu Vatandaşlık Davranışı İle 

Duygusal Emek Arasındaki İlişkinin 

Araştırılması: Hemşireler Üzerinde Bir Study 

Investigation on the Relationship between 

Emergency Citizenship Behavior and 

Emotional lLbor: A Study Among Nurses 

Naide Meltem BİLEN 

(Bilen, 2018) 
Master 

İstanbul 

University 

 

Nursing 

Management 

Department 

2018 

Study 4. İstismarcı Yönetim Algısının Zorunlu 

Vatandaşlık Davranışlarına Etkisinde 

Kariyerizmin Moderatör Etkisi 

Moderator effect of Careerism on the effect of 

perception of abuse management on 

compulsory citizenship behaviors 

 

 
Master 

Gebze 

Technical 

University 

Department of 

Business 

Administration 

2019 
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As shown in Table 1, in the analysis of the subjects determined within the scope of the 

research, Study 1 was made at the doctorate, while Study 2, 3, and 4 were produced at the master's 

degree. All of the work was produced in different fields. Among the studies, the most recent study 

(2019) is Study 4. It has been observed that all of the theses discussed within the scope of the 

research have open access. In Table 2, the number of pages of the studies examined within the 

scope of the research and the number of compulsory citizenship behavior terms in the text are also 

given. 

 

Table 2: Formal characteristics of compulsory citizenship behavior studies 

Name of the Study 
Number 

of Pages 

Compulsory 

Citizenship Behavior 

Study 1. Relationships Between Compulsory Citizenship Behavior And Micscellaneous 

Organizational Behaviors And Attitudes In Sports Education Institutions 

182 1235 

Study 2. Investigation of the Relationship between Compulsory Citizenship Behaviour and 

Intention to Quit Employment of the Nurses Who Work at A Training and Research Hospital 

Providing Services in İstanbul 

87 82 

Study 3. Investigation on the Relationship between Emergency Citizenship Behavior and 

Emotional lLbor: A Study Among Nurses 

338 270 

Study 4. Moderator Effect of Careerism on the Effect of Perception of Abuse Management on 

Compulsory Citizenship Behaviors 

77 172 

 

In Table 2, the formal characteristics of the Studies included in the research are indicated. 

Looking at the Compulsory Citizenship Behavior Studies page numbers, it is seen that the lowest 

number is 99, and the highest number is 338. On the other hand, the total amount of words in the 

Studies were calculated by converting the ".pdf" format files containing the Studies to the ".docx" 

format and counting the words. Within the scope of the research, the highest number of words was 

seen in Study 2, while the least number of words was seen in Study 6, and how often the concept of 

compulsory citizenship behavior was also mentioned. When the number of compulsory citizenship 

behavior words used is examined, it is seen that the most word usage is in Study 5. Keywords and 

application areas of these are given in Table 3. 

 

Table 3: Keywords and application areas of the studies 
 Keywords Scope of application 

Study 1 

Compulsory citizenship behavior, Job 

Satisfaction, Organizational Justice, 

Healthcare Personnel, Leadership 

The research includes academic staff working in educational institutions 

related to sports sciences in Turkey. The relational survey model, one of the 

general survey models related to the quantitative research approach, was 

used. The research sample is academic staff working in sports education 

institutions in Turkey. 

Study 2 
Compulsory Citizenship Behavior, 

Intention to Leave, Nursing 

The research examines whether there is a relationship between the intention 

to leave work and compulsory citizenship behavior in nurses working in a 

training and research hospital serving in the province of Istanbul and 

contributing to the developing literature by investigating the dynamics of 

compulsory citizenship behavior in nurses. The research was conducted for 

nurses working in a training and research hospital in Istanbul. 

Study 3 

Organizational Citizenship, 

Compulsory Citizenship Behavior, 

Emotional Labor, Nursing 

The study was conducted in a public university hospital in Istanbul after 

obtaining institutional permission. Within the scope of the research, a total of 

200 nurses, who were nurses for at least one year, were reached.. 

Study 4 

Abusive Management, Compulsory 

Citizenship Behaviors, Careerism, 

Organizational Citizenship Behaviors 

Volunteer employees working in the public sector in Istanbul constitute the 

application area.. 

 

It is the 4th Study, which has the most keywords among the studies covered in the research. 

It is seen that the studies were applied in different samples. In Table 4, the analysis method, sample 

size, and the number of references regarding the Studies are indicated. 
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Table 4: Analysis method of studies, number of references and sample size 
 

Analysis Method 
Number of 

References 

The Ratio of the Number 

of Foreign Resources Used 

(%) 

Sample 

Size 

Study 1 The method is the quantitative research method. T-Test, T 

Kruskal Wallis ANOVA, Correlation and Regression, Anova, 

Tukey HSD analyzes were used. 
241 68,21 301 

Study 2 The method is the quantitative research method. Parametric (t-

test in independent groups and one-way analysis of variance) or 

non-parametric (Mann Whitney U analysis and Kruskal Wallis 

Analysis) comparison analyzes and advanced analyzes (Tukey 

HSD and Bonferroni corrected) were used to compare the mean 

scores obtained from the scales according to the socio-

demographic characteristics of the participants. Mann Whitney 

U) was used. 

148 36,48 97 

Study 3 The method is the quantitative research method. T-test, 

ANOVA (One-way analysis of variance) tests, and Mann 

Whitney U, Kruskal Wallis tests from non-parametric tests 

were used. 

73 67,17 200 

Study 4 The method is the quantitative research method. Factor 

analysis, correlation, and regression and Confirmatory Factor 

Analysis were applied. 

89 55,05 278 

 

In Table 4, the sample sizes, analysis methods, and the number of bibliographies used in the 

research. It is seen that the highest number of samples in the studies is in research 1. In these 

studies, 301 people were applied. On the other hand, it was determined that the least sample was in 

the second study. In terms of the number of bibliographies of the studies, it is seen that the highest 

number of bibliography is in the 1st research, but the least number of references is in the 3rd 

research. In addition, it has been determined in the researches examined that the sources used by the 

authors are generally foreign, and all of these foreign sources consist of works written in English. It 

was determined that the most foreign resource was used in the first research (68.21%), and the least 

foreign resource use was in the second research (36.48%). As shown in Table 4, it has been 

determined that all of the research methods used in the studies are quantitative research methods, 

and in general, descriptive statistics are used. In addition, correlation tests were used within the 

scope of the research and parametric analysis methods were preferred in all of the data obtained 

according to the type. 

 

4.CONCLUSION 

It is known that the most important organizational resource in today's organizations is 

human capital. In this context, organizations want to increase the morale and motivation of their 

employees. Organizations that invest in their employees and make efforts for their product research 

gain an edge over their competitors. Negative organizational behavior issues, which are defined as 

compulsory citizenship behavior, affect organizations negatively. 

Within the scope of the research, the researches on compulsory citizenship behavior and in 

the postgraduate thesis archive of the Higher Education Institution are examined and aimed to shed 

light on future research on the subjects. It is thought that the research is original since no research 

can be found within this framework. In the research, the stylistic, lexical, and semantic features of 4 

postgraduate theses on the subjects are evaluated in the academic framework (Erdem, 2017). In the 

examinations carried out within the scope of the research, it is not aimed to criticize the researches 

examined because the reliability, validity, and qualifications of the researches are carried out both in 

terms of universities and the relevant Higher Education Institution, on the contrary, this research 

aims to examine the postgraduate research in-depth in terms of formality. However, it should not be 

forgotten that the main purpose of the content analysis applied within the scope of the research is to 

obtain in-depth information. 
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It is known that the number of researches and publications on the concepts of compulsory 

citizenship behavior, which has become popular in research on leadership issues, which have 

become increasingly important in recent years, is quite limited. In addition to this, the fact that the 

researches examined are mostly focused on business, even though they are conducted in 

psychology, reveals how important the subjects are for organizations and businesses (Table 1). In 

this context, it is thought that the relevant issue is among the issues to be considered. When the 

resources utilized in the researches are examined, it is seen that the percentages of foreign resource 

use are generally high (Table 4). In other words, it has been determined that accessing and quoting 

foreign sources is in the majority. According to this situation, it is concluded that Turkish studies on 

the topics discussed in the relevant literature are also limited. In addition, as can be seen in Table 4, 

when the methods and analyzes of the studies are examined, it is seen that all of the studies were 

created with the quantitative research method. In this context, it is recommended to carry out 

phenomenological research, as it is necessary to apply qualitative research methods on related 

topics in future research. If the research limitations are mentioned, the fact that the analysis has 

been made with the data obtained from a single database (Higher Education Institution National 

Thesis Center) shows that the results will be valid only in this database scale. In addition, 

examining only postgraduate research related to the subjects and not discussing other articles or 

papers can be shown among the constraints. 

On the other hand, due to time and cost constraints, the fact that foreign resources on related 

subjects cannot be considered within the scope of the research is shown among the main limitations 

of the research. As a result, it is suggested that researchers give more importance to the areas of 

leadership since there are very few studies in Turkish in the relevant literature. In addition, it is 

recommended to obtain various results by using different analysis methods by applying different 

sample groups. In line with these results and suggestions, the research aims to draw a general 

framework about the relevant subjects and present the current situation to eliminate the limitation 

determined in the literature. In addition, the research aims to guide individuals who will research 

compulsory citizenship behavior in the future. 
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ABSTRACT 

Destructive leadership behavior can be characterized as a type of behavior in which leaders 

treat subordinates negatively, subordinates do not have a say in the management, and negatively 

affect organizations. In general, it is seen in organizations when a work-oriented leadership style is 

exhibited. The scope of this research aims to examine the postgraduate theses on the subject in 

terms of method and scope in this research, which aims to examine the research on Destructive 

leadership. The research covered in the research was obtained from the postgraduate theses at the 

National Thesis Center within the Higher Education Council. In this framework, criteria such as 

keywords for research, foreign source ratio, the research method used, the number of words, and the 

number of "Destructive leadership" words in the text are analyzed using the content analysis 

method. As a result of the research, the aim is to give direction to future studies on the subject. 

Keywords: Destructive, Leadership, Content Analysis. 

 

1.INTRODUCTION 

Leadership is the sum of the skills and knowledge to gather people in a certain group or 

community around a common goal and mobilize them to achieve them (Eren, 2001). Problems and 

crises experienced due to unsuccessful and erroneous practices in organizations, distrust towards 

employees, monotony, intimidation, and uneasiness caused employees to become alienated from the 

organization and negatively affect their attitudes and behaviors (Gül and Ağiröz, 2011; Bolea and 

Atwater, 2020). 

It is seen that the national literature on Destructive leadership behavior studies, which 

researchers in recent years have investigated, is limited. Within the scope of this research, it aims to 

examine the concept of destructive leadership and provide perspectives from different aspects to the 

studies on the subject. In this direction, the research's main purpose is to study postgraduate 

research on destructive leadership behavior. The research aims to guide the researchers who will 

work on Destructive leadership in the future. In this context, the main question of the research is; 

What are the characteristics and scope of postgraduate studies on "Destructive  Leadership" 

published in the National Thesis Center of the Council of Higher Education? has been determined. 

 

2.DESTRUCTIVE  LEADERSHIP 

Destructive leaders prefer their short-term personal gains over the long-term organizational 

goals of the organizations and make transactions at the expense of the members of the organization 

(Illies and Reiter-Palmon, 2008). At this point, destructive leadership, which constitutes the dark 

side of leadership, negatively affects the organizational climate, reduces employees' job satisfaction, 

and causes burnout (Krasikova et al., 2013). The destructive leader has problems with other 

employees when their interests come before their professional ideals and acts disrespectfully by 

displaying oppressive attitudes (Kasalak & Aksu, 2016). 

In addition to the subordinates exposed to destructive leadership behavior, the leader himself 

and the institution are also harmed. Destructive leadership is a serious problem for employers, 

employees, and families (Tepper, 2007). Considering that the negative effects of destructive 

leadership are so extensive, the urgency of the necessity of institutions to combat existing 
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destructive leadership behaviors and to prevent the emergence of non-existent destructive 

leadership can be better understood (Schyns & Schilling, 2013). 

3.METHOD 

In order to answer the research question determined within the scope of the research, articles 

titled "Disruptive Leadership" were scanned from the database of the Google Scholar website, and 

data about the relevant studies were obtained and examined in terms of content. As a research 

method, the content analysis method was preferred to examine the scientific articles on disruptive 

leadership issues. In the research, the descriptive content analysis method was used. 

4.RESULT 

Articles on disruptive leadership in the Google Scholar website database are subject to 

review (Table 1). 

Table 1: Articles included in the research 
Title of Study Author of the Study Journal Published Year 

Study 1. İzleyicilerin Yıkıcı Liderlik Algısı Ve 

Sonuçları 

 

Destructive  Leadership Perception of 

Subordinates and Results 

Emre SEZİCİ  

(Sezici, 2016) 

Dumlupınar University Journal of 

Social Sciences 
2016 

Study 2. Yıkıcı Liderlik 

 

Destructive  Leadership 

Yüksel GÜNDÜZ 

Senem Ezgi DEDEKORKUT 

(Gündüz ve Dedekorkut, 2014) 

Journal of Mersin University Faculty 

of Education 
2014 

Study 3. Yıkıcı Liderlik Algısı İle Tükenmişlik 

Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir 

İnceleme 

 

The Relationship Between Destructive  

Leadership And Burnout: A Research In 

Banking Sector 

Mustafa KIYIKÇA 

Emre SEZİCİ 

(Kıyıkçı ve Sezici, 2017) 

Third Sector Social Economic Review 2017 

Study 4. Yıkıcı Liderlik Algısı ve Mesleki 

Tükenmişlik Arasındaki İlişkide Olumsuz 

Duygu-Durumun Aracı Rolü 

 

The Relationship among Destructive  

Leadership Perception and Job Burnout: The 

Mediator Role of Negative Mood 

Özgür Güldü Nurhan Esentürk 

Aksu 

(Güldü ve Aksu, 2016) 

Journal of Labour Relations 2016 

Study 5. Yıkıcı Liderlik Ölçeği Geliştirme 

Çalışması 

 

A Study of Development of Destructive  

Leadershıp Scale 

Ali Osman UYMAZ 

(Uymaz, 2013) 

Istanbul University, Faculty of 

Business Administration, Institute of 

Business Economics, Journal of 

Management 

2013 

 

As can be seen in Table 1, in the analysis of the subjects determined within the scope of the 

research, it is seen that Studies 1 and 5 of the articles are studies with a single author. It was 

produced in the Educational Sciences area of Study 2 and Study 5. The 5th Study was published in 

2013, the 2nd Study was published in 2014, the 1st and 4th studies were published in 2016 and the 

3rd Study was published in 2007. In Table 2, the number of pages, the number of words, and the 

number of subversive leadership terms in the text. 

Table 2: Formal characteristics of disruptive leadership studies 
Title of Study Number 

of 

Pages 

Number 

of Words 

Destructive  

Leadership 

Study 1. Destructive  Leadership Perception of Subordinates and Results 16 7266 135 

Study 2. Destructive  Leadership 10 5194 53 

Study 3. The Relationship Between Destructive  Leadership And Burnout: A 

Research In Banking Sector 

22 5276 30 

Study 4. The Relationship among Destructive  Leadership Perception and Job 

Burnout: The Mediator Role of Negative Mood 

25 9956 133 

Study 5. A Study of Development of Destructive  Leadershıp Scale 21 4653 27 
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In Table 2, the formal characteristics of the studies included in the research are indicated. 

Looking at the number of pages of destructive leadership studies, it is seen that the lowest number is 

10 and the highest number is 25. On the other hand, the total word amounts in the studies were 

calculated by converting the ".pdf" format files containing the studies to the ".docx" format and 

counting the words. Within the scope of the research, the maximum number of words was seen in 

the 4th study, and the least number of words was seen in the 5th study, and how often the concept of 

destructive leadership was used was also mentioned. When the number of destructive leadership 

words used is examined, it is seen that the highest number of words is used in study 1. Keywords 

and application areas of these are given in Table 3. 

 

Table 3: Keywords and application areas of the studies 
 Keywords Scope of application 

Study 1. 

Destructive  Leadership, Job Satisfaction, Neglect, 

Turnover Intention, Job Stress, Organizational 

Commitment, Need for Leadership, Prevalence of 

Destructive  Leadership Behaviour 

The main body of the study consists of employees in the 

banking, health, and education sectors in Afyon and 

Kütahya. 

Study 2. 
Leader, Destructive  Leader, Constructive Leader, 

Organization, Follower 
- 

Study 3. 

Destructive  Leadership, Authoritarian Leadership, 

Inadequate Leadership Skills, Unethical Behavior, 

Favoritism, Inability to Deal with New Technology 

and Other Changes, Callousness toward 

Subordinates, Emotional Exhaustion, 

Depersonalization, Personal Accomplishment 

It consists of public and private sector bank employees. 

Data were collected by sending questionnaires to people 

determined to work in the banking sector via the 

internet. 

Study 4. 
Destructive  Leadership, Job Burnout, Negative 

Mood, The Public Sector 

The research was conducted with 373 public personnel 

working in various public institutions (Ministry of 

Finance, Ministry of Health, Ministry of Youth and 

Sports, SGK, and PTT). 

Study 5. 

Leadership, Destructive  Leadership, Scale 

Development, Destructive  Behaviors in 

Organization 

Company employees registered with the Istanbul 

Chamber of Commerce were selected. 

 

It is the 3rd study with the most keywords among the studies handled within the scope of the 

research. It is seen that the studies were applied to different samples. An application study was not 

conducted in Study 2. In Table 4, the analysis method, sample size, and the number of references 

regarding the studies are indicated. 

 

Table 4: Analysis method of studies, number of references and sample size 
 

Analysis Method 
Number of 

References 

Number of Foreign 

Sources Used Ratio (%) 

Sample 

Size 

Study 1. 

The method is the quantitative research method. T-Test, T 

Kruskal Wallis ANOVA, Correlation Regression, and Anova 

analyzes were used. 

63 %80,95 364 

Study 2. - 27 %100 - 

Study 3. 
Structural equation modeling (SEM) was performed together 

with exploratory and confirmatory factor analyzes (CFA). 
46 %54,37 134 

Study 4. 
The method is the quantitative research method. Analysis of 

Variance, Correlation, and Regression analyzes was used. 
54 %81,48 373 

Study 5. 

The method is the quantitative research method. Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) and Bartlett Test, Exploratory Factor Analysis, 

and Correlation Analysis were applied. 

26 %92,30 684 

 

In Table 4, the sample sizes, analysis methods and the number of bibliographies used in the 

study are given. It is seen that the highest number of samples in the studies is in Study 5. In this 

study, an application was made for 684 people. The number of bibliography of the studies shows 

that the highest number of bibliography is in the 2nd Study, but the least number of references is in 

the 1st Study. In addition, it has been determined that the sources used by the authors in the studies 
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examined are generally foreign, and all of these foreign sources are works written in English. It was 

determined that the most foreign resource was used in the studies in the 2nd study (100%), and the 

least foreign resource use was in the 3rd study (54.37%). As shown in Table 4, it was determined 

that all of the research methods used in the studies were quantitative research methods and 

generally descriptive statistics. In addition, correlation tests were used within the scope of the 

research and parametric analysis methods were preferred in all of the data obtained according to the 

type. 

 

5.CONCLUSION 

Within the research scope, the research on subversive leadership in the graduate thesis 

archive of the Higher Education Institution is examined and aims to shed light on future research on 

the subjects. It is thought that the research is original since no research can be found within this 

framework. In the research, the stylistic, lexical, and semantic features of 7 postgraduate theses on 

the subjects are evaluated in the academic framework (Erdem, 2017). In the examinations made 

within the scope of the research, it is not aimed to criticize the studies examined because the 

reliability, validity, and qualifications of the studies are carried out both in terms of universities and 

the relevant Higher Education Institution, on the contrary, this research aims to examine the 

postgraduate studies in-depth in terms of formality. However, it should not be forgotten that the 

main purpose of the content analysis applied within the scope of the research is to obtain in-depth 

information. 

It is known that the number of researches and publications on the concepts of destructive 

leadership, which has become popular in research on leadership issues that have become 

increasingly important in recent years, is quite limited. In addition to this, the fact that the studies 

examined are mostly focused on business, even though they are conducted in psychology, reveals 

how important the subjects are for organizations and businesses (Table 1). In this context, it is 

thought that the relevant issue is among the issues to be considered. When the sources used in the 

studies are examined, it is seen that the percentages of foreign resource use are generally high 

(Table 4). In other words, it has been determined that accessing and quoting foreign sources is in 

the majority. According to this situation, it is concluded that Turkish studies on the topics discussed 

in the relevant literature are also limited. In addition, as it can be seen in Table 4, when the methods 

and analyzes of the studies are examined, it is seen that all of the studies were created with the 

quantitative research method. In this context, it is suggested that phenomenological studies should 

also be carried out with the necessity of applying qualitative research methods on related topics in 

future research. 

Considering the limitations of the research, the fact that the analysis was made with the data 

obtained from a single database (Google Scholar Database Center) shows that the results obtained 

will be valid only in this database scale. In addition, examining only the articles related to the 

subjects and not discussing other articles or papers can be shown among the constraints. On the 

other hand, due to time and cost constraints, the fact that foreign resources on related subjects 

cannot be considered within the scope of the research is shown among the main limitations of the 

research. 

As a result, it is suggested that researchers give more importance to the areas of leadership 

since there are very few studies in Turkish in the relevant literature. In addition, it is recommended 

to obtain various results by using different analysis methods by applying different sample groups. In 

line with these results and suggestions, the research aims to draw a general framework about the 

relevant subjects and present the current situation to eliminate the limitation determined in the 

literature. In addition, the research aims to guide individuals who will research disruptive leadership 

in the future. 
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AZERBAYCAN CUMHURİYETİ'NDE DÜŞÜK GELİRLİ AİLELERİN 

HAKLARININ KORUNMASINDA SOSYAL KORUMA SİSTEMİNİN KURULMASININ 

TARİHSEL YÖNLERİ 

 

HISTORICAL ASPECTS OF THE ESTABLISHMENT OF SOCIAL PROTECTION 

SYSTEM IN THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF LOW INCOME FAMILIES IN THE 

AZERBAIJAN REPUBLIC 

 

Adigozalova Günel RUSTAM
*
  

 

ÖZET 

Son  zamanların gerektirdiyi aciliyeti göz önüne aldıqda, beşeri sermayenin sosyo-

ekonomik, politik ve yasal alanlar üzerinde önemli bir etkiye sahip olma potansiyeli olduğunu 

kolayca söyleyebiliriz. Yani, bu faktörler sadece bir kişinin toplumdaki yerini ve rolünü 

belirlemekle kalmaz, aynı zamanda yaşam standartını da karakterize eder. Ulusal sermayenin 

ekonomi gelişimi yüksük olan ülkelerin ulusal servetinde önemli bir rol oynaması tesadüf değildir 

ki, bu da her zaman danışılan problem olarak kalmaktadır. Gelirleri ve ekonomik büyümeyi 

karşısına başlıca amaç kimi  koyan dövletler ekonomik faaliyet sonucunda verimlilik, yeteneklerin 

uygulanmasına dayalı eşitlik ve faydaların eşit kullanımı, şimdiki ve gelecek nesiller için medeniyet 

fırsatları sunan, sadece insanların yararına değil, çabalarıyla da kapasite geliştirme, günümüzde 

insani kalkınmanı sürdüre bilen ve bu katkıda bulunan alanlardan biridir. Bu bağlamda, yoksulluk 

sorunu insani gelişme bağlamında araştırılmalı ve geliştirilmelidir. 

Anahtar kelimeler:  ekonomi, güvenlik, savunma, insan hakları, gelir, sosyal koruma 

sistemi 

 

ABSTRACT 

Given the urgency required by recent times, we can easily say that human capital has the 

potential to have a significant impact on socio-economic, political and legal spheres. That is, these 

factors not only determine a person's place and role in society, but also characterize their standard 

of living. It is no accident that national capital plays an important role in the national wealth of 

countries with economic development, which always remains the problem to be consulted. Income 

and economic growth are the main targets of those who oppose the economy, productivity as a 

result of economic activity, equality and equal use of benefits based on the application of skills, 

civilization opportunities for present and future generations, capacity building not only for the 

benefit of people but also with their efforts, and who can sustain human development today. It is 

one of the contributing areas. In this context, the problem of poverty should be researched and 

developed in the context of human development.  

Keywords: economy, security, defense, human rights, income, social protection system 

 

1.GİRİŞ 

İnsani gelişme için gerekli olan uzun ömür, sağlıklı ve yaratıcı yaşam, iyi bir yaşam 

standardı fırsatları genişliyor. İlham Aliyev'in belirleyici adımı ve eylemleri, cumhuriyetin 

geleceğine alternatifi olmayan bir politikacı olmanın gerçekliğini doğrulamaktadır. Aynı zamanda, 

bölgelerin gelişme düzeyinin, incelenen dönemde gerekli düzeyde olmadığı ve istihdam ve işsizlik 

sorununun tam olarak çözülmediğine dikkat edilmelidir. 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nde sosyal yönelimli bir piyasa ekonomisinin kurulmasıyla, 

özellikle düşük gelirli ailelerin sorunlarının çözümü, haklarının korunması, özel devlet desteği ve 

özel sektörün bu alana dahil edilmesi gibi birçok faktör ön plana çıkarılmıştır. Bu bağlamda, 
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Başkanın mevcut politikasına dayanarak, tam istihdam sağlamak, buna paralel olarak, sosyal 

koruma, engelliler, yaslılar, şehit aileleri ve diğer savunmasız grupların hedeflenmesi ilkesine 

öncelik vermek için yeni kalıcı işler yaratmak. Emeklilik ve sosyal yardımlar, yaşam standartlarının 

yükseltilmesi gibi hususlar özellikle vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, bir vatandaş olarak, 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin mevcut devlet politikasının temel amacının, özellikle nüfusun refahını 

daha da iyileştirmek için ekonomide yüksek gelirlerin geliştirilmesi için teşvikler yaratmak 

olduğunu güvenle söylüyoruz.  

Genel olarak, dünyanın ekonomik olarak gelişmiş tüm ülkelerinde, nüfusun en yoksul 

gruplarının sosyal güvenlik sorunlarının çözülmesine özel önem verilmektedir. Bu politika 

Azerbaycan için de geçerlidir ve bir öncelik olarak kabul edilir. Yoksullara sağlanan hedefli sosyal 

yardımın devam etmesi ve yeni eğitim, sağlık, spor ve sağlık tesislerinin inşasının kesintiye 

uğramaması çok sevindirici. 

Ülkemizde GSYİH büyüme hızı, yıldan yıla bütçe gelirlerinde önemli bir artış, bu 

sektördeki reformların daha da genişlemesine yol açmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu 

alandaki başarıları ve deneyimleri bile diğer gelişmekte olan ülkeler için yeni bir model olabilir 

(Aliyev ,2012: 42). 

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 1 Aralık 2011 tarihinde 

imzaladığı kararnameye göre, asgari ücretin yüzde 10 artarak 93.5 manata çıkarılması gibi tedbirler 

nüfusun refahını artırmayı ve sosyal korumayı güçlendirmeyi amaçlıyor. 2014 yılının 

Azerbaycan'da "Sanayi Yılı" ilan edilmesi tesadüf değildir. Aynı zamanda 2014-2016'da Bakü ve 

Yerleşim Yerlerinin Sosyo-Ekonomik Gelişimi Devlet Programı, 2014-2018'de Azerbaycan 

Cumhuriyeti Bölgelerinin Sosyo-Ekonomik Gelişimi Devlet Programı, vb. yaratır (Aliyev, Bakü: 

2005:32). 

Ancak, asgari ücret ve emekli aylığını geçim seviyesine getirme, gıda üretimi alanında ISO 

standartlarına uygun kaliteyi sağlama, gıda güvenliği mekanizmalarını iyileştirmek için düzenleyici 

bir çerçeve oluşturma, ulusal standartların geliştirilmesi politikasının sürdürülmesi temel kalkınma 

alanları olarak düşünülebilir. 

 

2.SONUÇ  

2008-2015 için devlet programlarının temel amacı, ülkenin her vatandaşına sağlıklı ve 

güvenli bir yaşam için kabul edilen norm ve kurallara uygun olarak gıda ürünleri sağlamaktır. 

Ekonominin hızlı gelişmesiyle birlikte, nüfusun refahını karakterize eden göstergelerde yüksek 

büyüme dinamikleri gözlemlenmiş, 2003 yılına göre nüfusun geliri 4 kat artmıştır. Bu dönemde, 

çalışanların aylık ortalama maaşları 3,5 kat artarken, enflasyon oranını 1,7 kat aşmış ve 268 manata 

ulaşmıştır (Mehdiyev, 2015: 20 s). Devlet bütçesi, Cumhurbaşkanı'nın kişisel rezerv fonu, bütçe dışı 

fonlar, yerel bütçeler, yerli ve yabancı özel doğrudan yatırımlar ve mevzuatın dışındaki diğer sivil 

toplum kuruluşları, Devlet Programında öngörülen önlemlerin uygulanması için ana fon 

kaynaklarıdır.  

Ayrıca, anlaşmaların uygulanması sırasında petrol endüstrisinin altyapısı önemli ölçüde 

yenilenmiş ve yeni, güçlü altyapısı oluşturulmuş, ekonominin diğer sektörlerine yatırım akışı 

sağlanmış, Azerbaycan'da modern teknolojiler kazanılmış, birçok işletme kurulmuş, bankacılık ve 

sigortacılık faaliyetleri güçlendirilmiştir. Yabancı şirketler tarafından ödenen vergiler nedeniyle 

bütçe gelirleri önemli ölçüde artmış ve çeşitli sanayi ve hizmetlerde binlerce yeni iş yaratılmıştır. 

Azerbaycan petrol satışlarından milyarlarca dolar kazanarak kapsamlı sosyal programlar 

uygulamasına, ücret ve emekli maaşlarını artırmasına ve düşük gelirli ailelere, savaş engellerine ve 

mültecilere daha fazla yardım sağlamasına izin verdi. 

İnsanların yaşam standartlarını ve sosyal koşullarını iyileştirmek, sosyal sorunları çözmek, 

yoksulluğu azaltmak için önemli çalışmalar yapılmış ve nüfusun geliri gittikçe artmaktadır. Bu 

büyük başarılara dayanarak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev şunları söyledi: "Bugün Azerbaycan'ın 

döviz rezervleri 2 milyar dolar. Bu büyük bir servet. (Aliyev, 2005: 32 s)Bunu Azerbaycan halkının 

ulusal çıkarlarını korumak ve devletimizi güçlendirmek için de kullanıyoruz." Bütün bu tedbirler 
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bize devletimizin başarılı politikasının bugün de devam ettiğini söylemek için bir neden veriyor ve 

vatandaşlar olarak biz her zaman devletimizin izlediği politika ile dayanışma gösteriyoruz. 
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EXAMINING THE ROLE OF TECHNOLOGICAL INNOVATION  

IN SUSTAINABILITY 
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1.INTRODUCTION 

In the days of the Covid-19 pandemic, businesses had to develop new business models to 

survive. The difference between the conditions in ordinary periods and pandemic times led 

businesses to new business models, innovation, and cooperation systems. The main purpose of this 

research is to determine the role of digital innovation in the strategies that businesses develop for 

corporate sustainability under the conditions of the Covid-19 pandemic. The research was analyzed 

within the framework of corporate sustainability and digital innovation models. The data of the 

research were collected from industrial enterprises in Eskişehir. Research findings have revealed 

that innovation capability is important for corporate sustainability, especially in extraordinary 

conditions such as pandemics. Research findings show that companies try to achieve corporate 

sustainability by developing technology, increasing their operational capabilities, increasing 

innovative management capability, and increasing transaction capacity to adapt to innovation 

conditions and maintain their existence. 

Businesses can sustain their existence as long as they can meet the expectations of their 

environment. Corporate sustainability can only be possible through continuous environmental 

analysis and goods and services in line with customer expectations. One of the most effective 

sustainability tools in the information society is the capacity to make technological innovations. 

Especially being able to innovate is of great importance for businesses to continue their existence 

today. Innovation is carried out with a corporate logic that starts with know-how, R&D, and 

creative ideas in the product design process and targets all users in the market. In this research, the 

research question was answered by focusing on the innovation dimension, cooperation dimension, 

design dimension, and customer expectations dimension of innovation, one of the most reliable 

sustainability tools. For this purpose, it will be tried to determine the companies' innovation 

capabilities in question with a case study, one of the qualitative research designs in manufacturing 

companies where innovation is used intensively in the research. For this purpose, it has been tried to 

analyze the degree of innovation of a certain product within the framework of the innovation 

dimension in manufacturing enterprises and the degree of feature difference between the existing 

product and the new product. The functionality to be added to the product with innovation and the 

product innovation dimension in the service provision were analyzed, especially during the 

pandemic process. In the design dimension, which is another innovation dimension, the components 

of product design are emphasized. In this framework, the ability of technologies to create an 

integrated structure with different structures and systems was examined. In the cooperation 

dimension, the shortness of the market and shelf life of the products has been analyzed within the 

framework of the unity approach of businesses to cooperate and manage the supply chain 

successfully. The customer integration dimension of sustainability explains how they meet customer 

expectations thanks to the strong knowledge transfer established. 

 

2.CORPORATE SUSTAINABILITY 

Concern for economic profitability, legal regulations, and stakeholder pressures force 

business managers to make changes to manage their social, economic, and environmental impacts. 

This situation causes businesses to become more sensitive to customer expectations. It has become 
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an important topic in sustainability in order to provide sustainable competitive advantage and cost 

savings. The first three reasons for 75% of the respondents to adopt sustainability practices in a 

research conducted on sustainability in 140 large enterprises in the United States; 90% increased 

reputation, 75% competitive advantage, and 73% cost savings. According to another study 

conducted by The Economist Intelligence Unit (EIU) with 1254 executives, businesses ranked the 

top three in their expectations from customer retention (37%), increasing shareholder value (34%), 

and increasing profits (31%). The United Nations Global Compact carried out another global study 

in 2010. According to the results of the research conducted with the CEOs of 766 companies 

operating in different countries, the most important factors that encourage companies about 

corporate sustainability are as follows: 

• Increasing brand value, trust and reputation increase the profitability of the company, 

• Increasing the motivation of the personnel and increasing the profit margin, 

• Facilitating the employment of qualified labor with the increase in the reputation of the 

enterprise, 

• Gaining competitive advantage over competitors thanks to the legitimacy achieved in the 

eyes of the society, 

• Facilitating financial support from international responsible investment companies, 

• The consumers, whose awareness level has increased, are listed as changing demands from 

businesses. 

The most comprehensive research on sustainability in our country is the study titled 

"Current Situation Evaluation of Turkish Business World Sustainability Practices," conducted by 

the Istanbul Stock Exchange (ISE) in 2011 on 215 listed companies. According to the results of this 

research, 84% of Turkish businesses see reputation, 79% legal regulation, and 70% see competition 

as the most important factor that directs their businesses to sustainability practices. As a result, 

research conducted to determine the reasons that lead businesses to adopt sustainability in the world 

and our country have obtained results that are not different. Sustainable development is the 

development achieved without jeopardizing the ability of an institution to meet the needs of its 

direct and indirect stakeholders, the needs of its future stakeholders. Therefore, corporate 

sustainability in its simplest expression; can be expressed as the reduction of the concept of 

sustainable development to the organizational level. There are three dimensions of corporate 

sustainability: ethical, environmental, and economic. 

The ethical dimension of corporate sustainability: It is possible to examine the elements of 

the strategies of companies to adopt corporate sustainability principles from both ethical and 

profitability perspectives. Ethical investors are investors who have the responsibility to differentiate 

their products on a sustainable basis. The reputation of companies for their unethical activities may 

negatively affect their intangible assets and cause their prices to drop. Ethical investors focus on the 

company's activities and make their investment decisions accordingly. 

The environmental dimension of corporate sustainability: Evaluates the environmental 

dimension of sustainability within the scope of environmental compliance and change management. 

There are two opposing views on the relationship between environmental and economic 

performance. One view is that improved environmental performance essentially adds to the extra 

cost to the business and reduces profitability. However, the opposite view is that improved 

environmental performance will result in cost savings and increase sales. There is a relationship 

between corporate environmental performance and corporate economic performance. 

Environmental investments give reputation to the institutions that make the investment and the 

sustainability capability of the company increases. 

The economic dimension of corporate sustainability: The resource-based approach argues 

that the value, authenticity, and constraint of a firm's tangible and intangible assets determine the 

firm's value. Therefore, the main factor that ensures the firm's survival, growth, and long-term 

competitive advantage is the valuable, rare, non-substitutable, and inimitable resources of that firm. 
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Technological innovation 

Innovation refers to a firm's effort to find new opportunities and original solutions. This 

includes creativity and experiences that result in new products, new services, or improved 

technological processes. Innovation is one of the key components of entrepreneurial strategy. 

Innovation requires firms to break away from existing technologies and practices and move beyond 

the current level of development. Inventions and new ideas must be nurtured even when the benefits 

are uncertain. It is important to produce, absorb, and use innovations effectively to gain competitive 

advantages in the rapid change process. Innovation is a fundamental tool of competition for many 

firms, especially in technology and knowledge-based industries. The innovation process can often 

be understood as a complex activity in which new knowledge is applied for business ends. 

Innovation is the central renewal process in institutions. Corporate sustainability is out of the 

question unless managers constantly strive to introduce new services or improve existing ones. For 

this reason, innovation management is gaining importance for institutions. In order to overcome 

innovation problems, institutions must first be ready for innovation. Studies examining the 

relationship between sustainability and innovation are relatively limited. In a study examining the 

relationship between innovation and sustainable performance on 112 companies operating in the 

electronics industry in Brazil, it was understood that the relationship between cooperation and 

sustainable performance was positive and significant. The study is important to verify the 

relationship between collaboration and sustainable performance in terms of innovation. Kneipp et 

al. (2019) examined the relationship between sustainable innovation practices and the performance 

of industrial firms in Brazil. In the study, it has been shown that there is a positive relationship 

between the variables related to sustainable innovation practices and firm performance. Galindo-

Martin et al. (2020) examined the relationship between green innovation, social entrepreneurship, 

and sustainable development in 20 OECD countries. In the study in which structural equation 

models were applied, a positive relationship was determined between entrepreneurship and 

sustainable development. It has also been shown that entrepreneurship has a positive effect on 

innovation. 

The research, it is aimed to answer the basic question and sub-questions of what is the role 

of technological innovation in sustainability. 

- What kind of activities do you do for corporate sustainability? 

- What are the examples of innovation carried out in your institution? 

- What is the importance of innovation for corporate sustainability? 

 

3.METHOD 

Research design 

This study was designed as a case study. It is a research method that allows the researcher to 

examine a phenomenon or event that he cannot control in-depth, based on how and why the case 

study questions. The focus of the case study is to try to describe an event as it exists. This research 

design aims to examine the situation in its real environment in its flow and describe it in detail. In 

these studies, it is stated that the researcher does not interfere with the process, environment, and 

event. In the studies conducted with case studies, many factors affect the phenomenon in the 

examined situation, and these elements and interactions are explored with the case study. It is 

emphasized in the same study that a case study can be a solid guide and allow for the understanding 

and exploration of complex issues, especially when a holistic and in-depth investigation is required. 

In order to use the case study; The situation to be examined should be up-to-date, there should be no 

researcher control over the situation, and the examined phenomenon should not be manipulated. 

Working group 

The participants of this study are the managers of three companies operating in Eskişehir. 

Data were collected from the managers of the companies in question with a semi-structured 

interview form. Since face-to-face interviews were not possible under pandemic conditions, a semi-

structured interview form prepared to collect data was sent to the participants' e-mail addresses. 
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Participants expressed their opinions by writing down the questions asked. A purposive sampling 

technique was used to determine the participants.  

Data collection tool 

The appropriate data collection tool for the case study is interview and observation. Since 

observation is not possible under pandemic conditions, data were collected with an interview form 

prepared following the main purpose and problem of the research. A semi-structured interview form 

was used to collect data within the scope of the research. This data collection tool was preferred to 

ask in-depth questions on a specific topic, make the situation more explanatory by asking questions 

again if the answer is incomplete or not clear, and complete the answers. 

Analysis of data 

Qualitative data analysis is how the researcher organizes the data, categorizes it, synthesizes 

it, reveals patterns, discovers important variables, and decides to reflect the information in the 

report. The descriptive analysis allows the data to be presented considering the research questions. 

The data collected with the semi-structured interview form were analyzed using the descriptive 

analysis technique. Descriptive analysis is an appropriate analysis technique to obtain summary 

information about facts and events. In the descriptive analysis, some criteria were determined. In 

the descriptive analysis, which is frequently preferred in qualitative research, the participants' views 

are reflected in a striking way (Denzin & Lincoln, 2000). In this direction, the data analysis phase 

was carried out in two phases: preparation for analysis and analysis phase from the inductive 

analysis. 

 

4.RESULTS 

In the research, what kind of activities do you do for corporate sustainability was first asked 

the participants. The participants' descriptive statements regarding the answers given to these 

questions are presented below from their statements. 

For corporate sustainability, first of all, we need to renew ourselves constantly. We have 

strong competitors in our business environment, and in order to compete with them, we need to 

constantly change ourselves technologically as a way of production and as a management 

approach. 

For corporate sustainability, above all, we try to renew ourselves technologically. We look 

at what is being done in the sector we belong to, both in our own country and other countries. 

Technological change is not only in the products we produce but also in the production methods. 

The second basic question of the research was asked the examples of innovation carried out 

in your institution. The answers given by the participants to this sub-question of the research are 

presented in the form of descriptive statements below. 

The first type of innovation we do in our organization is innovations for the process. For this 

purpose, we are making various innovations in the operation of the company. These innovations are 

capabilities that can affect the firm's ability to do business. We also see the search for ways to stay 

in the market as a process-oriented innovation. 

We are a service company, and for this purpose, we make various innovations for service. 

For this purpose, we are trying new methods of reaching customers, especially during pandemic 

days. We are not trying to get the customer to come to us. We are going to his feet. We also reduce 

costs by innovating in our business models. 

Another sub-question of the research was asked as what is the importance of innovation for 

corporate sustainability. The answers given by the participants are given below in the form of 

descriptive statements. 

Innovation, above all, contributes to improving our technological capacity. This capacity 

contributes to our high performance. Our technological capability helps us develop new products, 

goods, and services. Our technological ability also affects our capacity to develop new products. 
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The most important thing that our corporate innovation ability has brought us is to improve 

our management capacity. Our management capacity contributes to achieving a goal or planning 

for achieving a goal and achieving it successfully. 

 

5.CONCLUSION AND DISCUSSION 

Sustainability is essentially about the rational use of scarce resources. Businesses are no 

longer defined as institutions that only profit by producing and selling goods and services but 

operate as entities that produce solutions to society's problems. In terms of institutions, 

sustainability is separated from the limitation of being associated with the environment and takes its 

place at the top of the institutions' issues. Institutional sustainability explains the role of institutions 

in sustainable development. Corporate sustainability is related to the fact that institutions have 

responsibilities in many areas and fulfill these responsibilities to continue their existence. 

Developments in technology make institutions accessible, and their work can be examined and held 

accountable. As can be understood from the participants' statements, one of the important issues to 

be addressed within the scope of sustainability is corporate social responsibility. Businesses have a 

social responsibility to increase the income and welfare of society. Sustainability and social 

responsibility have become both an obligation and a competitive tool for corporations. 

Economic profitability alone is not enough for institutions to survive, and their involvement 

in corporate social responsibility projects is deemed successful in the eyes of society and makes 

them preferable. This is called corporate reputation. From participatory expressions, it is necessary 

to analyze the relations of institutions with society within social responsibility and sustainability. It 

is extremely important in sustainability that the damage it causes to limited resources is 

accountable, therefore, the perception of institutions as socially responsible and reputable. 

Institutions cannot exist only by fulfilling their economic responsibilities. At the same time, it turns 

out that corporate social responsibility is an indispensable part of today's business world and 

corporate sustainability. Sustainable development requires carrying economic, social, and 

environmental responsibilities in development. 
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1.INTRODUCTION 

Technological intensity is the degree to which scientific research efforts contribute to 

increasing productivity and, therefore, income. Technological intensity is used as an important 

component of the innovation capability of firms in an industrial sector. There is an important link 

between the technological intensity capacity of companies and their innovation capabilities, but in 

this process, technical knowledge such as know-how, R&D capacity, and intellectual capital is also 

of great importance. In this framework, the research will examine the technological density in 

manufacturing enterprises and the technological capacities, operational capacities, managerial 

capacities, and operational capacities of the enterprises. For this purpose, in the research, a case 

study from qualitative research designs in manufacturing enterprises will be made, and the opinions 

of the company managers will be subjected to descriptive content analysis, and the subject will be 

tried to be explained with various comments. The research will discuss the key role of technological 

intensity in a scenario where competition is fierce, and firms struggle to maintain and increase their 

market share. In adapting to new conditions, firms with high technological levels have a potential 

advantage over lower technological levels. 

As measured by the number of scientists, engineers, and technicians, a country's 

technological knowledge and technological intensity have a strong relationship with its export 

performance. The know-how monopoly of technological capabilities, the density of technological 

knowledge, the degree of modernization of machinery and equipment, the level of automation, and 

R&D investments have a strong relationship with export performance. Technological intensity is 

important in terms of high and low technologies, and another important issue in this equation is the 

ability of companies to respond to market expectations. Technological intensity is directly related to 

labor, capital, and output. While the production factor is related to the technological intensity of 

"labor," the amount of experience and skill levels of the workforce in the industry, the capital 

dimension is related to the level of intellectual capital inclusion of the invested capital. The 

technological intensity of the product or output refers to the investment ability of the industry to 

develop new products and production processes. This is also directly related to the R&D capacities 

of the companies. In the research, innovation capacity and firm performance will be tried to be 

revealed with concrete indicators. To what extent the technological capability is sufficient for 

companies to be innovative, the importance of activities such as Know-How and R&D will be tried 

to be determined. For this purpose, companies' innovation capabilities will be analyzed in terms of 

technological capacity, operational capacity, managerial capacity, and operational capacity, and 

various suggestions will be made in line with the findings. High-tech firms have a potential 

advantage over low-tech firms. 

 

2.TECHNOLOGICAL INTENSITY 

The Organization for Cooperation and Development (OECD) (2003, 2007) considers high 

and low technology part of technological intensity. Technological intensity consists of three 

dimensions: industrial inputs (labor and capital) and one to output (product). Technological 

intensity is related to the production factor labor, the amount of experience, and skill levels of the 

labor force in the industry. In contrast, the technological intensity of the production factor capital is 
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related to the quality of the capital invested. The technological intensity of the product refers to 

industries that invest heavily to develop new products and processes. In the end, this vision of 

technological intensity is directly related to the traditional analysis of the ratio between capital and 

labor, where the more capital-intensive and industrial sector, the more technologically intensive it 

will be and vice versa. Technological intensity can be measured as the ratio between R&D and the 

firm's revenue, not just the capital-labor ratio. The more a firm invests in R&D, the higher its 

technological intensity and revenue. 

OECD uses the concept of technological intensity to classify technological intensity 

according to industrial sectors. R&D expenditures and the ability to create added value are also 

directly related to technology intensity. There are four sector groups according to the degree of 

technological intensity. Although it is the basis for describing industrial policies and international 

trade, there are several limitations to the OECD classification. Not referring to the competence of 

human resources is one of them. 

There is a direct relationship between technological intensity, and R&D. R&D is extremely 

important for high-tech industries. Features such as technical specifications and technology 

acquired through scientific personnel, patents, licenses, and know-how, among other factors, are 

important, as is a collaboration between companies. Concluding that even low-tech sectors can have 

high-performing firms, he states that technological intensity is the most powerful tool of firms' 

competitiveness. The OECD classification makes the necessary stratification, with enough 

differences to suggest different innovation capacity arrangements between the four groups. 

High-tech industries: (a) Aircraft and spacecraft; (b) Medications; (c) Electronic 

components (d) Office, accounting and computing machines; (e) Radio, TV and communication 

equipment; (f) Medical, precision and optical instruments 

Medium-high technology industries: (a) Electrical machinery and devices; (b) Motor 

vehicles; (c) Trailers and semi-trailers; (d) chemicals other than pharmaceuticals; (e) Railway 

equipment and transport equipment; machinery and equipment. 

Medium-low technology industries: (a) Building and repairing ships and boats; (b) Rubber 

and plastic products; (c) coke, refined petroleum products, and nuclear fuel; (d) Other non-metallic 

mineral products; (e) Base metals and fabricated metal products. 

Low technology industries: (a) Manufacturing, recycling; (b) wood, pulp, paper, paper 

products, printing, and publishing; (c) Food products, beverages, and tobacco, (d) Textiles, textiles, 

leather, and shoes. 

 

3.INNOVATION CAPACITY 

Innovation, as a concept, describes both a process and a result. According to OECD 

literature, innovation, as a process, refers to transforming an idea into a marketable product or 

service, a new or improved method of manufacturing or distribution, or a new method of social 

service. Innovation is a specific function of entrepreneurship. Innovation is the entrepreneur's 

creation of wealth by creating new resources or creating wealth by increasing the potential for 

existing resources. A business makes a technical change if it develops a new product or service or 

uses a new method or input. The first to make a certain technical change is the innovator, and this 

action is innovation. Innovation is the realization of a change that is new to an organization and its 

environment. 

Industrial innovation is the design, production, management, and commercial activities 

carried out to market a new product or commercialized a new process or equipment for the first 

time. Innovation is the effort of entrepreneurs to present a different business or service. Learning 

ability has the feature of being shown as an application ability. Innovation = invention + use. The 

invention refers to all efforts to create new ideas and make them work. The usage process includes 

commercial development, implementation, and transfer. Companies gain a competitive advantage 

with innovation. They approach innovation from a broad perspective, encompassing both new 

technologies and new ways of doing business. Innovation is a product/service, method, structure, 
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idea, process, technology, and a series of development and improvement activities that have not 

been tried and developed before. 

Although it differs from company to company, we can summarize the innovation levels as 

follows. 

Technological Innovation: Technological innovation includes technological product and 

process innovation. Here, product refers to both a physical product and a service. In addition to 

developing a technologically new product or process, significant technological changes in existing 

products and processes are also considered within this scope. 

Organizational Innovation: It refers to increasing a company's competitiveness by 

developing and adopting new working and business methods. 

Presentation Innovation: Increasing a company's competitiveness by developing and 

adopting new designs and marketing methods. 

Financial and Economic Innovation: To find investment opportunities in financial and 

other markets and find new methods to increase profitability and reduce costs by gaining access to 

loans. 

Innovation at the Management Level: It is used to make decisions that will provide 

rationalization and optimization and ensure the development of all organization functions. 

Vital importance is attributed to the innovation process in raising society's living standards 

and welfare. The points underlined here are the capabilities of "increasing product quality," "giving 

the product distinctive features," "increasing productivity in production," and "reaching high levels 

of automation." In the policy document published by the European Commission at the end of 1995 

to examine the factors affecting innovation in the European Union countries and develop 

suggestions for increasing the innovation capacity of the Union, the vital importance of innovation 

is emphasized with the following: sentences. Innovation ensures that individual and social needs 

(health, rest, work, transportation, etc.) are met better. Innovation is also essential to the 

entrepreneurial spirit: after all, every new venture is born out of a process to bring about a certain 

innovation. 

Moreover, all enterprises need constant innovation in order to remain competitive. This is 

also true for countries. To sustain their economic growth, competitiveness, and employment 

opportunities, they must quickly transform new ideas into technical and commercial success. 

The research aims to answer the following sub-questions depending on whether 

technological density and innovation capacity are relational processes. 

• What does your company do about technological innovation? 

• What does your company do in organizational innovation? 

• What does your company do about financial and economic innovation? 

 

4.METHOD 

Research design 
This study was designed as a case study. It is a research method that allows the researcher to 

examine a phenomenon or event that he cannot control in-depth, based on how and why the case 

study questions. The focus of the case study is to try to describe an event as it exists. This research 

design aims to examine the situation in its real environment in its own flow and describe it in detail. 

In these studies, it is stated that the researcher does not interfere with the process, environment, and 

event. In the studies conducted with case studies, many factors affect the phenomenon in the 

examined situation, and these elements and interactions are explored with the case study. It is 

emphasized in the same study that a case study can be a solid guide and allow for the understanding 

and exploration of complex issues, especially when a holistic and in-depth investigation is required. 

In order to use the case study; The situation to be examined should be up-to-date, there should be no 

researcher control over the situation, and the examined phenomenon should not be manipulated. 
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Working group 

Participants of this study are four company executives operating in Sakarya. Data were 

collected from company managers with a semi-structured interview form. The semi-structured 

interview form was sent to the participants' e-mail addresses to collect the data. Participants 

expressed their opinions by writing down the questions asked. A purposive sampling technique was 

used to determine the participants. 

 

Data collection tool 

The appropriate data collection tool for the case study is interview and observation. Since 

observation is not possible under pandemic conditions, data were collected with an interview form 

prepared following the main purpose and problem of the research. A semi-structured interview form 

was used to collect data within the scope of the research. This data collection tool was preferred to 

ask in-depth questions on a specific topic, make the situation more explanatory by asking questions 

again if the answer is incomplete or not clear, and complete the answers. 

 

Analysis of data 

Descriptive analysis technique was used in qualitative data analysis. It allows the data to be 

presented by considering the research questions. Descriptive analysis is an appropriate analysis 

technique to obtain summary information about facts and events. In the descriptive analysis, some 

criteria were determined. In the descriptive analysis, which is often preferred in qualitative research, 

the participants' views are reflected strikingly. In this direction, the data analysis phase was carried 

out in two phases: preparation for analysis and analysis phase from the inductive analysis. 

 

5.RESULTS 

In the research, the question "What does your company do about technological innovation?" 

was asked to the participants. The participants' descriptive statements regarding the answers given 

to these questions are presented below from their statements. 

We make improvements in products and processes in terms of technological innovation. The 

customer does not want to consume the same product all the time. We are constantly making some 

changes to our products. At the same time, we make cost-reducing improvements in production 

processes. 

We improve our physical products or services in a way that increases customer satisfaction. 

We are trying to keep our vision of continuous development of a new product or process 

technologically alive. 

The second sub-question of the research is related to what they do about organizational 

innovation. The answers given by the participants to these questions are given below in the form of 

descriptive statements. 

We strive to accelerate the processes and sustainability of our company with new working 

and business methods and techniques. 

We organize based on reducing costs and using less human resources with new business 

methods. In this way, we are trying to increase the competitive power of the company. 

The third sub-question of the research was asked about your company doing about financial 

and economic innovation. The answers of the participants are given below in the form of descriptive 

statements. 

We try to ensure that our products reach the market at a lower cost by developing new 

designs and marketing methods. 

We develop new methods that will increase our profitability by seizing investment 

opportunities in financial markets. 
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6.CONCLUSION AND DISCUSSION 

One of the most basic features that entrepreneurship should have; to have the ability and 

effort to realize systematic innovation. It is impossible for someone with an entrepreneurial spirit 

not to be innovative. If it is possible to innovate and apply, entrepreneurship can move towards 

innovation. If not, it cannot escape imitation and repetition. Many factors affect the innovation 

capacity of the firm. The firm's knowledge, skills, learning ability, and entrepreneurial 

characteristics can be counted as internal factors. In addition, investments made by the company, 

R&D studies, and experiences can be counted among these factors. However, since it is 

inconvenient to observe these resources and capabilities directly, innovation capacity is tried to be 

measured by using the outputs of all these factors. With the effect of the global economy and falling 

transaction and communication costs, network relations have emerged between companies in 

remote regions. When the analysis results are examined in general, it is understood that there is a 

relationship between the innovation capabilities of firms and their technological density capacities. 

For companies to maintain their leadership in innovation or not fall behind, their innovation 

infrastructure and human capital should be strengthened. 
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KÜRESELLEŞME KAPSAMINDA AZERBAYCAN'DA EKONOMİK BÖLGESEL 

ENTEGRASYON SORUNLARININ ANALİZİ (BİLESUVAR İLİ ÖRNEĞİNDE) 

 

Leman YÜZBAŞOVA
*
 

 

ÖZET 

Makalede yeni ekonomik şartlarda bölgesel entegrasyon konuları analiz edilmiştir. Burada 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ekonomi ve bölgesel politikaları, cumhuriyetin son yıllarda yapılan 

başarılı sosyo-ekonomik reformlar sonucunda, bütçe sisteminin ülkenin ekonomik kalkınmasında 

faydasından bahs edilmişdir. Ekonomik bölgelerimiz potansiyelleri, ölçekleri ve doğal kaynakların 

çeşitliliği, istihdam seviyeleri bakımından farklılığı, "Yüzyıl Anlaşması" nın uygulanması, ülkedeki 

yabancı yatırımların katılımına zemin oluşturmuş olduğu belirtildi. Makalede  ekonominin tüm 

alanlarında olduğu gibi, vergi sisteminde de yasama, yürütme gibi uygun adımların atıldığı yönünde 

bilgiler paylaşıldı. Vergi sisteminin iyileştirilmesi ile ilgili olarak reform önlemleri sunulmuştur. 

Ülkenin sosyo-ekonomik sorunlarını ele almada girişimciliğin rolünü arttırmayı ve devlet bakımını 

bu yönde arttırmayı gerektirmek ve bunun için bölgelerin finansal durumunu iyileştirmek ve 

bölgesel girişimciliğin gelişimini hızlandırmanın bugün için önemli olduğundan bahs edilmiştir. 

Aran ekonomik bölgesinin ve özellikle Bilasuvar bölgesinin bölgesel entegrasyondaki rolü 

hakkında bilgi verilmiştir. Elverişli bir coğrafi konuma sahip olmakla beraber Aran ekonomik 

bölgesinin çeşitlendirilmiş sanayi bölgesi olarak da ülke ekonomisine faydasından bahs edilmiştir.  

Ulusal ekonominin başarılı bir şekilde gelişmesi için yeni petrol ve doğal gaz sahalarının 

keşfedilmesi ile birlikte elektrik ve termal enerji üretiminin gerektiğini ve bunun tüm ekonomik 

sektörlerin büyümesinde faydalı olacağı yönünde fikirler ve tavsiyeler verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: ekonomik politika, bölgesel entegrasyon, rekabet, devlet programı, 

ekonomik kalkınma 

 

Abstract 

This paper aims to analyze regional integration issues in the new economic environment. 

The author has investigated the role of the budget system in the economic development of the 

country as a result of the successful socio-economic reforms of the Republic of Azerbaijan in recent 

years. The article discusses the potential of our economic regions, the scale and diversity of natural 

resources, the difference in employment levels, the implementation of “The Contract of the 

Century" that can create favorable conditions for the foreign investments in the country. As in all 

areas of the economy, in this paper the author presents the information about relevant measures that 

are taken in the tax system, such as legislative and executive systems. The author offers reform 

measures to improve the tax system. 

To solve country's social and economic problems and increase state care in this direction, as 

well as improving the financial situation of the regions and speed up the regional development, it is 

important to increase the role of entrepreneurship. The author provides information on the role of 

the Aran economic region and especially the Bilasuvar region in regional integration. In addition to 

a favorable geographical position, it is also mentioned the advantages of the economic zone as a 

diversified industrial zone to the national economy. 

In order to successfully develop the national economy, the author put forward the idea of 

new oil and gas discovery as well as the production of electric and thermal energy which will 

contribute the growth of all sectors of economy.  

Keywords: economic policy, regional integration, competition, state program, economic 

development 
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1.GİRİŞ 

Dünya siyasetinin ve çağdaş uluslararası ilişkilerin ve dünya siyasetinin devletlerarası 

uyumdakı ana eğilimlerinden biri ulslararası entegrasyondur. Bu sürücü temel olarak, belirli 

bölgelerde yapıldığı gibi siyasi literatürdeki uluslararası denir bölgesel entegrasyon. Bölgesel 

entegrasyon iki ve daha fazla ulus devletin barış, istikrar ve refah sağlamak için işbirliği yapmayı ve 

birlikte çalışmayı kabul ettiği bir süreçtir. Genellikle entegrasyon, işbirliği alanlarını ayrıntılı olarak 

tanımlayan bir veya daha fazla yazılı anlaşmanın yanı sıra katılan ülkeleri temsil eden bazı 

koordinasyon organlarını içerir. bölgesel entegrasyon, özünde nesnel ve kendiliyinden bir süreçtir, 

ancak amaçlarına göre devletlerin iyi planlanmış ve düzenlenmiş, birbirine bağlı bir faaliyet olduğu 

düşünülmektedir.  

Bu sürecin kendiliğindenliği, aynı bölgede bulunan benzer içsel, sosyal ve politik yönelime 

sahip ülkelerin ulusal ekonomisi ve piyasa sistemlerinin, giderek artan oranda uluslararası iş 

bölümüne bağlı olması ve ulusal sınırların genel kalkınmanın önündeki bir engel haline gelmesi ile 

ölçülmektedir.  Sosyoekonomik gelişimini sağlamayı amaçlayan devletler zorlama karşısında 

kendiliyinden ve nesnel süreçlere müdahale ediyor, ortak bir anlaşma oluşturuyor, herkes için kabul 

edilebilir kurallar oluşturuyor ve bu kuralları denetleyen hükumetler arası kurumlar kuruyorlar. 

Böylece, kendiliğinden bölgesel entegrasyon süreci devletler ve hükümetler arası kuruluşlar 

tarafından kontrol edilir ve düzenlenir.  

 

2.KÜRESELLEŞME KAPSAMINDA EKONOMIK BÖLGESEL ENTEGRASYON 
Bölgesel entegrasyon, devletin veya sivil toplum kuruluşlarının devletten resmi ve gayri 

resmi düzeyde katılımıyla karşılıklı yarar sağlamak amacıyla ülkeler arasında kurulan sürekli bir 

ortaklıktır. Bölgesel entegrasyon için oluşturulan bu tür organizasyonlar, farklı faktörler temelinde 

yaratılmaktadır. 

Bireysel ülkelerin deneyimleri, bölge düzenlemelerinin önceliklerinin bölgelerin 

kalkınmasını sağlamak için aşağıdaki gibi tanımlanabileceğini göstermektedir. 

Birincisi, ülke bölgelerinin finansal tedarikini iyileştirmek amacıyla, geniş bir hedefli 

bölgesel programlar, rekabetçi düzen ve sözleşme sistemi, yatırım fonları ve geniş bir yerel ve 

yabancı girişimci ağı sağlamak üzere devlet bölgelerinin gelişimini sağlamak ve teşvik etmek için 

geniş bir yelpazede hedefli programlar kullanmak, tarım ürünleri üreten küçük ve orta ölçekli 

işletmeler geliştirmek, üreticilerin doğal ve iklim koşullarının ekonomik risklerini en aza 

indirgemek için güvenli bir sigorta sistemi oluşturmak vb. 

Bölgelerin kalkınmasına ilişkin devlet düzenlemelerinin en önemli yönlerinden biri de 

bölgelerin sosyal gelişimidir. Devletin böylesi bir bölgesel politikası, yerel geleneklere ve 

göreeneklere, yerel hammaddelere dayanarak daha küçük girişimcilik geliştirerek, bölgelerdeki 

geleneksel ekonomik formları korumaya ve geliştirmeye izin verirken, bölgelerin gerçek 

potansiyeline dayanarak, bölgelerin dinamik olarak dengeli gelişimi, ulusal ekonominin genel 

rekabet edebilirliğini gerektirir. (10)  

Ekonomik bölgelerimiz potansiyelleri, ölçekleri ve doğal kaynakların çeşitliliği, istihdam 

seviyeleri bakımından farklılık göstermektedir. Ekonomik, coğrafi ve tarihi ekonomik bölgelerimizi 

ayıran faktörler şunlardır: Ekonomik coğrafi konum, doğal koşullar ve kaynaklar, nüfus yerleşimi, 

bölgesel ve bölgesel yapı, bazlar, gelişim özellikleri. 1994 yılında imzalanan ve Azerbaycan 

Cumhuriyeti tarihinde yeni bir aşamaya zemin hazırlayan "Yüzyıl Anlaşması" nın uygulanması, 

ülkedeki yabancı yatırımların katılımına güçlü bir ivme kazandırdı. Başarılı bir petrol stratejisinin 

sonucu olarak petrol ve gaz gelirlerini petrol dışı sektöre yönlendirerek dengeli ekonomik 

kalkınmanın sağlanması, son yıllarda Azerbaycan devletinin karşılaştığı en önemli görevlerden biri 

olmuştur. Bu kapsamda, 1994 yılında imzalanan ve Azerbaycan Cumhuriyeti tarihinde yeni bir 
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aşamaya zemin hazırlayan "Yüzyıl Sözleşmesinin" uygulanması, ülkedeki yabancı yatırımların 

katılımına güçlü bir ivme kazandırmıştır. Başarılı bir petrol stratejisinin sonucu olarak petrol ve gaz 

gelirlerini petrol dışı sektöre yönlendirerek dengeli ekonomik kalkınmanın sağlanması, son yıllarda 

Azerbaycan devletinin karşılaştığı en önemli görevlerden biri olmuştur. Bu açıdan, bölgesel 

kalkınmanın hızlandırılması, devletin ekonomik politikasının temel hedeflerinden biri olarak 

tanımlandı. 

Bölgeler arasındaki önemli farklar Azerbaycan da dahil olmak üzere herhangi bir ülke için 

hoş değildir ve büyük sorunlar yaratmaktadır. Bu sorunlar, genel öneme sahip bir devlet olan devlet 

yardımı olmadan çözülemez. Hükümet, bütçe devrimlerinin tahsisi de dahil olmak üzere farklı 

yöntemler arasındaki farklılıkları azaltmaya çalışıyor. Bölgesel farklılıkların ortadan kaldırılması, 

bölgesel ekonominin gelişmesiyle ilgili sorunların çözümü için çok önemlidir. Azerbaycan’daki 

bölgelerin ekonomisinin zor şartlarda gelişmekte olduğuna dikkat edelim. Bölge ekonomilerindeki 

yapısal değişiklikler, sürekli olarak piyasa faktörlerinin etkisindedir ve modern koşullara 

uyarlanmaktadır. (5.s.22)  

Son yıllarda, bölgesel kalkınmanın düzenlenmesi devlet politikasının önceliği haline 

gelmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti Bölgelerinin Sosyo-Ekonomik Gelişimi Devlet Programında 

(2004-2008) öngörülen önlemlerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik gelişiminde kabul edilen diğer 

belgelerin başarılı bir şekilde uygulanması, ülkenin sosyo-ekonomik gelişiminde niteliksel olarak 

yeni bir aşamaya yol açmıştır. Yeni işler ve işletmeler bölgedeki kamu hizmeti, hizmet ve sosyal 

altyapının miktarını ve kalitesini arttırmaya, iş ortamını daha da iyileştirmeye, ekonomiye yatırımı 

arttırmaya, nüfusun istihdam seviyesini arttırmaya ve yoksulluğu azaltmaya yönelik önemli rol 

oynamaktadır.  

Ülkelerin ekonomideki çeşitliliğini ve dünya ekonomik sistemine etkin entegrasyonunu, 

altyapı ve hizmet hizmetlerinin daha da iyileştirilmesini ve nüfusun yaşam standartlarının sürekli 

iyileştirilmesini sağlamak üzere 2009-2013 yıllarında bölgelerin sosyo-ekonomik kalkınmasına 

ilişkin Devlet Programı onaylanmıştır. 2009-2013 yıllarındaki öncelikli trendler, tarım için devlet 

bakımının ve bu sektöre doğrudan sübvansiyonların sağlanması, bölgelerdeki işleme tesislerinin 

kurulmasına yapılan yatırımlar ve petrol dışı, ham madde dışı sanayiler ve turizmin geliştirilmesi 

olarak değerlendirilmektedir.[2]. 

 Azerbaycan Cumhuriyeti'nde son yıllarda yapılan başarılı sosyo-ekonomik reformlar 

sonucunda, bütçe sistemi ülkenin ekonomik kalkınması ile birlikte gelişti. Piyasa ilişkileri 

koşullarında, devletin vergi sisteminin optimum politikası çerçevesinde bölge ekonomisinin 

düzenlenmesine büyük ihtiyaç vardır. Ülkemiz bağımsızlığını kazandıktan sonra takiben 

ekonominin tüm alanlarında olduğu gibi, vergi sistemin de yasama, yürütme vb. gibi uygun adımlar 

atılmıştır. Her alanda olduğu gibi vergi sisteminin de iyileştirilmesi ile ilgili olarak ilgili reform 

önlemleri alınmıştır. Bu önlemler vergi mevzuatımızın oluşturulması, vergi sisteminin yapısının 

kurulması ve iyileştirilmesi ile ilgilidir. Modern gelişme aşamasındaki bölgesel politika ve 

yönetişim sorunları, tüm demokratik ülkelerde en güncel konulardan biridir. Azerbaycan'da bu 

sorun daha acildir. Bu konuyu analiz ederken, bazı sonuçlar varılmıştır. Mevcut aşamada, ülkenin 

daha fazla gelişmesi için önceliklerin uygulanması, bölgelerin kalkınmasını hızlandırmayı, 

girişimciliğin ülkenin sosyo-ekonomik sorunlarını ele almadaki rolünü arttırmayı ve devlet bakımını 

bu yönde arttırmayı gerektirmektedir. Bu açıdan bölgelerin finansal durumunu iyileştirmek ve 

bölgesel girişimciliğin gelişimini hızlandırmak bugün için önemlidir. Yukarıda belirtilen görevlerin 

yerine getirilmesi için önemli bir belge olan Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişimi Devlet Programı, 

bölgesel ekonomi ve girişimciliğin daha da gelişmesi için uygun koşullar yaratılmıştır.  

 

3.AZERBAYCAN'DA EKONOMIK BÖLGESEL ENTEGRASYON 

SORUNLARININ ANALIZI (BILASUVAR İLI ÖRNEGINDE) 

Bilasuvar ilçesi, Azerbaycan'ın zengin tarihine sahip bölgelerinden biridir. İranlı tarihçi 

Hamdullah Kazvili'ye göre Bilesuvar X yüzyılda Buvei Platosu'na saldırdı ve şehir de ondan adını 
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aldı. XIV Yüzyıl feodal kırıkları nedeniyle gerilemenin yaşandığı Bilasuvar kasabası, 1828 

Türkmençay Anlaşması'na göre iki bölüme ayrıldı. Rus İmparatorluğu’nun nüfusu, 1914’de Rus 

İmparatorluğu’nun engelsiz olduğu Rus yerleşim yerlerine ve Rusya İmparatorluğu’nun sınırlarının 

20 - 40 km ötesindeki diğer bölgelere taşındı. Sonuç olarak, Bilasuvar ilçesi 1930 yılında, bir 

zamanlar nüfustan Rusya'nın yaşadığı Puşkin yerleşiminin merkezi olarak düzenlendi. 1938'de 

Bilasuvar, Puşkin Bölgesi olarak yeniden adlandırıldı. 1963 yılında toprakları Calilabad bölgesi ile 

birleşti ve 1964'ten beri yine bağımsız bir bölge idi. SSCB'nin dağılmasından sonra, adı 7 Şubat 

1991'den beri Bilasuvar olarak değiştirildi.  

Araştırmacı Sabir Nasiroğlu, "Büyülü Toprakların Sırrı" adlı kitabında kısaltılmış tarihi 

monografında ve "Müttefiklerden Sesler" adlı kitabında, Mugan, Hazarlar, Massagets ve 

diğerlerinde tarihsel kaynaklara atıfta bulundu. Kabilelerle birlikte bilardo ve sular da yaşadı. 

Bilasuvar'ın iki kabilenin - balonların ve kahramanların - düşmanın önünde kahramanca toplandığı 

yer anlamına geldiği sonucuna varıyor. Daha sonra, yazar "Askerler ve Haçlar Atı" nın 

toponyumunun Bilasuvar'ın toponyolojisine tekabül ettiğini belirtti. (11) 

Azerbaycan, ekonomik açıdan ayrı ayrı analiz edilebilir. Bu bölüm, Cumhurbaşkanı İlham 

Aliyev tarafından 11 Şubat 2004 tarihinde onaylanan ve Azerbaycan bölgelerinin 2004-2008 

dönemini kapsayan sosyoekonomik kalkınma Devlet Programı tarafından derlendi. Ekonomik Alan 

Sınıflandırması zaman ekonomik ve coğrafi konum, doğal zenginlik ve doğal kaynaklar, aktif nüfus 

yoğunluğu, bölgelerin alan ve arazi yapısı, bölgenin tarihi gibi bazı özellikler dikkate alınmıştır. 

Aran ekonomik bölgesi çok elverişli bir coğrafi konuma sahiptir. Kuzeyde Büyük Kafkasya, 

güneybatıda Küçük Kafkaslar, güneyde Lankaran ekonomik bölgesi ve doğuda Hazar Denizi ile 

sınır komşusudur. Ekonomik bölgenin toplam alanı, ülke topraklarının % 24.7'sini kapsayan 21.43 

km 2'dir. 

Cumhuriyetimizin tarım bölgesi olan Aran ekonomik bölgesinin toprak örtüsü temel olarak 

çeşitli gri ve açık kahverengi topraklardan oluşmakta olup, bu tür topraklara ek olarak, toprak, ot, 

sulak alanlar, salin ve kumlu topraklar da arazinin farklı alanlarında bulunur. Gri topraklar ve ayrı 

türleri esas olarak Kur-Araz ovalarına yayılmıştır. Olumlu doğal koşullar ve ekonomik bölgenin 

ekonomik-coğrafi konumu nüfusun yerleşiminde önemli bir rol oynamıştır. Ekonomik bölgenin 

toplam nüfusu, ülke nüfusunun yüzde 20,4'ünü oluşturan 1,7 milyondan fazladır. Ekonomik 

bölgedeki ortalama nüfus yoğunluğu metrekare başına 78 kişidir. Aran'ın ekonomik bölgesinin ana 

doğal kaynakları arasında bol miktarda güneş enerjisi, su kaynaklarına uygun, Kur ve Araz 

nehirlerine ekilen büyük bir toprak fonu, ekonomik bölgede hem yeraltı hem de yerüstü yakıt ve 

enerji kaynakları bulunuyor. Yeraltı kaynakları veya enerji taşıyıcıları temel olarak petrol, doğal gaz 

rezervleri, iyot ve brom maden suyu ve çeşitli inşaat malzemelerini içerir. Aran ekonomik bölgesi, 

Azerbaycan'da üretilen petrolün % 16'sını, doğal gazın % 15'ini ve ülkede üretilen petrolün % 40'ını 

sağlamıştır. Aran ekonomik bölgesi, ülkenin ana karayollarında (demiryolu, karayolları) bulunur. 

Bakü'yi ülkenin önemli ekonomik bölgelerine ve Gürcistan, İran ve Türkiye'ye bağlayan yollar bu 

bölgeden geçmektedir. Aynı zamanda, Avrupa ve Asya'dan kros yolları ağını yansıtan ve 33 

ülkeden geçen ünlü İpek Yolu da bu bölgeden geçmektedir. Aran ekonomik bölgesindeki sanayi 

nispeten iyi bir şekilde büyümüştür.  Bölgenin sanayi ağırlıklı olarak güney-batı (Şirvan, Salyan, 

Neftçala) ve kuzey-batı (Mingaçevir ve Yevlakh) içinde yoğunlaşmıştır. Aran ekonomik bölgesi 

önemli bir tarım bölgesidir, bölge tarımı tarımsal sulamaya dayanmaktadır. Pamuk yetiştiriciliği, 

tahıl yetiştiriciliği, bağcılık, kuru subtropikal meyve yetiştiriciliği ve bahçecilik, tarımın özel 

alanlarıdır. Ekonomik bölgede patates ve şeker pancarı da yetiştirilir. Bölge aynı zamanda 

hayvancılık sektöründe de önemli bir rol oynamaktadır. Ülkede üretilen et, süt ve yünün çoğu Aran 

ekonomik bölgesine düşer. Bu bölgede aynı zamanda hayvancılık sektörü önemli bir rol 

oynamaktadır. Ülkede üretilen et, süt ve yünün çoğu Aran ekonomik bölgesine düşer. Hayvancılık 

sektörüne gelince, buradaki üretim hacminin genellikle olumlu bir eğilim olduğu görülmektedir. Bu 

bölgede meyankökü, pamuk tohumu, bitkisel yağlar, konserve meyve ve sebzeler, balık, balık unu, 

balık konservesleri ve yavru balıkların yetiştirme tesisleri bulunmaktadır. Aran Ekonomik 

Kalkınma Bakanlığı Bölge Dairesi, AB tarafından finanse edilen "Azerbaycan'da Bölgesel 
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Ekonomik Kalkınmaya Destek" projesinin bir ortağıdır (daha fazla bilgi için AB Yardımları 

bölümüne bakınız). Ekonomik bölgedeki idari bölgeler: Aghdaş, Agcabedi, Barda, Beylagan, 

Bilasuvar, Goyçay, Hacigabul, Imişli, Kurdamir, Neftçala, Saatli, Sabirabad, Salyan, Ucar, Zardab 

bölgeleri, Mingaçevir, Yevlakh ve Şirvan şehirleridir. Ekonomik bölgenin toplam alanı: 21.43 bin 

metrekare Ekonomik bölgenin toplam nüfusu ise 1769.87 bin kişidir. Baskın tarım alanları: Pamuk 

yetiştiriciliği, tahıl yetiştiriciliği, bağcılık, kuru subtropikal meyve yetiştiriciliği, bahçecilik. Başlıca 

yeraltı kaynakları petrol, doğal gaz, iyot ve brom suyu, çeşitli inşaat malzemeleridir. Bol miktarda 

güneş enerjisi, Kür ve Araz nehirlerinin su kaynakları ve ekime uygun büyük bir toprak fonu 

bölgenin başlıca doğal kaynaklarından biridir. Ekonomik bölge hem yeraltı, hem de yeraltı yakıt ve 

enerji kaynaklarına sahiptir. (4)   

Aran ekonomik bölgesinin ülke ekonomisindeki çeşitlendirilmiş sanayi bölgesi olarak 

bilinmektedir. Ekonomik bölge, endüstriyel potansiyel açısından Absheron ve Gence-Gazakh 

ekonomik bölgelerinin ardından üçüncü sırada yer almaktadır. Yakıt ve enerji, kimya ve 

petrokimya, makine imalatı ve metal işleme, inşaat malzemeleri, hafif ve gıda endüstrisi, ekonomik 

bölgenin endüstriyel yapısının ana bileşenleridir. Ekonomik bölgenin yakıt ve enerji kompleksinin 

rolü, kimyasal ve inşaat malzemeleri endüstrisinin rolü, makine yapımı ve metal işleri, hafif ve gıda 

endüstrisi ve ülkenin bölgesel iş bölümündeki taşımacılığı, yapıları ve bireysel alanların evrimi, bu 

alanları daha da iyileştirmenin yollarını incelemiştir. Bakü-Tiflis-Ceyhan ana petrol ihracat boru 

hattının, Bakü-Supsa petrol boru hattının, Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattının ve Bakü-

Supsa petrol boru hattının, Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattının ve Antik İpek Yolu'nun 

geçişi nedeniyle, Aran ekonomik bölgesinin ekonomik gelişiminin büyük önem kazandığı 

belirtilmektedir. Petrol ve gaz rezervleri ve çevre koruma, ekonominin farklı sektörlerinin piyasa 

ekonomisindeki etkinliğini arttırmada önemli bir rol oynamaktadır. Ekonomideki hızlı gelişme 

petrol ve doğal gaz talebini artırdı. Bu talep, yeni petrol ve doğal gaz sahalarının tanıtılmasıyla 

birlikte, üretimde yer alan petrol ve doğal gaz alanlarının karmaşık ve verimli kullanımında da 

önemli bir rol oynamaktadır. Ulusal ekonominin başarılı bir şekilde gelişmesi için elektrik ve termal 

enerji üretiminin tüm ekonomik sektörlerin büyümesinden daha yüksek olması gerektiği 

bilinmektedir. Bunu temel olarak kabul etmek, istasyonların yerleştirme ilkesine kesinlikle 

uyulmalıdır. Elektrik maliyeti büyük ölçüde yakıt üretme ve taşıma maliyetine bağlıdır. Bu temelde, 

yakıt ikmal alanlarındaki enerji santrallerinin kural olarak yapılması ekonomik olarak avantajlıdır. 

Öte yandan, üreticilere elektrik hatları üzerinden elektrik sağlama yeteneği de esas alınmaktadır. 

Çok sayıda petrol ve gaz rezervine rağmen, sınırsız değillerdir. Bu nedenle ekonominin petrol ve 

doğal gaz ihtiyacının aşırı şekilde, yani petrol ve doğal gaz kaynaklarının üretime dahil edilmesi, 

büyük miktarda sermaye yatırımı gerektirmesinin nedenidir.  

Halk etimolojisine göre, bölge adını “böyle”, “su” ve “var” kelimelerinin 

kombinasyonundan almıştır. Yerli insanlar da bu sürümü tercih ediyor. Bilasuvar bölgesi Aran, 

ekonomik bölge içerisinde bölgesel kalkınmayı ve entegrasyonu teşvik etmektedir.  
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KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI: ÖZEL SEKTÖR FAALİYETLERİNE İLİŞKİN 

DEVLET DÜZENLEME YÖNTEMLERİ VE ALANLARI 

PUBLIC- PRIVATE PARTNERSHIPS: METHODS AND AREAS OF GOVERNMENT 

REGULATION REGARDING PRIVATE SECTOR ACTIVITIES 

Vüsal Guliyev HÜSNÜOĞLU
*
 

 

ÖZET 

Yirminci yüzyılın sonunda dünyadaki çeşitli siyasi, ekonomik ve hukuki süreçler, kamu 

yönetiminin doğasında, siyasi iktidar sisteminde, kamu-özel ortaklığı alanında önemli değişikliklere 

yol açmış ve bu alanda yenilikçi gelişimi şartlandırmıştır.Kamu ve özel sektör arasında her zaman 

bir tür işbirliği olmuştur. Modern koşullarda, karmaşık ekonomik örgütlenme biçimleri, devlet 

katılımını özellikle gerekli kılmaktadır. Son dönemde kamu-özel ortaklığının yer aldığı kurumsal 

ortam örneğin, düzenleyici çerçeve, düzenleyici mekanizmalar vb. devlet-işletme ilişkilerinin 

gelişmesinde yeni bir aşama olarak kabul edilebilir. 

Makalede kamu ve özel sektörler arası ortaklığının türleri ve mekanizmaları, güçlü ve zayıf 

yönleri, kamu şirketlerinin yönetiminde özel sektörün gelişimi, uluslararası finans kuruluşlarının 

neoliberal konumunun güçlendirilmesinin sonuçu olarak farklı ülkelerde ulusal ekonomideki kamu 

sektörünün rolünün azaltılması konulara değinilmiş, elde edilen sonuçların karşılaştırmalı analizi 

yapılmış, bu deneyimin Azerbaycan'da uygulanmasının yerel ekonominin gelişimine etkisine ilişkin 

tahminler ve tavsiyeler sunulmuştur. 

Aynı zamanda, araştırmada kamu-özel ortaklığının Azerbaycan'da mevcut durumu, 

eksiklikleri ve avantajları, ekonominin hangi sektörlerinin bu ilkelere dahil edilmesi konuları da 

araştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Devlet, Özel Sektör, Yenilikçi Geliştirme, Kamu Yönetimi,  Kamu 

Özel İşbirliği. 

 

ABSTRACT 

Various political, economic and legal processes taking place at the end of the twentieth 

century led to significant changes in the nature of public administration, in the system of political 

power, as well as in public-private partnerships, and conditioned innovative development in this 

area. There has always been some kind of cooperation between the public and private sectors. In 

modern conditions, complex forms of economic organization make state participation especially 

necessary. In recent times, the institutional environment in which public-private partnerships take 

place, such as the regulatory framework, regulatory mechanisms, and etc., can be considered a new 

stage in the development of state-business relations. 

The article discusses the types and mechanisms of public-private partnership, their strengths 

and weaknesses, the development of the private sector in the management of public companies, the 

reduction of the role of the public sector in the national economy in different countries as a result of 

strengthening the neoliberal position of international financial institutions, and provides forecasts 

and recommendations on the impact of the application of this experience in Azerbaijan on the 

development of the local economy. 

At the same time, the research examined the current state of public-private partnership in 

Azerbaijan, its shortcomings and advantages, and which sectors of the economy should be involved 

in these principles. 

Keywords: state, private sector, innovative development, public administration,   public 

private partnership. 
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1.GİRİŞ 
Yirminci yüzyılın sonlarında dünyada meydana gelen çeşitli siyasi, ekonomik ve hukuki 

süreçler, kamu yönetiminin doğasında, siyasi iktidar sisteminde ve kamu-özel ortaklığında önemli 

değişikliklere yol açmış, bu alanda yenilikçi gelişmi şartlandırmıştır. Modern siyaset literatüründe, 

"Kamu-Özel Ortaklığı” kavramı (Public-Private Partnership, PPP) 1980'lerin başında, kamu ve özel 

sektör arasındaki özel ilişkiyi karakterize ediyor (Buzan, Dotinno, ve İsrael, 2011). 

Kural olarak, bu ilişkiler üretim ve sosyal altyapı alanında kurulmuş ve gelişmiştir. Örnekler 

arasında karayolları ve demiryolları, havaalanları ve limanlar, enerji şebekeleri, kommunal 

teserrüfat,telekomünikasyon, eğitim, sağlık ve kültür gibinesneler gösterilebilir. Bu tür ilişkilerin 

ortaya çıkması liberalleşmeyi amaçlayan politikaların ve ekonomiye sınırlı devlet katılımının 

sonucu olmasıyla karakterize edilir. 

Kamu ve özel sektör arasında şu ve ya diğer işbirliği her zaman olmuştur. Modern 

koşullarda, karmaşık ekonomik örgütlenme biçimleri, devlet katılımına olan ihtiyacı ortaya çıkarır. 

Son zamanlarda, kamu-özel ortaklığının yer aldığı kurumsal ortam örneğin, düzenleyici 

çerçeve, düzenleyici mekanizmalar vb. gibi devlet-işletme ilişkilerinin gelişmesinde yeni bir aşama 

olarak kabul edilebilir.Bilindiği üzere üretimin ve sosyal altyapının ana segmentleri devlete veya 

belediyelere ait olmuştur. 

 

2.DÜNYADA KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI UYGULAMALARI 

Yirminci yüzyılın sonunda, gelişmiş ve daha sonralar ise gelişmekte olan ülkelerde altyapı 

inşaatı ve yönetimi kademeli olarak özel yapılara devredildi.Bu arada, temel mülkiyet ilişkileri çoğu 

durumda değişmiyor, yani devlet sadece özel sektöre kullanım hakkını verdi ve nesnelerin mülkiyet 

hakkını ise elinde tutuyordu.Aynı zamanda, merkezi otoriteler ve yerel yönetimler, altyapı 

tesislerinin özel yerini önemli yaşam destek sistemleri olarak dikkate alarak, özel operatörlerin 

düzenleyici ve denetleyici işlevlerini güçlendirmiş, bunun için yasama ve örgütsel-idari çerçeveyi 

iyileştiriyorlardı (Rahimli, 2009). 

Altyapı kompleksinin modern yönetim sürecinin ana çelişkisi şundan kaynaklanmaktadır ki, 

bir yandan bu tesislerin özelleştirilmesi bir çok ülkede sosyo-politik nedenlerden - nüfusun en 

savunmasız kesimlerine karşı yüksek ayrımcılık riski nedeniyle uygun görülmemesidir. Öte yandan, 

devlet ve belediye bütçelerinin zayıflığı ve bazı durumlarda artan sosyal yükümlülükler, altyapı 

ihtiyaçlarının azalmasına yol açmaktadır. Bu çelişkinin ortadan kaldırılmasına altyapı tesislerinin 

inşası ve işletilmesi için özel sektör kaynaklarının kullanımına ilişkin özel bir organizasyon ve 

yönetim sisteminin uygulanmasıyla sağlanır. Bu sistem "Üç P" - "Public-Private Partnership" 

adlandırılmıştır(Habibova & Abdullayeva, 2018: 72). 

Ancak karma bir ekonomide her kamu-özel sermaye ilişkisi kamu-özel ortaklığı olarak 

sınıflandırılamaz. Bu sadece şu durumlarda geçerlidir ki,işletme devletin talimat ve desteği altında 

bir zamanlar kendisine atanan işlevleri yerine getirir, yani piyasa tezahürleri devletin geleneksel 

faaliyet alanlarına uygulanır. 

Bu bağlamda “İngiliz kamu ve özel ortaklığı” şirketinin başkanı M.Gerard şunları 

söylemiştir: “Ortaklık, kamu ve özel sektör sınırında inşa ediliyor, ancak ikincisi ne kamulaştırılıyor 

ne de özelleştiriliyor.Politik olarak, üçüncü yolu somutlaştırıyorlar. Hükümetler bundan 

yararlanarak halka bazı kamu hizmetleri sunabilir” (Cornell, 2016: 23). Bu nedenle, kamu ve özel 

sektör ortaklığının ve diğer devlet düzenleme araçlarını ayırt etmek önemlidir. 
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Örneğin, modern Batı ekonomik biliminde benimsenen yaklaşıma göre, bu özellikler 

“Kamu-Özel Ortaklığı” için geçerli değildir: 

- kamu satınalmaları; 

- özel şirketlere devlet kredileri ve sübvansiyonların verilmesi; 

- işletmeleri, bankacılığı ve reel sektörü sübvanse etmek; 

- tercihli vergilendirme, tercihli gümrük tarifeleri vb. (Habibova & Abdullayeva, 2018: 73). 

Ancak aynı zamanda sadece bütçeden değil, özel sektör tarafından da finanse edilen kamu 

yatırım programları, kamu-özel ortaklığı olarak kabul edilmektedir. Sermayesinde devlet katılımı 

olan işletmeler de kamu-özel ortaklığına aittir. 

Teorik olarak, kamu-özel ortaklığı tüm taraflar - devlet, iş dünyası ve toplum için faydalıdır. 

Devlet bu ortaklığa ilgi duyuyor çünkü mülkünün bakım ve yatırım maliyetlerinin yükünü 

işletmeye "transfer ediyor" ve böylece mülkün verimliliğini artırmayı umuyor. 

Eyni zamanda dövlət özəl tərəfdaşlığıvasitəsilə dövlət səmərəsiz təsərrüfat formalarından 

imtina edir, bir sıra iqtisadi funksiyalarından məsələn inşaat, istismar, təmir və s. yaxa qurtarır və 

sosial-iqtisadi problemləri yumşaltmağa nail olur. Özəl sektor uzun müddətə dövlət aktivlərinə 

sahiblənir, dövlətlə uzunmüddətli müqavilə sayəsində məhsulu üçün zəmanətli bazar «qazanır», 

yatırımlarının yüksək ehtimalla «geri qayıdışını» qarantiya altına alır və s. 

Aynı zamanda, kamu-özel ortaklığı yoluyla, devlet verimsiz ekonomi biçimlerinden 

vazgeçer, inşaat, işletme, onarım gibi bir dizi ekonomik işlevlerden kurtulur ve sosyo-ekonomik 

sorunları hafifletmeyi başarır. Özel sektör, uzun süre devlet varlıklarına sahiptir, devletle uzun 

vadeli bir sözleşme yoluyla ürünleri için garantili bir pazar "kazanır", yatırımlarının yüksek bir "geri 

dönüş" olasılığını garanti eder, vb. 

Toplum, kamu-özel ortaklıklarının kurulmasından hizmetlerin kalitesinin artmasını ve 

fiyatların düşmesini bekleyebilir. Bazı durumlarda, bu ortaklık aynı zamanda bazı sosyal sorunları 

da çözmektedir. Toplum için ekonomik fayda, yanı sıra altyapı tesislerinin tasarımı ve inşaatı 

süresinin azaltılması inşaatın hızlı bir şekilde uygulanmasında yatmaktadır.  

Kamu-özel ortaklığı iki şekilde anlaşılmaktadır.Teorik bağlamda bu, devlet ile işletme 

arasındaki bir sözleşme biçimindeki ilişkiler sistemidir ki, değişim yönetimi ve kamu yönetimi 

ulusal, uluslararası, bölgesel, kentsel, belediye ekonomik ve sosyal kalkınma ve planlama için bir 

araç olarak yaygın olarak kullanılıyor. Pratik bir bakış açısından, bunlar çeşitli devlet kurumları ve 

işletmeler tarafından uygulanan özel projelerdir.Dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerinden biri 

olan Deloitte'tan uzmanlar belirtiyorlar ki, kamu-özel ortaklığı"bir devlet kurumu ile özel bir 

şirketin kamu hizmetlerine katılımını genişletmesine izin veren bir anlaşmadır" (Buzan vd., 2011: 

34). 

Bu alandaki mevcut literatürde, kamu-özel ortaklığını devlet ve işletmenin diğer iletişim 

biçimlerinden ayıran özellikleri tespit etmek mümkündür: 

- Kamu-özel ortaklığının konusu devlet ve belediye mülkü,  yanı sıra devlet, belediye 

organları ve bütçe kuruluşları tarafından sağlanan hizmetlerdir; 

- Ortaklık, kamu ve özel sektör temsilcisi arasındaki özel bir anlaşmaya dayanmaktadır; 

- Taraflar, çıkarlarını karşılamak ve projenin genel hedefine ulaşmak için mali kaynakları bir 

araya getirmelidir (bazı durumlarda proje yalnızca özel sektör tarafından finanse edilir); 

- Proje katılımcıları arasında risk paylaşımı; 
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 - Proje vadelidir. 

Kamu-özel ortaklığı biçimlerinin sınıflandırılmasında farklı yaklaşımlar vardır. Kriter gibi 

genellikle mülkiyet hakları ile ilgili konular, devlete bağımlılık düzeyi vb. parametreler dikkate 

alınır. Dünya uygulamasında en yaygın kullanılan ve kanıtlanmış sınıflandırma Dünya Bankası 

tarafından geliştirilen sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmaya göre kamu özel ortaklığının 4 şekli 

vardır: 

– yönetim sözleşmeleri ve kira sözleşmeleri (management and lease contracts);  

- tavizler (concession); 

- "temelden" inşaat içeren projeler (green-field projects); 

- aktivlerin kısmi özelleştirilmesi (divestiture) (Burnes, 2017: 754). 

Yönetim sözleşmesi ve kira sözleşmeleri imzalarken, özel bir şirket devlet mülkünü belirli 

bir süre için yönetir ve kiralar.Bu arada, yatırım sadece devlet tarafından yapılır.Yönetim 

sözleşmelerinde riskler devlete, kira sözleşmesinde ise operasyonel riskler özel şirkete aittir. 

Konsessiya süresince devlet, özel şirkete mevcut tesisi belirli bir bedel karşılığında ve iade 

şartıyla kullanma hakkı verir.Operasyonel ve yatırım riskleri özel şirkete düşer. 

"Temel" inşaat içeren projeler– özel bir şirketin sözleşmesinde belirtilen süre boyunca yeni 

bir üretim tesisinin güçünü, inşasını ve işletilmesini içerir. 

Kısmi özelleştirme, şirketin devlete ait tesisin hisselerinin bir kısmını satın almasına izin 

verecek şekilde hesaplanıyor. Bu zaman devlet, tesisin nasıl iyileştirileceği ve vatandaşlarına nasıl 

hizmet edeceği ile ilgili koşulları belirler. 

Uluslararası deneyime göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde girişimciliğin geliştirilmesinde 

yer alan birçok kamu, özel ve sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Amerika'daki girişimcilerin ana 

itici gücü küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Ülkedeki beş milyon işletmenin %80-90'ı küçük ve 

orta ölçekli işletmelerdir. Ayrıca, hizmetlerin büyük çoğunluğu özel sektör tarafından 

yönetilmektedir. 

 

 3.AZERBAYCAN’DA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI UYGULAMALARINA İLIŞKİN 

GELIŞMELER 

Bu ülkelerin araştırma konusu olarak seçiminde bir dizi önemli faktörler - bu tür işbirliğinin 

metodolojisi, bu ülkelerdeki ekonomik yönetim ilkeleri, coğrafi konum, özel sektörün gelişme hızı, 

finansal sistem, vb. bu gibi özelliklerin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki benzer göstergelere 

yakınlığı, bu ülkelerin ekonomik stratejisi, yabancı yatırımları çekme politikası, izleme kuralları 

dikkate alınmıştır. 

Ayrıca, kamu ve özel sektör arasındaki ortaklığın tür ve mekanizmaları, onların güçlü ve 

zayıf yönleri,kamu şirketlerinin yönetiminde özel sektörün gelişmesi,uluslararası finans 

kurumlarının neoliberal konumunun güçlenmesi sonucunda bu ülkelerde kamu sektörününbahsi 

geçen ülkelerin ulusal ekonomilerindekamu sektörünün rolünün azaltılması konularına 

değinilmiştir. 

Araştırmacılar elde edilen sonuçların karşılaştırmalı bir analizini yapmış, bu deneyimin 

Azerbaycan'da uygulanmasının yerel ekonominin gelişimi üzerindeki etkisine ilişkin tahminler ve 

öneriler sunmuşlar (Azerbaycan 2020: Yeni Kalkınma Hedefleri , 2012). 
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Aynı zamanda Azerbaycan'da kamu-özel ortaklığının mevcut durumu, eksiklikleri ve 

avantajları, ekonominin hangi sektörlerinin bu ilkelere dahil edilmesi gerektiği gibi konular da 

incelenmiştir. Petrol fiyatlarının düşük olduğu ve petrol dışı sektörün gelişmesinin hedeflendiği bir 

dönemde, ülkemizde kamu-özel ortaklığının etkin bir şekilde uygulanması ve buna uygun ortamın 

yaratılması her zaman gündemde olmalıdır. 

Dünya pratiğinde önemli gelişmeler yaşayan ülkelerin deneyimlerine bakıldığında, kamu-

özel ortaklığı geniş bir parametrik konu olarak her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Kamu ve 

özel sekör ilişkileri öncelikli bir konudur ve ekonomik, sosyal, yasal, kültürel, politik ve diğer 

tonları yansıtır. Burada özel sektöre devlet yardımları, mevzuatın oluşturulması, mali kaynakların 

sağlanması, özel sektörün kurumsal sosyal sorumluluğu vb. faaliyetler bu tutumu karakterize 

edebilir. Bu ilişkiler yukarıdan aşağıya yani devletten özel sektöre, aşağıdan yukarıya - özel 

sektörden devlete paralel olabilir. Ancak buradaki temel sorun ve modern gereksinimler düzeyinde 

çözüm, kamu ve özel sektör arasındaki ilişkilerin gelişmesine bağlıdır. 

Özel sektör ve hükümet arasındaki ilişkiyi incelerken, hem yabancı hem de Azerbaycan 

bilim adamlarının çoğu özel sektör ve hükümete ilişkin genelleştirilmiş kavramlar kullanıyorlar. 

Etkilişimler belirli sosyo-politik ve sosyo-ekonomik süreçler bağlamında gerçekleşir. Bu 

çalışmada bağımsız kuruluşlar olarak "özel kuruluşlar" ve "kamu makamları" terimleri 

kullanılmaktadır. 

Özel sektör ile kamu otoriteleri arasındaki ilişkinin niteliği, devlet ve toplumun durumunun 

önemli bir göstergesidir. Onların aralarındaki ilişkiler, sosyal gelişmenin yönlerini belirler, 

hükümetin doğasını, yönetim yöntemlerini ve teknolojilerini etkiler. 

Özel kuruluşlar ve kamu otoriteleri arasındaki ortaklıklar kolayca kurulmuyor. Batı'da bu 

ortaklık birkaç on yıl sürmüş, ancak Azerbaycan'da hala yeni aşamadadır. Özel yapıların devletle 

işbirliği içinde yer alması her zaman ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Bu sorunlar, tarafların hak ve 

sorumluluklarını tanımlayan yasal çerçevedeki eksikliklerde; ortaklık ilişkilerinin gerçekleştirilmesi 

için biçim ve yöntemlerin yetersiz gelişiminde; etkili işbirliği için rekabet koşullarının yokluğunda; 

yatırım ve yenilik ortamının gelişmemesinde vb. kendini gösterir. 

Özel yapıların çıkarlarının modern temsil sisteminin temel özelliği ikili doğasının olmasıdır. 

Bir tarafdan, karşılıklı çıkarların genelbağlayıcı süreçinin yasal mekanizmaları vardır. Bu, özel 

sektör ve kamu otoritelerinin temsilcilerinin özel birimleraracılığıyla diyalog şeklinde gerçekleşir. 

Öte yandan,özel yapının çıkar grupları ve devlet kamu otoriteleri arasında gayri resmi 

anlaşmalarsüreçinde meydana gelenhiç şüphe yok ki çok geniş bir ilişkilervardır. Ancak hala bir 

fikir birliği yoktur. Özel sektör ile hükümet arasındaki ilişkinin kısmen yönetici seçkinler arasındaki 

ilişkinin dinamikleri bağlamında ele alınması önerilmektedir. 

Bu tür araştırmaların bir başka yönü, liderlerin belirli güçler ve kamu otoriteleri düzeyindeki 

etkileşiminin analizidir. Araştırmaların bir kısmı "Azerbaycan oligarşisi" kavramının özelliklerine 

odaklanmaktadır. Bütün bu çalışmalar resmin tamamını yansıtmamakta, özel sektör ve kamu 

otoriteleri arasındaki etkileşim sorununa sadece kısmen değinmektedir. 

Şu anda, özel sektör ve kamu otoriteleri arasındaki etkileşim sorunu, siyasi sistemlerde önde 

gelen konumlardan birine yükselmiştir. Özel sektör ve kamu otoriteleri arasındaki etkileşim 

sisteminde siyasi faktörlerin rolünün baskın olması gözleniyor,bu durumda kamu otoriteleri daha 

üstün bir pozisyon alıyorlar. 

Bu ilişkilerin evrimini karakterize ederken, 1990'larda devletin "özelleştirme" modelinden, 

hükümetin diyalog için tercihli ortaklar seçmediğini, hem de onların gereksinimlerinin bir dereceye 

kadar kontrol etmesini amaçlayan "devlet şirketçiliği" formülüne geçiş olarak görülebilir.  

Modern Azerbaycan'da özel yapı ile ilişkilerde devletin siyasi rolünün önemli ölçüde 

güçlendirilmesi, devlet kurumsalcılığının bir özelliği olarak kabul edilebilir. Bu nedenle, devletle 
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birlikte girişimcilik de kalkınma için ekonomik koşulları sağlayan, vatandaşların refahını artıran ve 

yeni işler yaratan ülke ekonomisinin kalkınmasında artık itici bir güç olarak görülmektedir. Küresel 

finansal krizin aşılmasının temel koşulu da kuşkusuz budur. 

Mevcut özel yapıların ve kamu otoritelerinin küresel ekonomideki değişikliklere karşı 

koyamayacaklarına dair endişeler hatta sanayileşmiş ülkelerde bile olan bu kaygı bizim ülkemizi de 

özel sektör ve devletin rolüne, aynı zamanda yeni sosyo-ekonomik gerçeklikte onların ilişkilerinin 

politik yönlerine yeni bir şekilde bakmaya zorluyor. Bu nedenle günümüzde toplum, özel sektör ve 

kamu otoriteleri arasındaki etkileşim sürecinin dinamiklerini belirlemeye başlamıştır. Toplum, özel 

sektörün değişmesini talep ediyor ve devletin sorunlarının değil, çözümlerinin ayrılmaz bir parçası 

olmasını istiyor. 

Modern etkileşim modelinin incelenmesi, özel yapıların ve özel birliklerin analizi olmadan 

mükemmel olmazdı. 

Modern gelişim aşamasında çeşitlendirilmiş bir piyasa ekonomisi mülkiyet ve yönetim 

ilişkilerinin değişimi ve gelişimi alanındaki sosyo-ekonomik değişikliklerin bir sonucu olarak 

birçok mülkiyet biçimleri ile karakterize edilir. Herhangi bir ülkenin ekonomisi, farklı örgütsel ve 

yasal biçimlerde yaratılmış, mal ve hizmet üreten çok sayıda özel yapınınetkileşiminden oluşur. Bu 

tür ekonomik varlıkların temel görevi, katılımcılarının çıkarları dahilinde gelir almak ve 

dağıtmaktır. 

Azerbaycan ekonomisinde faaliyet gösteren özel yapılar, organizasyonel ve hukuki yapı, 

faaliyet profili, faaliyetlerinin niteliği ve amacı gibi birçok açıdan farklılık göstermektedir. 

Azerbaycan Cumhuriyeti Medeni Kanununa göre, ticari kuruluşlar olan tüzel kişiler 

ekonomik dernekler ve topluluklar, ekonomik ortaklar, üretim kooperatifleri, devlet ve belediye 

üniter teşebbüsleri şeklinde kurulabilir. 

Ayrıca, birlikler şeklinde ticari kuruluşların derneklerinin kurulmasına da izin verilir. 

Mevcut çalışmada kamu otoriteleri ile etkileşim içinde işletme yapılarının çıkarlarını temsil etmek 

içinişletme-dernekler adı altında birlikler şeklinde kurulan ticari kuruluşlar birliği,yanı sıra ticaret 

ve sanayi odaları da anlaşılacaktır. 

 

4.SONUÇ 

Ticari yapılar adı altında, tüzel kişiler tarafından oluşturulan çeşitli mülkiyet biçimlerindeki 

ticari organizasyonları anlayacağız. Çalışmada “model” kavramı da kullanılmaktadır. 

Çalışmamızda, "model" kavramı, hem yurtdışında hem de Azerbaycan Cumhuriyeti'nde özel yapılar 

ve kamu otoriteleri arasındaki mevcut etkileşim uygulaması olarak anlaşılmaktadır. 

Modeller çeşitli özelliklere göre sınıflandırılabilir: 

• zaman faktörü, 

• bilgi alanları, 

• temsil şekli, 

• gerçekleşme işaretine göre. 

Analiz edilen modeller zaman açısından statiktir, başka bir deyişle, belirli bir zamanda 

etkileşimlerin durumunu anında tanımlar. Belli bir zaman diliminde 2020'den 2023'e kadar olan 

dönem, araştırmanın yapıldığı dönem olarak anlaşılmaktadır.Farklılaştırılmış modeller, bilginin 

sosyal alanına aittir,  çünkü sosyo-politik süreçleri ve çıkar gruplarının karşılıklı ilişkilerini 

tanımlar. 

Çalışmada sunulan modeller, temsil biçimi açısından soyuttur, gerçekte somutlaşmadıkları 

için bilgiye dayalıdırlar. Gerçekleşme işaretine göre modeller bilgi modellerine uygulanabilir, 

çünkü nesne hakkında toplanan bilgiler nesnenin daha önemli ve zorunlu özelliklerini yansıtır. 
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MODERNLEŞME SÜRECİNDE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ'NDE  

SOSYAL DEVLET VE SOSYAL HİZMETLER 

 

SOCIAL STATE AND SOCIAL SERVICES IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN IN 

THE PROCESS OF MODERNIZATION 

 

Vasif ISMAYILOV
*
 

 

ÖZET 

 Makale, sosyal devletin ortaya çıkışı, oluşumu ve gelişiminin özelliklerini 

incelemektedir. Sosyal devletin ancak demokratik kamu yönetimi, birey ve personel, ifade ve 

düşünce özgürlüğü, siyasi çoğulculuk koşullarında gerçekleştirilebileceğine dikkat çekilmiştir. 

Makale, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde sosyal devletin kurulmasının ve sosyal modernleşmenin 

önemli bileşenlerini incelemektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kamu yönetiminde sosyal 

modernleşmenin uygulanmasının bir amaç değil, bir süreç olduğu belirtilmektedir. Amaç, 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nde güçlü bir sosyal devlet yaratmaktır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde 

maksatlı sosyal reformların ve sosyal modernleşmenin uygulanması sonucunda sosyal devletin 

sağlam temelleri atılmıştır. Azerbaycan'da sosyal devletin kurulması devletin temel politikalarından 

biridir. 

Anahtar kelimeler: sosyal devlet, kamu yönetimi, sosyal modernleşme, sosyal refah, sosyal 

kalkınma. 

 

 

ABSTRACT 

The article examines the features of the emergence, formation and development of the social 

state.It was noted that the social state can be realized only in the conditions of a democratic public 

administration, personal freedom, including freedom of opinion, freedom of speech and political 

pluralism. The article analyzes the important components of the establishment of the social state 

and social modernization in the Republic of Azerbaijan. It is noted that the implementation of social 

modernization in public administration of the Republic of Azerbaijan is not a goal, but a process. 

The goal is to create a strong social state in the Republic of Azerbaijan. As a result of the 

implementation of purposeful social reforms and social modernization in the Republic of 

Azerbaijan, a solid foundation of the social state has been laid. Establishment of a social state in 

Azerbaijan is one of the main policies of the state. 

Keywords: social state, public administration, social modernization, social welfare, social 

development 
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1.GİRİŞ  

Dünyada tüm toplumsal kurumlar gibi devlet de içinde bulunduğu toplumsal dinamiğin ürünü 

olarak ortaya çıkar. 

Sosyal modernizasyon, şu veya bu demokratik devlet içinde gerçekleştiriliyor ki, bunlrdan biri 

de Azerbaycan Cumhuriyetidir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde kamu yönetimi sisteminin 

modernizasyonunun ana yönlerinden biri de sosyal devletin kurulması ve sosyal modernizasyonun 

başarılı bir şekilde uygulanmasıdır. 

Sosyal devlet konsepti, XVIII-XIX yüzyıllarda Avrupa'da meydana gelen burjuva devrimleri 

sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu dönemde marksist ve sosyal demokrat teorilerinde ana hedef olarak 

refah devletin yaratılması ireli sürülmüştür. 

"Sosyal devlet" kavramının kendisi bilimsel literatüre ilk olarak 1842'de Alman filozof 

Lawrence von Stein'ın (1815-1890) "Modern Fransa'da Sosyalizm ve Komünizm" başlıklı 

çalışmasında tanıtılmıştır. Ona göre sosyal devlet, öncelikle farklı sosyal sınıflar ve bireyler için hak 

eşitliğini korumalı, ikinci olarak da sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamalıdır. Lawrence von 

Stein'ın sosyal devlet teorisi, "1879'da Fransa'da Sosyal Hareketin Tarihi" adlı çalışmasında daha 

ayrıntılı olarak verilmektedir (Кочеткова, 2008: 69). 

Modern literatürde "sosyal devlet" kavramına birçok yaklaşımın olduğu ve genel kabul görmüş 

tek bir tanımın olmadığı belirtilmelidir. 

Çeşitli araştırmacılar, sosyal devletin ortaya çıkışını, ana gelişim aşamalarını, temel 

özelliklerini ve çelişkilerini tespit etmişlerdir. 

 

2.GENEL OLARAK SOSYAL DEVLET KAVRAMI 

Modern zamanlarda sosyal devlet kavramının “gelişmekte olan devlet” kavramıyla 

değiştirilmesi fikri de ortaya atılmaktadır (Геец, 2013: 13). U.K. Alakbarov belirtiyor ki, 

“Sürdürülebilir kalkınma, modern zamanların en gerçek sorunudur. Sürdürülebilir kalkınma, 

modern nesillerin refahını sağlayan ve gelecek nesillerin fırsatlarını sınırlamayan bir kalkınma 

şeklidir. Sürdürülebilir kalkınma, doğal, ekonomik, sosyal ve kültürel çevrenin planlanması, 

yönetimi ve izlenmesini içerir. Başka bir tanıma göre sürdürülebilir kalkınma, ekonomini 

büyütmeninin, onu optimal düzeyde tutmanın, insan faaliyetlerini yönetmenin öyle bir yoludur ki, 

modern nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçtedir ve aynı zamanda gelecek nesillerin de 

ihtiyaçlarını karşılamak için engel oluşturmuyor (Alakbarov, 2013: 197). 

Böylece sosyal devlet, kendi gelişiminde fikirden modern anayasal yapıya sahip devletlere 

kadar kısa ve çok önemli bir yol kat etmiştir. 

 

3.AZERBAYCAN CUMHURIYETI'NDE SOSYAL DEVLET , SOSYAL HIZMETLER 

VE SOSYAL DEVLETIN DINAMIKLERI 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kamu yönetiminde sosyal modernleşmenin uygulanması bir amaç 

değil, bir süreçtir. Amaç, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde güçlü bir sosyal devlet yaratmaktır. Güçlü 

bir sosyal devletin yaratılması, sosyal modernleşme yoluyla gerçekleşir. Sosyal modernleşme, 

sosyal alanda birçok değişikliği içerir. Sosyal alandaki bu değişimler, vatandaşların sosyal 

hareketliliğinin ve yaşam standartlarının artırılmasını, güçlü sosyal politika ve sivil toplum 

kurumlarının oluşturulmasını, beşeri sermayenin öneminin artırılmasını, eğitim düzeyinin 

yükseltilmesini, maddi ve manevi faydalara erişimin genişletilmesini, vb. atfedilebilir. 
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Bağımsızlık yıllarında Azerbaycan Cumhuriyeti'nde sosyal devletin kurulması için sağlam 

temeller atılmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde sosyal devletin temelleri Ümummilli lider Haydar 

Aliyev tarafından atılmıştır. 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nde sosyal devletin kurulması ve sosyal modernleşme ile ilgili 

hüküm, Umummilli lider Haydar Aliyev tarafından kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'na 

yansıtılmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'nın 7. maddesinin 1. fıkrasında gösteriliyor ki, 

"Azerbaycan devleti demokratik, yasal, laik, üniter bir devlettir" (Azerbaycan Cumhuriyeti 

Anayasası,  , 1995). 

Demokratik, yasal devletlerde gerçek bir sosyal devletin var olduğundan yukarıda 

bahsetmiştik. Anayasa'nın 12. maddesinin "Devletin en yüksek amacı" başlıklı 1. paragrafı, "İnsan 

ve medeni hak ve özgürlüklerin, Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları için iyi bir yaşam standardı 

sağlamak devletin en yüksek amacıdır" diyor. Anayasanın bu maddesi, Azerbaycan Cumhuriyeti 

vatandaşlarına iyi bir yaşam standardı sağlamak devletin en yüksek hedefi olduğunu belirtmektedir. 

Bu, sosyal devletin temel ilkesidir. Vatandaşlar için iyi bir yaşam standardı sağlamak, refah 

devletinin temel ilkelerinden biridir. Azerbaycan Cumhuriyeti, sosyo-ekonomik gelişmişlik 

açısından dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biridir. Anayasa'nın "Ekonomik kalkınma ve devlet" 

başlıklı 15. maddesinin 1. fıkrasında, "Azerbaycan Cumhuriyeti'nde ekonominin gelişmesi, farklı 

mülkiyet türlerine dayalı olarak insanların refahını artırmaya hizmet etmektedir" denilmektedir 

(Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası,  1995).   

Hak ve özgürlükleri olmayan bir birey, toplum ve devlet sosyal refah içinde yaşayamaz. 

Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasının "Temel insan ve medeni hak ve özgürlükleri" başlıklı 

üçüncü bölümü, insan hak ve özgürlüklerine ayrılmıştır. "Sosyal güvenlik hakkı" başlıklı 38. 

maddesi herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğunu belirtmektedir. Bu, Azerbaycan'ın sosyal 

devlet varlığının ana göstergesidir. 

Modern Azerbaycan Cumhuriyeti'nde sosyal bir devlet kurmak için derin sosyo-ekonomik 

reformlar gerçekleştirilmektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 

seçilmesinin ilk gününden itibaren asıl amacının bir "sosyal devlet" yaratmak olduğunu belirtti. 

İlham Aliyev Azerbaycan devletinin sosyal bir devlet olduğu ile alakalı “Bu konudaki görüşlerimi 

defalarca paylaştım ve tekrar söylemek istiyorum ki devletimiz sosyal bir devlettir. Sosyal devlet, 

sosyal alana ve insanlara büyük önem veren ve politikasının merkezinde vatandaş olan bir devlettir” 

söylemiştir (Aliyev , 2013). 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nde sosyal devletin kurulması ve sosyal modernleşmenin stratejik 

yönleri, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 6 Aralık 2016 tarihli 1138 Sayılı Kararnamesi 

ile onaylanan Azerbaycan Cumhuriyeti ulusal ekonomik beklentileri için Stratejik Yol Haritasında 

belirtilmiştir. Stratejik Yol Haritası kısa, orta ve uzun vadeli dönemleri kapsamakla, 2020 yılına 

kadar sosyo-ekonomik kalkınma stratejisi ve eylem planı, 2025 yılına kadar uzun vadeli bir vizyon 

ve 2025 sonrası dönem için hedef görünümünden oluşur. 

Stratejik Yol Haritası, sosyo-ekonomik kalkınmanın, sosyal devletin güçlendirilmesinin ve 

sosyal modernizasyonun tutarlı reformlar temelinde uygulanmasının ana amaç ve hedeflerini ortaya 

koymaktadır. 

Azerbaycan devletinin başarılı sosyal politikası, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in izlediği 

devlet politikasının temel önceliklerinden biridir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal devletin 

güçlendirilmesi, özellikle sosyal modernleşmeyi geliştirmeyi amaçlayan kardinal sosyal reformları 

gerçekleştirmeye başladı. 2019, Azerbaycan Cumhuriyeti tarihine sosyal reformlar yılı olarak girdi. 

Sosyal reformların ana stratejik çizgisi, nüfusun sosyal refahını daha da iyileştirmektir. 2019 yılında 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararıyla 4,2 milyon kişiyi kapsayan ve 2,3 milyar manat değerinde 

iki büyük sosyal reform paketi hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, onaylanan sosyal 
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paketin önemi hakkında şunları söylüyor: “Bildiğiniz gibi bu yılın başlarında çok büyük bir sosyal 

paket onaylandı ve bu sosyal girişimler 4 milyondan fazla kişiyi kapsıyor. Çok önemli adımlar atıldı 

- asgari ücret önemli ölçüde artırıldı. İlkinde yüzde 40, ikincisinde yüzde 40 oranında artırılmıştır ve 

Eylül'de ödenecek. Asgari ücret 130 manattan 250 manat'a neredeyse iki kez yükseltildi. Emekli 

maaşı 116 manattan 200 manata çıkarıldı. Bu çok önemli bir artıştır ve elbette büyük mali kaynaklar 

gerektiriyor. Ek gelirimizin neredeyse tamamını sosyal alana yönlendiriyoruz. Çünkü sosyal alan 

bizim için bir önceliktir ve bu alan her zaman ilgi odağ ıolmuştur, aynısı bugün de geçerlidir. 

Azerbaycan vatandaşlarının refahı veya standartları her zaman ilgi odağımızdadır ve mümkün 

olduğunca bu sorunları çözüyoruz. Bu sosyal paketin uygulanmasının çok para gerektirdiğini de 

söylemelemek mümükün . Buna neredeyse ikiye katlanan sosyal emeklilik maaşlarını da 

ekleyebiliriz. Sorunlu krediler çözülmüş, diğer sosyal girişimler başlatılmış ve bu bir kez daha 

politikamızın sosyal  develet odaklı olduğunu gösteriyor” (Aliyev , 2013 ). 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ikinci sosyal paketi kapsayan 18 Haziran 2019 tarihli 

kararnameleri ve asgari emekl imaaşını artırmaya yönelik yeni yasama girişimi, nüfusun refahını 

artırmak içinde devrim niteliğinde adımlar atıldığını gösteriyor. Bu 

kararnamelerleülkedeasgariücretinyanısıraçeşitlialanlardaçalışanlarınmaaşlarını da artdı. 

27 Eylül - 10 Kasım 2020 arasında İkinci Karabağ Savaşı gerçekleşti. 44 gün süren savaş 

sonucunda Azerbaycan Ordusu düşmana karşı şanlı bir zafe rkazanmış, ermeni ordusunu yenerek 

işgal altındaki Azerbaycant opraklarından çıkarmıştır.Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, 

Başkomutan İlham Aliyev'in liderliğinde, Azerbaycan Ordusu ve Azerbaycan halkının güçlü birliği 

sonucunda, işgal altındaki Şuşa, Fuzuli, Cebrail, Hadrut, Kubadlı, Zengilan, Ağdam, Kelbecer, 

Laçın bölgeleri ve diğer bölgeler kurtarıldı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü sağlandı. 

Yaklaşık 30 yıldır işgal altındaki bu topraklardaki şehirler, yerleşim yerleri ve köyler ermeniler 

tarafından vahşice tahrip edilmiş, okullar, hastaneler, kültür merkezleri, kütüphaneler, camiler, 

tarihi eserler, sosyal altyapı ve evler yerlebir edilmiştir. Yıkılan bölgelerin restorasyonu ve bir 

milyondan fazla yerinden edilmiş kişinin evlerine dönmesi, savaşta öldürülen asker ve subay 

ailelerinin, gazilerin sosyal güvence altına alınması, güçlü bir sosyal program oluşturma ve 

uygulanması ihtiyacını yarattı. Aynı zamanda, Azerbaycan'da sosyal devletin güçlendirilmesi ve 

nüfusun refahının daha da iyileştirilmesi sosyal bir öncelik olarak belirlenmiştir. Bu amaçla 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 2 Şubat 2021 tarihli "Azerbaycan 2030: Sosyo-Ekonomik Kalkınma 

için Ulusal Öncelikler" konulu bir kararnameyi imzaladı. Ulusal önceliklerin "Güçlü devlet ve 

yüksek refah toplumu" başlıklı giriş bölümünde belirtiliyor ki, "Başarılı sosyo-ekonomik ve siyasi 

başarılar, ulusal ve çok kültürlü değerler, Doğu ve Batı'nın kavşağı olan Azerbaycan'ın gücünün 

artacağına dair güven veriyor. Bu fırsatlar, Azerbaycan'ın ekonomik egemenliğinin 

güçlendirilmesini ve 2030 yılına kadar modern yaşam standartlarına dayalı yüksek sosyal refah 

toplumuna sahip güçlü bir devlete dönüşmesini garanti etmektedir. Azerbaycan devleti, ülkedeki 

nüfusun refahını daha da artırmak için sosyal odaklı bir piyasa ekonomisi geliştirmeyi seçmiştir 

(president.az/articles/504474 (başvuru tarihi-22.05.2021) ). 

Ulusal Önceliğin ana hedeflerinden biri, kurtarılmış topraklara dönüş meseleleridir. 

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması halkımızın çok asırlık tarihinde büyük bir yeres 

ahiptir. Azerbaycan halkı son yüzyılda devlet sınırlarını yeniden tesis ederek askeri ve diplomatik 

alanda yeni bir büyük zafer eldeetmiştir. Zaferinkalıcıolmasıiçin, kendi yerli topraklarından 

yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü sağlanmalıdır. Bu Büyük Dönüş, vatandaşlarımızın 

kurtarılmış topraklarda sürdürülebilir yerleşimi ve bu toprakların ülkenin ekonomik faaliyetine 

entegrasyonu için bir köprü olacaktır. Bu önceliğin başarılı bir şekilde uygulanması için aşağıdaki 

iki hedefe ulaşılmalıdır: 

- sürdürülebilir yerleşim;  

- ekonomik faaliyete yeniden entegrasyon (president.az/articles/504474.başvuru tarihi-

22.05.2021 ). 
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Azerbaycan Cumhuriyeti'nde sosyal devletin kurulmasında ve sosyal modernleşmenin 

uygulanmasında önemli faktörlerden biri, devlet-vatandaş ilişkilerinde objektifliği, sosyal adaleti, 

şeffaflığı ve açıklığı sağlamaktır. Genel olarak, hukukun üstünlüğü ile yönetilen bir devlet tesivil 

toplumda devlet-vatandaş ilişkilerinde yüksek düzeyde vatandaş memnuniyetinin sağlanması 

önemli ve gerekli koşullardan biridir. Yurttaş memnuniyetini sağlamak, kamu yönetiminde 

niteliksel bir değişiklik gerektirir. Sovyet totaliter yönetiminden miras kalan bürokrasi, erteleme, 

rüşvet  ve yolsuzluk, vatandaşlar arasında meşru memnuniyetsizliğinden oluyordu. Kamu 

yönetiminde demokratik reformların gerçekleştirilmesi ve yenilikçi işlerin hayata geçirilmesi, 

vatandaş memnuniyetinin sağlanmasında önemli bir adım olmuştur. 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "ASAN hizmet"inyolsuzlukverüşvetekarşıenetkiliaraçolduğunu 

söyledi. Elbette Azerbaycan dahil tüm ülkeler bu belayla mücadele etmelidir. Mücadele ediyoruz, 

cezai tedbirler, idari tedbirler alınıyor. Ancak, enetkiliönlemlersistemikönlemlerdir. "ASAN 

hizmet" de bu konuyu devraldı. Tüm devlet kurumlarında vatandaşlara karşı tutum, çalışmalarına 

sorumlu yaklaşım "ASAN" ile aynı olmalıdır. Bugün"ASAN" sadece Azerbaycan'ı tanıtan milli 

markamız değil, aynı zamanda halkımızın zihniyetinde bulunan yeni, modern, kültürel değerler 

itanıtıyor ve dolayısıyla “ASAN'ın kamusal yaşamda çok önemli bir yeri vardır” (Azerbaycan 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının resmi web sitesi. - Bakü, 7 Aralık 2017. 

cumhurbaşkanı.az/articles/26232 (başvuru tarihi-21.05.2021). 

Sosyal devletin kurulmasında sosyal modernleşmenin önemli bileşenlerinden biri, Azerbaycan 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 9 Ağustos 2018 tarihli kararı ile kurulmuş DOST Ajansıdır 

(Sürdürülebilir ve Operasyonel Sosyal Güvenlik Kurumu). DOST Ajansının kuruluş amacı; 

istihdam, emek, engellilik ve sosyal koruma alanındaki hizmetlerin kalitesini artırmak, bu 

hizmetlerde şeffaflığı artırmak, yenilikçi çözümlerin uygulanmasını sağlamak ve vatandaş 

memnuniyetini sağlamaktır. Halihazırda vatandaşların "ASAN hizmet"in ve DOST Ajans 

faaliyetlerinden memnuniyeti yüzde 98-100'dür. 

4.SONUÇ 
Sosyal modernleşmenin uygulanmasındaki yeniliklerden biri, emekli maaşlarını belirlemek 

için otomatik bir mekanizmanın oluşturulmasıdır. Emeklilik yaşına ulaşan vatandaşlara, her hangi 

bir kurum veya kuruluşa gitmeden ve her hangi bir belge sunmadan otomatik olarak emeklilik yaşı 

atanır. Bu, yolsuzluk, rüşvet ve ertelemenin önlenmesinde önemli bir araç olmuştur. 

Böylece,  aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

- Sosyal devlet fikri tarihsel bir kategoridir. İnsanlık tarihindei nsanlar her zaman iyi 

toplumlarda ve adil devletlerde mutlu bir şekilde yaşamak istemişlerdir. Düşünürler, herkesin 

özgürlük ve refah içinde yaşadığı ütopik toplumlar ve devletler hakkında sayısız eser yazmışlardır. 

- Sosyal devlet fikri, XIX yüzyılda Avrupa'da birt eori ve kavram halinegeldi. 

- 20. yüzyılda çeşitli sosyal devle tmodelleri ortaya çıkmaya başladı. 

- Azerbaycan Cumhuriyeti'nde sosyal devletin yasal dayanağı Azerbaycan Cumhuriyeti 

Anayasasıdır. Anayasanın 7, 12, 15, 16 ve 38.maddeleri Azerbaycan Cumhuriyeti'nde  sosyal 

devletin ana hükümlerini düzenlemektedir. 

- Modern AzerbaycanCumhuriyeti'nde sosyal devletin temeli Ümummilli lider Haydar Aliyev 

tarafından atılmış ve sosyal devletin kurulması onun siyasi devamcısı  Cumhurbaşkanı İlham 

Aliyev tarafından başarıyla sürdürülüyor. 

- Sosyal devletin kurulması sosyal modernleşme sürecinde gerçekleşir. Azerbaycan 

Cumhuriyeti'nin kamu yönetiminde sosyal modernleşmenin uygulanması bir amaç değil, bir 

süreçtir. Amaç, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde güçlü bir sosyal devlet kurmaktır. Güçlü bir sosyal 

devletin yaratılması, sosyal modernleşme yoluyla gerçekleşir. 

- Azerbaycan Cumhuriyeti'nde siyasi, hukuki, sosyal ve ekonomik modernizasyon eşzamanlı 

olarakgerçekleştirilmektedir. Yeni üretim alanlarının ortaya çıkışı ve oluşumu, yeni bilim, eğitim ve 

sağlık sistemleri, özellikle orta sınıf olmak üzere yeni sosyal sınıflar, sosyal koruma ve güvenliğin 
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genişletilmesi, maddi refahın  sürekli iyileştirilmesi, yoksulluğun kademeli olarak azaltılması sosyal 

modernleşmenin göstergeleridir. 

- Hak ve özgürlükleri olmayan bir birey, toplum ve devlet sosyal refah içinde yaşayamaz. 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nde demokratik, yasal bir devlet ve sivil toplum kurulmuştur. 

- Azerbaycan devleti sosyal bir devlettir ve Azerbaycan'ın sosyal devlet modeli, dünyanın 

gelişmiş demokratik devletlerinin olumlu, evrensel değerlerive milli-manevi değerlerine 

dayanmaktadır. Azerbaycan'da sosyal devletin başarılı gelişimi beşeri sermayenin gelişimine 

bağlıdır. 

-  Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kamu yönetim sisteminde başarılı bir sosyal modernleşme 

örneği  "ASAN hizmet" ve DOST Ajansı'nın kurulmasıdır. 
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KAMU HİZMETLERİNİN KALİTESİNİN İZLENMESİ VE EĞERLENDİRİLMESİ: 

AZERBAYCAN ÖRNEĞİ 

MONITORING AND EVALUATION OF THE QUALITY OF PUBLIC SERVICES 

 

Tariyel MAMMADOV
*
 

 

ÖZET 

Bu çalışma , kamu hizmetlerinin kalitesinin ve erişilebilirliğinin iyileştirilmesinin, modern 

devlet tarafından uygulanan idari reformlar çerçevesinde bir öncelik olduğunu ve kamu 

hizmetlerinin kalitesinin izlenmesinin özel bir pratik öneme sahip olduğunu göstermektedir. Kamu 

hizmetlerinin kalitesinin izlenmesi anlatılırken, araştırmacılar tarafından geliştirilen hizmet kalitesi 

modeli, izlemede karşılaşılan zorluklar açısından incelenmiştir.Kamu hizmetlerinin izlenmesi 

alanında farklı ülkelerde farklı modellerin kullanıldığı belirtilmektedir. Bu alandaki izleme 

görevleri, nüfusun kamu hizmetlerinin kalitesinden genel memnuniyet düzeyinin belirlenmesini, 

vatandaşların bu hizmetlerdeki yeniliklere ve diğer konulara karşı tutumunu analiz etmeyi ve 

değerlendirmeyi içerir.  Azerbaycan'da kamu hizmetlerinin kalitesinin izlenmesi ve 

değerlendirilmesi ile ilgili deneyimler ilgili belgeler temelinde analiz edilmiş ve bu prosedürlerin 

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyon 

Devlet Ajansı  tarafından uygulandığı kaydedilmiştir.  Bu çalışmada ayrıca, Devlet Ajansı 

tarafından"ASAN Hizmet Endeksi"ne göre kamu hizmetlerinin değerlendirilmesi için kurallar 

tartışılmaktadır. 

  Kamu hizmetlerinin kalitesinin düzenli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesinin, kamu 

hizmetlerinin kalitesini ve kullanılabilirliğini artırmak için en etkili araçlardan biri olduğu sonucuna 

varılmıştır. İzlemenin temel amacı, kamu hizmetlerinin sağlanmasında en sorunlu alanları 

sistematik olarak belirlemek ve en çok talep edilen hizmetlerin temel göstergelerinin dinamiklerini 

izlemektir. Kamu hizmetlerinin kalitesini değerlendirmek için doğru bilgi kaynaklarını seçmek de 

önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi, reformlar, kamu hizmetleri, kalite izleme ve 

değerlendirme, model,değerlendirme kuralları,  “ASAN hizmet Endeksi”  

 

ABSTRACT 

The article shows that improving the quality and accessibility of public services is one of the 

priorities of the administrative reforms implemented by the modern state, and monitoring the 

quality of public services is of particular practical importance in ensuring this. It explains the 

monitoring of the quality of public services, and considers the service quality model developed by 

researchers in terms of the difficulties encountered during the monitoring. It is noted in the article 

that different models are applied in the field of monitoring of public services in different countries. 

The level of general satisfaction of the population with the quality of public services, analysis and 

assessment of citizens' attitude to innovations when purchasing these services are among the tasks 

carried out as part of this monitoring. 

The practice of monitoring and evaluating the quality of public services in the Republic of 

Azerbaijan is analyzed on the basis of relevant documents, and it is noted that these procedures are 

carried out by the State Agency for Citizen Services and Social Innovations under the President of 

the Republic of Azerbaijan. The State Agency reviews the Rules for the evaluation of public 

services on the "ASAN service index", and reveals the parameters that make up this index, as well 

                                                 
*
 Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet İdareçilik Akademisi doktora öğrencisi taryelmammadov@mail.ru 

 

mailto:taryelmammadov@mail.ru


SEBUSS ECONBUSS  
2

nd
 International Economics and Business Symposium 

ISBN: 978-975-93937-1-7 

2. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

 

281 

as the directions for assessing the level of organization and provision of e-services in government 

agencies. 

Based on the analysis, it is concluded that regular monitoring and evaluation of the quality 

of public services is one of the most effective tools for improving the quality and accessibility of 

public services. The main purpose of the monitoring is to systematically identify the most 

problematic areas in the provision of public services and to monitor the dynamics of key indicators 

of the most popular services. It is also important to choose the right sources of information to assess 

the quality of public services. 

Keywords: public administration, reforms, public services, quality monitoring and 

evaluation, model, Republic of Azerbaijan, evaluation rules, “ASAN service index” 

 

1.GİRİŞ  
Modern kamu yönetimi sisteminin geliştirilmesinin ana odaklarından biri, devlet tarafından 

yürütülen idari reformların önceliklerinden biri olan kamu hizmetlerinin kalitesini ve 

erişilebilirliğini artırmaktır. Bunu sağlamada, kamu hizmetlerinin kalitesinin izlenmesi özellikle 

pratik öneme sahiptir. 

Kamu hizmetlerinin kalitesinin izlenmesi, bir dizi göstergeye dayanarak bu hizmetlerin 

kalitesinin değerlendirilmesini içeren bir dizi prosedür olarak yorumlanabilir. Bu izleme, kamu 

hizmetlerinin sağlanması açısından vatandaşların devlet ve yerel yönetimlerin kalitesinden 

memnuniyet derecesi hakkında nesnel bilgi edinmenin yollarından biridir. Özellikle, izleme, kamu 

hizmetlerinin iyileştirilmesi için devlet düzeyinde yapılan reformlara nüfusun güven düzeyini 

belirlemenizi sağlar. 

Bu bakış açısından, izlemenin işlevsel amacı, geri bildirim sağlamak, yani yönetim 

nesnesinin ihtiyaçlarını belirlemek, yönetim organı tarafından onu etkileme yöntemlerinin ve 

araçlarının etkinliğini değerlendirmeyi mümkün kılmaktır. 

Kamu hizmetlerinin kalitesinin izlenmesi sırasında, hizmet verenlerin soyut düşünceleri ve 

vaatleri ile ilgili bir takım zorluklar ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda A. Parasuraman, V. 

Zeithhalmve L. Berry tarafından geliştirilen hizmet kalitesi modeli ilgi çekicidir.Hizmet kalitesi için 

temel gereksinimleri yansıtan bu model, sunulan hizmetlerden müşteri memnuniyetsizliğine neden 

olan 5 boşluğu tanımlamaktadır: 

1. Müşterilerin beklentileriyle yönetimin müşteri beklentilerini algılamaları arasındaki 

boşluk.Yönetim, tüketicilerin ne istediği veya hizmet bileşenlerini nasıl değerlendirdikleri 

konusunda her zaman net bir fikre sahip değildir. Örneğin, hastalar hemşirelerinin onlara 

bakmasıyla daha fazla ilgilenirken, hastane yönetimi hastaların sağlanan beslenmenin kalitesine 

önem verdiğine inanmaktadır. 

2. Yönetimin müşteri beklentilerini algılaması ile bunların kalite spesifikasyonlarına 

dönüştürülmesi arasındaki boşluk. Yönetim sağlanan hizmetler için kalite standartlarına sahip 

olmayabilir veya bunlara ilişkin gereksinimler çok soyut olabilir. Bu gereksinimler açık ve net bir 

şekilde tanımlanmış olsa bile, bunların uygulanması gerçekçi olmayabilir ve yönetim gerekli kalite 

seviyesini korumak için gerekli adımları atamayabilir. Örneğin, bir havayolu şirketi müşterilerin 10 

saniye içinde telefonla yanıt almasını istiyor, ancak gerekli sayıda çalışanı işe almıyor ve bu hizmet 

standardını sağlamak için gerekli önlemleri almıyor. 

3. Kalite spesifikasyonları ile hizmet sunumu arasındaki boşluk.  Bu boşluk birçok faktörden 

kaynaklanabilir. Örneğin, yetersiz personel eğitimi, aşırı İş Yükü, düşük çalışan moralleri vb. 

Müşterilere hizmet sunmak, sadece beklentilerini karşılamak değil, aynı zamanda belirli çelişkilere 

yol açabilecek hizmetlerin mali ve ekonomik verimliliği anlamına gelir. 
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4. Müşteriye verilen hizmet ile müşterinin onun hakkında ne bildiği arasındaki boşluk 

Tüketici beklentileri, genel halkın erişebileceği bilgilerdeki sözlerden etkilenir.Reklam Kitapçığında 

büyük odalar bulunan bir otel varsa ve varışta müşteri kirli bir oda bulursa, memnuniyetsizliğin 

nedeni kitapçığın içeriğinin gerçeğe uygun olmaması olacaktır. 

5. Tüketici beklentileri ile aldıkları hizmetler hakkındaki algıları arasındaki boşluk, önceki 

boşluklardan bir veya daha fazlası olduğunda ortaya çıkar (Parasuraman, A., V.A. Zeithaml ve  L.L. 

Berry ,1985 :41-50). 

Bu nedenle, kamu hizmetlerinin kalitesini izlerken, hizmet sunumundaki zorlukların 

belirlenmesine ve bunların üstesinden gelmenin yollarını belirlemeye dikkat etmek önemlidir. 

Kamu hizmetlerini izleme deneyiminin analizi, bu alanda farklı ülkelerde farklı model ve 

metodolojilerin kullanıldığını göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında, Kanada'nın kamu 

hizmetlerini izleme deneyimi de göz önünde bulundurulabilir. Kanada vatandaş merkezli hizmetler 

Enstitüsü (Institute for Citizen-Centered Services – ICCS), kamu hizmetlerinin kalitesini 

değerlendirmek ve dünyanın en iyi uygulamalarını pekiştirmek için dünya standartlarında bir 

araştırma merkezidir.Misyonu, kamu kurumlarını vatandaşların ve işletmelerin yüksek düzeyde 

memnuniyetini sağlamada desteklemektir (  // http:www.iccs-isac.org/cmt/?lang=en ). 

Deneyim, bu alandaki izlemenin, nüfusun kamu hizmetlerinin kalitesinden genel 

memnuniyet düzeyini belirlemeyi, vatandaşların bu hizmetleri alırken yeniliklere karşı tutumlarını 

analiz etmeyi ve değerlendirmeyi, yürütme makamlarının derecelendirmelerini ve diğer görevleri 

oluşturmak için bir dizi bilgi edinmeyi amaçladığını göstermektedir. 

Azerbaycan'da kurulan yasal gerekçelere uygun olarak sağlanan kamu hizmetlerinin 

kalitesinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, Vatandaş Hizmeti ve Sosyal İnovasyon Devlet Ajansı 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Böylece, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın 11 Eylül 2014 tarihli 

262 sayılı Kararnamesi uyarınca,“kamu hizmetlerinin elektronik sicilinin oluşturulması için 

önlemler üzerine”, elektronik kayıtta yer alan hizmetlerin değerlendirilmesi, Azerbaycan 

Cumhurbaşkanına bağlı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyon Devlet Ajansı tarafından 

gerçekleştirilmektedir (https://president.az). 

Devlet Ajansının, her bir hizmet için alt hizmet merkezlerinde verilen hizmetleri 

değerlendirmek amacıyla izleme hakkı, 5 Eylül 2012 tarih ve 706 sayılı Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan hükümle de düzenlenmiştir. 

Devlet ajansı, bu hüküm tarafından belirlenen faaliyet alanlarına uygun olarak aşağıdaki 

görevleri yerine getirir: 

- tüm vatandaşlara, ikamet izninden bağımsız olarak ve tüm takvim günlerinde, hız, 

şeffaflık, nezaket, sorumluluk ve rahatlık ilkelerine dayalı olarak merkezlerde hizmet sunumunun 

kontrolünün sağlanması; 

- yasalara uygun olarak merkezlerde sağlanan her hizmetin etkinliğini, kalitesini ve 

şeffaflığını değerlendirmek; 

- merkezlerde faaliyet gösteren devlet organlarının çalışanlarının etik davranış 

kurallarına uyumu izlemek; 

- izleme ve değerlendirme sonuçlarına ilişkin ilgili yardım ve raporların hazırlanması; 

- tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ilgili devlet organlarına zorunlu 

tavsiyelerde bulunur ve Azerbaycan Cumhurbaşkanını bu konuda bilgilendirir (https://president.az).   

Bütün bunlar, kamu hizmetlerinin kalitesini daha da artırmanın yanı sıra, kamu kurumlarının 

ve hizmet sunumundan sorumlu yetkililerin faaliyetlerinde daha fazla şeffaflık sağlamaya yardımcı 

olur. 

https://president.az/
https://president.az/
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Değerlendirmenin “ASAN Hizmet Endeksi” ne göre yapıldığı belirtilmelidir.  

Elektronik kayıtta yer alan her bir hizmet için, “ASAN Hizmet Endeksi” ajans tarafından 

elektronik kayda yerleştirilir.Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın “Kamu hizmetlerinin elektronik 

kaydının oluşturulmasına yönelik tedbirler hakkında” Kararnamesi, “ASAN Hizmet Endeksi” 

uyarınca Vatandaş Hizmeti ve Sosyal İnovasyon Ajansı tarafından kamu hizmetlerinin 

değerlendirilmesi için kuralların oluşturulmasına ilişkin bir hüküm içermektedir. 

Buna göre, 17 Ekim 2016 tarihli 1 / 1-06 sayılı Devlet Ajansı Yönetim Kurulu Kararı, 

“ASAN Hizmet Endeksi” için devlet hizmetlerinin değerlendirilmesi kuralları” onaylandı 

(http://www.e-qanun.az/framework/34012) .  

Yönetmeliklere göre, her bir kamu hizmetinin organizasyonu ve sunumu bu yönetmeliklere 

uygun olarak mevcut durumun değerlendirilmesinin bir sonucu olarak tanımlanan ölçü birimi 

“ASAN Hizmet Endeksi” olarak adlandırılır. 

Kurallara göre, “ASAN Hizmet Endeksi” ni oluşturan parametreler aşağıdaki gibi 

tanımlanır: 

- hizmet hakkında bilgi vermek (hizmetin sağlanması için gerekli belgeler ve hizmetin 

maliyeti, hizmetle ilgili taleplere yanıt verme, vb.); 

- hizmet için başvuru imkanı (elektronik, posta, doğrudan); 

-  hizmet süresi; 

- hizmet organizasyonunda kullanılan bilgi kaynaklarının elektronizasyonu ve diğer devlet 

kurumlarının bilgi sistemleri ile entegrasyon; 

- çalışanların hizmetlerin organizasyonu konusunda eğitimi;  

-  şikayet ve kontrol mekanizmaları; 

-  vatandaş memnuniyetini ölçmek için mekanizmalar. 

Her kamu hizmetinin değerlendirilmesi üç aşamada yapılır: 

- Veri toplama: 

- toplanan verilerin analizi ve Devlet Ajansı tarafından değerlendirme yapılması; 

- değerlendirme sonuçlarının sistematizasyonu, sonuçlara ilişkin referansların ve raporların 

hazırlanması (http://www.e-qanun.az/framework/34012) . 

Devlet kurumlarında elektronik hizmetlerin organizasyonu ve sunumunun seviyesinin 

değerlendirilmesi, Devlet Ajansı tarafından belirlenen 3 kriter ve alt bölümlerle aşağıdaki alanları 

dikkate alarak yapılır: 

–elektronizasyon ve iletişim seviyesi; 

–bilgi açıklığı ve erişilebilirlik düzeyi; 

–kullanım kolaylığı seviyesi. 

Elektronik hizmetler ve Bilgi Sistemleri aşağıdaki gibi değerlendirilir: 

– 50 % ve daha düşük – yetersiz; 

–%51 ila %70-yeterli; 

– %71 ila %90 arası iyidir; 

– %91'den %100'e - mükemmel ( //http://e-qanun.az/framework/34358).   

http://www.e-qanun.az/framework/34012
http://www.e-qanun.az/framework/34012
http://e-qanun.az/framework/34358
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Azerbaycan'da kamu hizmetlerinin değerlendirilmesinin yılda en az bir kez yapıldığı ve 

sonuçlarının elektronik kayıt portalı üzerinden yayınlandığı belirtilmelidir. 

Değerlendirme sonucunda hazırlanan sertifika, hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanan 

hizmetlerin organizasyonunun durumu, puan ve yüzde olarak tanımlanan değerlendirme sonuçları 

ve “ASAN Hizmet Endeksi”  hakkında bilgi içerir. 

Gördüğünüz gibi, kamu hizmetleri sisteminin daha da geliştirilmesine, izlenmesi eşlik 

etmelidir. Bu durumda, bir kavram olarak izleme aslında self servis geliştirmenin aşamalarıdır; 

yaşam durumlarının analizini, müşteri memnuniyetinin değerlendirilmesini, yeni hizmetler için 

müşteri talebinin değerlendirilmesini ve çok daha fazlasını içerir. 

Bu nedenle, kamu hizmetlerinin kalitesinin düzenli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi, 

kamu hizmetlerinin kalitesini ve kullanılabilirliğini artırmak için en etkili araçlardan biridir. 

İzlemenin temel amacı, kamu hizmetlerinin sağlanmasında en sorunlu alanların sistematik olarak 

tanımlanması ve en çok talep edilen hizmetlerin sağlanmasında temel göstergelerin dinamiklerinin 

izlenmesidir. 

Yürütme makamları tarafından sağlanan kamu hizmetlerinin izlenmesine yönelik 

metodolojik destek, tüketiciler için hizmetlerin kalite, rahatlık ve kullanılabilirlik parametrelerini 

yansıtan temel göstergelere dayanmalıdır. Bu parametreler, kamu hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin 

kural ve standartlara dahil edilmelidir. 

2.SONUÇ 

Pratik açıdan, kamu hizmeti izleme metodolojisi, izlemenin yürütme organı tarafından yıllık 

veya altı aylık bazda yürütülmesini sağlar.İzleme aşamaları: izlenecek kamu hizmetleri listesinin 

hazırlanması; Bu hizmetlerin kalitesi ve kullanılabilirliği ile ilgili bilgilerin toplanması ve 

karşılaştırmalı analizi; izleme zamanını belirleme; izlemeden sorumlu uzmanların listesini tutmak 

ve kamu hizmetlerini izleme alanlarına göre değerlendirmek için kriterleri belirlemek (bu kriterler, 

incelenen kamu hizmetlerinin kalitesi ve kullanılabilirliği parametrelerinin düzenleyici değerlerini 

içerir). 

    Kanaatimizce kamu hizmetlerinin kalitesini değerlendirmek için doğru bilgi kaynaklarının 

seçilmesi önemlidir. Bu açıdan bakıldığında, daha uygun bilgi kaynakları, devlet organlarının 

seçilmiş istatistikleri, değerlendirilen devlet organlarında yapılan izleme sonuçları, devlet 

organlarının resmi internet kaynaklarının analizi, kamu hizmetlerinin tüketici anketlerinin sonuçları 

ve diğer kaynaklar olabilir. 
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BİNYIL KALKINMA AMAÇLARINDAN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 

AMAÇLARINA GEÇİŞİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRANSITION FROM MILLENNIUM DEVELOPMENT 

GOALS TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

 

Elnur ALİYEV
*
 

 

ÖZET 

2012'de düzenlenen Rio + 20 Konferansı'nda, üye devletler tarafından, Binyıl Zirvesinde 

kabul edilen 2000-2015 yılları arasında uygulamaya konulan Binyıl Kalkınma Amaçlarına ilişkin 

uygulama tecrübelerinden yola çıkılarak bu hedefleri daha da ileriye taşıyacak şekilde 2015 Sonrası 

Kalkınma Gündeminin oluşturulması bağlamında bir dizi SKA’nın geliştirilmesi amacıyla bir süreç 

başlatılması kararı alınmıştır. Bu karara dayanarak üye ülke temsilcilerinden ve sivil toplum 

kuruluşlarından alınan katkılarla 2015-2030 döneminde uygulanmak üzere 2030 Sürdürülebilir 

Kalkınma Gündemi oluşturulmuş ve sözkonusu belge 25 Eylül 2015'te BM Sürdürülebilir Kalkınma 

Zirvesinde kabul edilmiştir. Bu kapsamda, 17 adet SKA ve 169 adet SKA’larla ilişkili hedef 

belirlenmiştir.  Binyıl kalkınma amaçlarından SK amaçlarına geçiş sürecinde sözkonusu amaçların 

belirlenme süreci, kapsamı ve içeriği karşılaştırıldığında önemli farklılıkların olduğu ve BKA'ların 

birtakım sınırlılıklarının bulunduğu görülmektedir. Bu bakımdan araştırmada  Binyıl kalkınma 

amaçları ve Sürdürülebilir Kalkınma amaçları karşlaştırmalı analiz edilmiş, kapsam ve içeriği, 

farklılıkları ortaya koyulmuştur.  

Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir kalkınma, Binyıl kalkınma amaçları, iyi yönetişim, kamu 

yönetimi 

 

ABSTRACT 

At the Rio + 20 Conference held in 2012, a set of SDGs in the context of establishing the 

Post-2015 Development Agenda to further these goals, based on the implementation experiences of 

the Millennium Development Goals adopted by the member states between 2000 and 2015, adopted 

at the Millennium Summit. It was decided to initiate a process for the development of Based on this 

decision, the 2030 Agenda for Sustainable Development was created to be implemented in the 

2015-2030 period with the contributions received from member country representatives and non-

governmental organizations, and the said document was accepted at the UN Sustainable 

Development Summit on 25 September 2015. In this context, 17 SDGs and 169 SDG-related targets 

were determined. When the determination process, scope and content of the mentioned goals in the 

transition period from the millennium development goals to the SD goals are compared, it is seen 

that there are important differences and there are some limitations of MDGs. In this respect, 

Millennium development goals and Sustainable Development goals were analyzed comparatively in 

the research, and their scope, content and differences were revealed. 

Keywords: Sustainable development, Millennium development goals, good governance, 

public administration 
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1.GİRİŞ 

Geleneksel kalkınma yaklaşımında, sürdürülebilir kalkınmanın insanlar ve ekonomi gibi 

unsurları kapsanmakta, ancak çevre, yerel topluluklar ve toplumlar gibi unsurlar ise yeterince 

dikakte alınmamaktadır. Sürdürülebilir kalkınmada ise, ekonomik, sosyal ve çevre boyutlarının her 

birisi aynı seviyede önem taşımakta olup ekonomik kalkınma, sosyal kalkınma ve çevrenin 

korunması sürdürülebilir kalkınmanın bağımsız ve karşıklı etkileşim içerisinde olan önemli 

boyutlarıdır.  

Önemli ölçüde uzun vadeli bir perspektife sahip sürdürülebilirlik kavramının daha kısa ve 

orta vadeli kalkınma kavramıyla bütünleştirilerek ekonomi, toplum ve doğanın sürdürülebilirlik 

temelinde yeni bir kalkınma yaklaşımını ortaya koyan SK aynı zamanda, özgürlük, eşitlik, 

dayanışma, hoşgörü, doğaya saygı ve sorumluluğun paylaşılması gibi temel değerleri de bünyesinde 

barındırmaktadır. 

Sürdürülebilir kalkınma, kapsadığı konular bağlamında ekonomik, ekolojik ve sosyo-

kültürel açılardan da tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, SK, ekonomik açıdan, -doğal sermaye dahil 

olmak üzere geniş anlamda- sermaye stokunu sabit tutarak veya artırarark gelirin maksimize 

edilmesi şeklinde tanımlanırken, ekolojik açıdan biyolojik ve fiziki sistemlerin direnç ve 

sağlamlığının devam ettirilmesi, sosyal açıdan ise sosyal ve kültürel sistemlerin istikrarının 

sürdürülmesi olarak tanımlanmaktadır (Rogers, Jalal and Boyd, 2008:43-44).  

 

 

Şekil 1: Sermaye Yaklaşımına Göre Sürdürülebilir Kalkınmanın Üç Boyutu 

Kaynak: Costanza et al., 2014:153.  

 

İnsanın esenliğini üretmek için gerekli olan yerleşik, sosyal, insan ve doğal sermaye 

arasındaki etkileşim, üretilmiş sermaye ve beşeri sermaye (ekonomi) topluma olduğu ise tabiatın 

içerisinde yer almaktadır. Doğal sermayenin korunması ve geliştirilmesine yönelik hizmetler 

anlamında ekosistem hizmetleri, insan refahına doğal sermayenin doğrudan olmamakla beraber 

dolaylı göreceli bir katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, ekosistem hizmetlerine hitap etmek için geniş, 

disiplinler arası bir perspektifin benimsenmesi esas olup bunu SK yaklaşımı sağlamaktadır 

(Costanza et al., 2014:153). 
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2.BİNYIL KALKINMA AMAÇLARINDAN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 

AMAÇLARINA GEÇİŞ  

 

Sürdürülebilir kalkınmanın tarihi perspektif içerisinde ele alındığı bölümde belirtildiği 

üzere, 2000 yılında düzenlenen Binyıl Zirvesinde (Millenium Summit) yoksulluğun azaltılması 

başta olmak üzere eğitim, sağlık ve cinsiyet eşitliği gibi beşeri ihtiyaçların karşılanması, çevrenin 

korunması, iyi yönetişimin geliştirilmesi, hassas sosyal grupların gözetilmesi konusunda 

GOÜ’lerdeki insanlara daha fazla fırsat ve özgürlüklerin sunulması amacıyla 2015 yılına kadar olan 

dönem için kalkınma gündemi niteliğindeki Binyıl Kalkınma Amaçlarını (Millenium Development 

Goals, BKA) ortaya koyan Binyıl Bildirgesi kabul edilmiştir (UN General Assembly, 2000).  

Binyıl Zirvesinde kabul edilen 2000-2015 yılları arasında uygulamaya konulan BKA’lara 

ilişkin uygulama tecrübelerinden yola çıkılarak bu hedefleri daha da ileriye taşıyacak şekilde 2015 

Sonrası Kalkınma Gündeminin oluşturulması için 2012'de düzenlenen Rio + 20 Konferansı'nda, üye 

devletler tarafından bir dizi SKA’nın geliştirilmesi amacıyla yeni bir süreç başlatılması kararı 

alınmıştır. Bu karara dayanarak üye ülke temsilcilerinden ve STK’lardan alınan katkılarla 2015-

2030 döneminde uygulanmak üzere 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi oluşturulmuş ve 

sözkonusu belge 25 Eylül 2015'te BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde kabul edilmiştir. Bu 

kapsamda, 17 adet SK amacı ve 169 adet SK amaçlarıyla ilişkili hedef belirlenmiştir  (UN General 

Assembly, 2015).  

BKA’lardan SKA’lara geçiş sürecinde sözkonusu amaçların belirlenme süreci, kapsamı ve 

içeriği karşılaştırıldığında BKA’lar ile SKA’lar arasında önemli farklılıkların olduğu ve BKA’ların 

birtakım sınırlılıklarının bulunduğu görülmektedir.  

Bir defa hazırlık süreci bakımından değerlendirildiğinde geniş ölçekli bir katılımcılık 

anlayışıyla hedefleri kapsayıcı bir şekilde belirlenen ve uzun dönemde hazırlanan SKA’lara kıyasla 

BK amaçları, BM ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatından (OECD) sınırlı sayıdaki uzman 

tarafından yukarıdan aşağıya bir yöntemle nispi olarak daha kısa süre içerisinde hazırlanmıştır 

(United Nations, 2016:27).  

Yine, BKA’lar; GOÜ’lere odaklanmış iken SKA küresel ölçekte azgelişmiş, gelişmekte olan 

ve gelişmiş ülkelerin tümünü kapsayacak şekilde amaç ve hedefler içermektedir. Ayrıca, küresel 

ölçekte de bazı hedefler belirlenmiştir (United Nations, 2016:33).  

Ayrıca, BKA’lar, ana konu olarak sosyal kalkınmaya odaklanmış, ekonomi ve çevre 

konuları oldukça sınırlı bir şekilde ele alınmıştır. Bununla beraber, ekonomik ve sosyal kalkınma ve 

çevre konuları SKA’lar kapsamında dengeli bir şekilde yer almış ve kalkınmanın üç boyutuyla da 

entegre olacak bir nitelik taşımaktadır (United Nations, 2016:33-34.). Bu bağlamda, örneğin çevre 

konusu BKA’da tek bir amaç kapsamında ele alınırken SKA’da müstakil beş farklı başlık altında 

(SKA 6, 7, 13, 14, 15) ele alınmıştır (United Nations, 2016:33). Bunun yanında, SKA’lar 

kalkınmanın üç ayağıyla da bütünleşebilirken (1, 2, 8, 11, 12, 15) BKA’larından hiçbiri 

kalkınmanın üç boyutuna birden entegre olacak şekilde tasarlanmamıştır. 
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Şekil 2. BKA ve SKA’da Kalkınmanın Üç Boyutunun Kapsanması 

Kaynak: United Nations, 2016:34 

 

Diğer taraftan, BKA’lar ile SKA’lar arasında özellikle, ortaya konulan hedeflerin niteliği ile 

kullanılacak göstergeler bakımından önemli yaklaşım farklılıkları bulunmaktadır. Bu noktada, 

BKA’ların bir kısmında ilgili amaçlarla bağlantılı hedef göstergelerde “eğilimin tersine 

döndürülmesi” veya “mevcut oranın yarıya indirilmesi” gibi bir hedef belirleme sözkonusudur. Öte 

yandan, SKA’da hedefler daha belirli ve iddialı bir nitelik taşımaktadır. BKA sınırlı amaç ve 

hedefler içermekte iken SKA belirgin bir şekilde daha kapsayıcı amaç ve hedefleri içermektedir. 

BKA’da açlıkla yoksulluk tek başlık altında iken SKA’da bunlar ayrı ayrı ele alınmıştır. Bunların 

yanında, BKA’da barış ve adaletin sağlanması gibi bir başlık yer almazken SKA’da bu husus ayrıca 

ele alınmıştır. SKA eğitimde kalite boyutu da öne çıkmaktadır. Yine, SK alanına yönlendirilecek 

finansal kaynaklar açısından konu değerlendirildiğinde daha önce resmi kalkınma yardımları odaklı 

ele alınan finansal kaynaklar meselesi daha geniş bir kapsam çerçevesinde ele alınmıştır. 
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Tablo 1: BKA ve SKA Tasarımlarının Karşılaştırmalı Analizi 

Binyıl Kalkınma 
Amaçları 

BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları 

Ortak Noktalar Yeni/Farklı Noktalar 

1. Amaç: Aşırı 

Yoksulluk ve 

Açlığı Yok 
Etmek 

Amaç 1. Her tür yoksulluğu, 

nerede olursa olsun sona erdirmek 

 Aşırı yoksulluk ve 

açlıkla mücadele  

BKA 1 no’lu amaç 1,2 ve 8 no’lu SK 

amacına bölünmüştür. 

 

Amaç 2. Açlığı bitirmek, gıda 

güvenliği sağlamak, besleme 

imkânlarını geliştirmek ve 
sürdürülebilir tarımı desteklemek  

 

"Geride kimse kalmasın" hedefiyle 

bağlantılı daha özellikli hedefler 

belirlenmiştir. Aşırı Yoksulluk ve 

Açlığı Yok Etmek Amacı (BKA1) 

temel bir gündem olup yoksulluğun 

bütün yönleriyle izlenmesine 
odaklanmaktadır.  

 

Amaç 8. Sürdürülebilir ve 

kapsayıcı ekonomik kalkınmayı 

sağlamak, tam ve üretici istihdamı 

ve insan onuruna yakışır işleri 

sağlamak 

Yoksulluğun 

azaltılmasında temel 

faktör kapsayıcı 

ekonomik büyüme 

ve insan onuruna 

yakışır istihdamdır. 

Tarım, hayvancılık ve balıkçılık 

üretim sistemlerine ve bunların 
araştırma fonlarına önem verilmiştir. 

2. Amaç: 

Evrensel Temel 

Eğitimi 
Sağlamak 

Amaç 4. Herkesi kapsayan ve 

herkese eşit derecede kaliteli 

eğitim sağlamak ve herkese yaşam 
boyu eğitim imkânı tanımak 

Herkes için eğitim 

Eğitimin kalitesine ve mesleki eğitim, 

genç ve yetişkin okuryazarlığı gibi 

eğitimin diğer yönlerine de 
odaklanılmıştır. 

3. Amaç: 

Cinsiyet 

Eşitliğini 

Geliştirmek ve 

Kadın 

Etkinliğini 
Artırmak 

Amaç 5. Toplumsal cinsiyet 

eşitliğini sağlamak ve kadınların 

ve kız çocuklarının toplumsal 

konumlarını güçlendirmek 

Cinsiyet Eşitliğini 

Geliştirmek ve 

Kadın Etkinliğini 

Artırmak 

Cinsiyet eşitsizliğinin altında yatan 

ayrımcılık, şiddet, 

istihdam/ücretlendirme, liderlik, 

adalet ve mevzuat, ekonomik, 

finansal ve teknolojik kritik faktörlere 
odaklanma sözkonusudur. 

4. Amaç: Çocuk 

Ölümünü 
Azaltmak 

Amaç 3. İnsanların sağlıklı bir 

yaşam sürmelerini ve herkesin her 
yaşta refahını sağlamak 

İnsanların sağlık 

durumunun 
iyileştirilmesi 

3 BKA (4, 5, ve 6) tek bir SKA 

altında birleştirilmiştir. BKA çocuk 

ve kadınların sağlığına odaklanmış 

iken sözkonusu SKA kapsamında 
herkes yer almaktadır. 

5. Amaç: Anne 

Sağlığını 
Geliştirmek 

Amaç 3. İnsanların sağlıklı bir 

yaşam sürmelerini ve herkesin her 
yaşta refahını sağlamak 

İnsanların sağlık 

durumunun 
iyileştirilmesi 

Yukarıda açıklanmıştır. 

6. Amaç: 

HIV/AIDS, 

Sıtma ve Diğer 

Hastalıklarla 
Mücadele 

Amaç 3. İnsanların sağlıklı bir 

yaşam sürmelerini ve herkesin her 
yaşta refahını sağlamak 

İnsanların sağlık 

durumunun 
iyileştirilmesi 

Yukarıda açıklanmıştır. 

7. Amaç: 

Çevresel 

Sürdürülebilirliği 
Sağlamak 

Amaç 6. Herkes için suya ve 

sağlığa erişimi ve suyun ve 

sağlığın sürdürülebilir yönetimini 
garanti altına almak 

Vatandaşların 

yaşam alanı ve 

çevresi bakımından 
refahının artırılması 

 

 

Amaç 11. Kentleri ve insani 

yerleşim yerlerini herkesi 

kucaklayan, güvenli, güçlü ve 
sürdürülebilir kılmak 

Şehirlerde 

yaşayanların hayat 

kalitesinin ve 

şartlarının 
iyileştirilmesi 

Şehirlerde yaşayanların hayat 

kalitesinin ve şartlarının 
iyileştirilmesi 

 

Amaç 12. Sürdürülebilir tüketimi 
ve üretimi sağlamak 

Çevrenin 

sürdürülebilir 

Çevre dostu sürdürülebilir üretim ve 
tüketim teknikleri ve unsurları 
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Kaynak: United Nations, 2016:46-50. 

 

yönetimi  

 

Amaç 13. İklim değişikliği ve 

etkileri ile mücadele için acil 

olarak adım atmak 

Çevrenin 

sürdürülebilir 

yönetimi ve 
korunması 

İklim değişikliği ile mücadele  

 

Amaç 14. Okyanusları, denizleri 

ve deniz kaynaklarını SK için 

korumak ve sürdürülebilir şekilde 

kullanmak. 

Tabii kaynakların 

ve biyoçeşitliliğin 

sürdürülebilir 

yönetimi  

Deniz alanlarının ve kaynaklarının 

korunması ve yönetimine 
odaklanmıştır. 

 

Amaç 15. Karasal ekosistemleri 

korumak, restore etmek ve 

sürdürülebilir kullanımını 

sağlamak, ormanların 

sürdürülebilir kullanımını 

sağlamak, çölleşme ile mücadele 

etmek, toprakların verimlilik 

kaybını durdurmak ve geriye 

çevirmek ve biyoçeşitlilik kaybını 
durdurmak 

Çevrenin 

sürdürülebilir 

yönetimi ve 
korunması 

Orman, arazi ve dağ ekosistemleri ve 

sürdürülebilir biyoçeşitlilik 
konularına odaklanmıştır.  

8. Amaç: 

Kalkınma İçin 

Küresel Bir 

Ortaklık 
Geliştirmek 

Amaç 17. Sürdürülebilir kalkınma 

için küresel ortaklığın uygulama 

araçlarını güçlendirmek ve küresel 
ortaklığı yeniden canlandırmak  

Kalkınma için 

küresel ortaklığın 

geliştirilmesi  

Finans, teknoloji, kapasite geliştirme, 

ticaret ve makroekonomik istikrar, 

istatistik gibi sistematik konulara 
odaklanmıştır. 

Yok 
Amaç 7. Herkes için erişebilir, 

güvenilir, sürdürülebilir ve modern 

enerji sağlamak  

Enerjiye erişim için özellikli bir 

amaçtır. BKA arasında bu amaca 

yönelik herhangi bir amaç yer 

almamaktadır. 

Yok 

Amaç 9. Dayanıklı altyapı inşa 

etmek, sürdürülebilir ve kapsayıcı 

sanayileşmeyi ve yeni buluşları 
teşvik etmek  

 

Sanayileşme sürecinde yenilikçilik ve 

teknolojiye odaklanmıştır. BKA 

arasında bu amaca yönelik herhangi 
bir amaç yer almamaktadır. 

Yok 
Amaç 10. Ülkelerin içinde ve 
aralarındaki eşitsizlikleri azaltmak  

BKA’lar da cinsiyet 

eşitsizliğinin 

azaltılması 

bağlamında sınırlı 

ölçüde yer 
almaktadır.  

Küresel ölçekte ülkeler arasında ve 

ülke içinde eşitsizliğin azaltılması 

BKA'da yer almamaktadır. 

Ekonomik, finansal, hukuki, siyasi, 

ticari konularda küresel eşitlik 
konularına odaklanmıştır. 

Yok 

Amaç 16. Sürdürülebilir kalkınma 

için barışçıl ve herkesi kucaklayan 

toplumları teşvik etmek, herkesin 

adalete erişimini sağlamak, her 

seviyede etkin, hesap verebilir ve 

kucaklayıcı kurumlar inşa etmek 

 

Şiddet, insan sömürüsü, hakkaniyetli 

adalet, yönetişim ve hesap verebilirlik 

konularına odaklanmıştır. BKA 

arasında bu amaca yönelik herhangi 
bir amaç yer almamaktadır. 



  
 

 

 

3.SONUÇ 

Zaman içerisinde içeriği zenginleşen ve derinleşen SK terimi, aynı zamanda yaşayan bir 

kavram olup kapsamı ve çerçevesi, temel değerler ve ilkeler çerçevesinde ve bilimsel araştırmaların 

rehberliğinde gerek devletler düzeyinde gerekse küresel, bölgesel veya ulusal sivil toplum 

kuruluşları, ve sosyal kesimlerin temsilcilerinin katılımıyla dinamik bir süreçle odağı ve vurgusu 

belirlenmiş; kavramın kapsamı, temel ilke ve değerler çerçevesinde halen evrilmeye devam 

etmektedir. Diğer taraftan, BKA’lar ile SKA’lar arasında kapsam ve hazırlık sürecinin ötesinde 

önemli yaklaşım farklılıkları mevcuttur. Özellikle, ortaya konulan hedeflerin mahiyeti, detayı ile 

kullanılacak göstergeler arasında önemli yaklaşım farklılıkları bulunmaktadır. Bu noktada, BKA’da 

belirli amaçlar bakımından ilgili amaçla bağlantılı hedef göstergelerde “eğilimin tersine 

döndürülmesi” veya “mevcut oranın yarıya indirilmesi” gibi bir hedef belirleme sözkonusu 

olabilirken SKA’da hedefler daha belirli ve iddialı bir nitelik taşımaktadır. Bu bağlamda, örneğin 

açlıkla ilgili “0” gibi bir hedef belirlenmiştir. BKA sınırlı amaç ve hedefler içermekte iken SKA 

belirgin bir şekilde daha kapsayıcı amaç ve hedefleri içermektedir. BKA’da açlıkla yoksulluk tek 

başlık altında iken SKA’da bunlar ayrı ayrı ele alınmıştır. Bunların yanında, BKA’da barış ve 

adaletin sağlanması gibi bir başlık yer almazken SKA’da bu husus ayrıca ele alınmıştır. SKA 

eğitimde kalite boyutu da öne çıkmaktadır. Yine, SK alanına yönlendirilecek finansal kaynaklar 

açısından konu değerlendirildiğinde daha önce resmi kalkınma yardımları odaklı ele alınan finansal 

kaynaklar meselesi daha geniş bir kapsam çerçevesinde ele alınmıştır.  
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CORONA PANDEMIC AND THE FINANCIAL MARKET IN JORDAN 

 

Dr. Dua'a Al SAIFI
*
 

Ahmad Saleh HUSSIEN
**

 

 

ABSTRACT 

This paper aims to highlight of the financial markets at Jordan under the conditions of 

corona pandemic. Financial markets are one of the important economic indicators that reflects the 

development of economic activity for any country and its systems and financial and economic 

policies. 

Jordanian financial markets still suffering from the consequences of economic crisis of 

2008. Furthermore, Jordan could not face all the difficulties that met from that time because of the 

political problems at the neighbor countries, as a result, generally, it led to decrease the economic 

growth. with the first infected case appeared in Jordan the led to make many precautionary 

measures. as a precautionary measure; the financial markets of Jordan decided to suspend of work.  

This paper presented a summary of the consequences of corona pandemic in Jordanian 

financial markets.  

Key words: Jordan, Financial markets, Corona, Economy.  
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EFFECTS OF COVID-19 TO IRAQ BUSINESS ENVIRONMENT 

 

COVİD-19 SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN KRİZ YÖNETİM STRATEJİSİ 

 

Sabiha ANNAÇ GÖV
*
 

Halmant MANTHKI
** 

ABSTRACT 

 

Today we are living in an abnormal situation that changed the way of our daily life and 

directly affected most sections of our lives, and it will certainly affect our future, which is the 

pandemic of the year 2020 Corona virus. As is the case in all parts of the world, the Corona virus 

has affected the economic situation of all countries around the world, and certainly Iraq is one of 

these countries that have been affected by this pandemic. This study aims to analyses and underline 

the effects of covid-19 pandemic on the Iraqi business environment. The data used in my research 

are official data issued by the Iraqi government, in particular the data of the Ministry of Trade and 

some non-governmental organizations. It is analyzed the numbers and data to focus on the impact 

of the pandemic on the labor market, trade, and business environment in Iraq. The information 

showed a great impact on the labor market in Iraq, especially the oil field, because the global drop 

in oil prices due to the pandemic has led to the deterioration of all working sectors in the country, 

especially since Iraq depends mainly on exporting oil and benefiting from imports from selling it to 

the global market. And in the absence of a significant management response, this strong effect of 

the pandemic, coupled with reduced access to healthcare, and other services will have lasting 

impacts on the ability of families either to escape poverty or remain above it. Projections suggest 

that poverty could increase by 7 to 14 percentage points, meaning that 2.7 to 5.5 million more Iraqis 

could become poor due to the COVID-19 pandemic, in addition to the existing 6.9 million poor, 

pre-COVID.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*
 Dr. Öğr. Üyesi, Gaziantep Üniversitiy, Aviation Management Department, sgov@gantep.edu.tr , Orcid Id: 0000-

0001-7601-559X 
**

 Master Student, Gaziantep University, Business Management Department 



SEBUSS ECONBUSS  

2
nd

 International Economics and Business Symposium 

ISBN: 978-975-93937-1-7 
2. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

 

295 

 

ÖZET 

Korona virüsün dünya genelinde salgına dönüşmesinin ardından ekonomik olarak en 

güçlüden en zayıfa kadar tüm ülkeler çeşitli önlemler almışlardır. Bu çalışmanın amacı, 

Türkiye'deki korona virüs krizinin etkilerini tespit etmek; krizin etkilerini en aza indirmek için 

uygulanan stratejilerden bahsetmek ve kriz yönetimi çerçevesinde atılan adımları değerlendirmektir. 

Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. 

Araştırmada, uluslararası / ulusal resmi kurum ve sivil toplum kuruluşlarının kaynakları 

incelenmiştir. Sonuç olarak, Türkiye' nin krizi önleme (ülkeye girişi geciktirme), krize hazırlıklı 

olma (güçlü bir sağlık sistemi ve atanmış personel bulundurma), krize cevap verme (şeffaf, hesap 

verebilir, sorumluluk üstlenmiş ve etkili iletişim) ve krizden yeni normal hayata dönme 

süreçlerinde, bazı aksaklıklar olsa da başarılı ve etkili bir kriz yönetimi stratejisi izlediği tespit 

edilmiştir.  

Türkiye'deki korona nedeniyle meydana gelen ölümler ve vakaların durumu ile diğer 

ülkelerle karşılaştırılarak politika oluşturmaya ışık tutabilecektir. Verileri ECDC (Avrupa Hastalık 

Kontrol Merkezi) veri setinde bildirilen 140 ülkenin ortalama Covid-19 kümülatif ölüm vaka oranı 

12 Nisan 2020 (ECDC 2020) itibarıyla 4,78'dir. Türkiye'nin kümülatif-kümülatif ölüm oranı 12 

Nisan 2020'de 2,11 vaka idi. Bu oran, nüfusu 75 milyonu aşan ülke ortalamasının (4,29) yaklaşık 

yarısıdır. Bu Türkiye'nin tedavi ve yönetiminin görece başarılı olduğu anlamına gelebilir. 

Türkiye, kriz yönetimi sürecinde bir önlem, tedbir stratejisi izlemiştir. Türkiye'nin salgınla 

mücadele sürecinde risk yönetimi ve kriz yönetimi ilkelerini gözeten bir politika uygulandığı 

görülmektedir. Kamuoyunun bilgilendirilmesi, yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar, 

karantina önlemleri, Bilim Kurulu önerileriyle karar alma süreçlerine katılım, kanıta ve verilere 

dayalı açıklamalarda bulunulması ve kurumların görev alanlarının sorumluluğunun üstlenilmesi kriz 

yönetiminin kanıtıdır. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Salgın, Kriz Yönetimi, Stratejik Yönetim, Türkiye 
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COVID-19 AND FUTURE WORLD 

 

İbrahimov Hüseyn QASIMOĞLU
*
 

 

ABSTRACT 

Today, the concept of covid-19 stands in the chain of the most relevant paradigm of the 

modern global world. The most dangerous aspect of this concept and process is that it has become a 

global threat to all of humanity. Until a few decades ago, world scientists classified the global 

problems of mankind and did not rule out the possibility of dangerous environmental situations at 

some point. It was at this point that a number of important theories began to emerge, including the 

clash of civilizations. On the whole, the results of many of these theories were aimed at eliminating 

the possible threats to the world. 

At the same time, there are output factors that will determine the future paradigms of the 

world order. They can be characterized as follows: 

1. Formation of an economy with economical and solid foundations; 

2. Establishment of the principle of economy in households; 

3. To create an environment for international dialogue and cooperation in the field of 

protection and security of ecologically clean environment; 

4. It has become clear to the whole world that liberalism and a liberal economy cannot win, 

because societies where the function of the state is weak and insignificant, no matter how abundant 

they may be, cannot ensure their security. 

5. Military and so on. it is more important that investments in such areas are spent on 

environmental welfare and environmental health; 

6. Liberal management of society reduces its mobilizing functionality in extreme conditions; 

7. The need to reduce the service sector and expand production in the world; 

8. Revival of agriculture, directing the production capacity of farms to the necessary and 

coordinated production; 

9. The desire to rule the world not by conflict paradigms, but by peace paradigms, and so on 
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THE “SAFE TOURISM CERTIFICATION PROGRAM” AS A BASIC COMPONENT OF 

THE FUNCTIONING OF THE HOTEL COMPLEXES OF THE REPUBLIC OF TURKEY 

IN TERMS OF COVID-19 

Pavlenko Irina GENNADIEVNA
*
 

Kendzerskaya Natalia VLADIMIROVNA
**

 

 

ABSTRACT 

The article considers the current state of the tourism industry of the Republic of Turkey in 

the context of the impact of the outbreak of a new coronavirus infection on the industry, as well as 

the features of certification of national enterprises of the hotel industry in the framework of 

providing services according to high standards of health and hygiene of tourists. 

Key words: COVID-19, tourism industry, hotel enterprises, certification, safe tourism. 

 

In recent decades, the Republic of Turkey has been one of the countries, the economy of 

which is increasingly dependent on the dynamics of tourism development. Increased security in the 

country, increased investment in infrastructure, as well as the devaluation of the lira contribute to 

the growth of the country's attractiveness for foreign tourists. According to the World Travel and 

Tourism Council, Turkey is the sixteenth in the ranking of countries in terms of the contribution of 

tourism to GDP, and the volume of the country's population employed in this industry is about 8%.  

A record high of the tourist flow of Turkey was recorded in 2019, represented by the 

number of tourists in the amount of more than 45 million people. It should be noted that already in 

2020 this indicator has significantly decreased and today continues to remain at a critically low 

level in terms of lockdown against the background of the pandemic, which is a factor in the 

development of the global crisis that has affected the Turkish tourism industry. 

Since August 1, 2020, Turkey has started accepting tourists from Russia, and before that it 

opened its borders to several dozen countries, in particular, Great Britain, Germany, Ukraine, 

Belarus and Kazakhstan. In that way, during this period of reducing the sickness rate and a slight 

recovery of tourist activity in the country, the Turkish government has implemented a set of 

effective anti-epidemic measures. 

In May 2020, the Turkish Ministry of Culture and Tourism launched the “Safe Tourism 

Certification Program”. Certification measures should ensure the safety of hotels, restaurants, 

transport and other public places. Within the framework of this program, several hundred security 

criteria have been developed. There is also a separate list of institutions that can check hotels and 

other public places for compliance with the new security measures. These institutions are certified 

according to international standards allowing to carry out hygienic inspections, inspections for the 

absence of medical threats and environmental safety. 

It is necessary to highlight the following key features of inspections within the framework of 

certification: 

1. Inspections are never carried out remotely. 

2. Inspections are repeated monthly. 

3. As a supplement to the official inspection, at least two additional secret inspections must 

be carried out within a month. 

4. If a violation is detected during one of the repeated checks, the “Safe Tourism Certificate” 

that has already been issued will be revoked after a warning.  

                                                 
*
 Candidate of Economic Sciences, Docent, V.I. Vernadsky Crimean Federal University 

**
 Master student, Faculty of Geography, Geoecology and Tourism, V.I. Vernadsky Crimean Federal University 



SEBUSS ECONBUSS  

2
nd

 International Economics and Business Symposium 

ISBN: 978-975-93937-1-7 
2. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

 

298 

 

Among the requirements of the “Safe Tourism Certificate” reflected in the Assessment form 

for COVID-19 and hygiene practices to be observed during the pandemic for accommodation 

facilities, the following are the main ones: 

1. Detailed health checks during recruitment. 

2. A special algorithm for meeting the guest: informing about the observance of social 

distance, contactless payment, re-disinfection of key cards after each use. 

3. Control of the amount of protective means for staff and guests. 

4. Free means of protection and disinsection in public places. 

5. Psychological support and motivation trainings for employees. 

6. A specially designed checklist for the hotel kitchen, including the rules of cleaning, the 

procedure for checking products when they are accepted; a separate checklist dedicated to the safe 

food handling when preparing meals. 

7. Regulation of social distance in the courtyard, on the beach and on the hotel grounds. 

The implementation of these requirements is carried out by hotel complexes in the following 

ways: 

1. At the hotel entrance all guests have their temperature measured. 

2. Separate rooms are equipped as an isolation room, where specially dedicated staff works. 

3. Separate staff serves guests in the food service areas to avoid their contact with food and 

to follow the rules of social distancing. For example, guests do not pour tea on their own or touch 

the coffee machines in public areas. 

4. Access to the SPA is only possible by appointment with mandatory disinfection of the 

premises and equipment after each client. 

5. The buffet food delivery areas are equipped with glass canopies to avoid direct contact 

with food, and the common eating areas are arranged according to the requirements of social 

distancing. The required distance between the tables should be at least 1.5 m, and the distance 

between the chairs should be at least 60 centimeters. 

6. In outdoor pools the level of chlorine in the water should be maintained at 1-3 ppm and in 

closed pools it should be maintained 1-1.5 ppm. 

7. Guests are allowed to visit the hammams, saunas and steam baths for no more than 30 

minutes, followed by a 15-minute cleaning. 

8. Announcements about limiting the number of participants are given before animation 

event, preference is given to outdoor activities. 

9. Plans for social distance and limiting the number of participants are prepared for all mini-

clubs and children's centers. The events are attended by specially trained staff, children are 

regularly have their temperature measured and checked whether they use antiseptics. All toys and 

surfaces of play items are regularly washed and disinfected. 

This verification program is compulsory for the facilities with 30 and more rooms from 

January 1, 2021 and non-compulsory for facilities with less than 30 rooms. It should be noted that 

every tourist who arrives at the hotel has the right to demand the presentation of the “Safe Tourism 

Certificate”. 

At present, the total amount of certified accommodation facilities in Turkey, registered by 

the Ministry of Culture and Tourism, as well as local municipalities, is 3954 objects. 

The global outbreak of the new coronavirus infection came at a time of rapid recovery in the 

Turkish tourism industry, when the country saw a sharp increase in the number of tourists arriving 

due to measures taken to restore the industry after the currency crisis in 2018. However, despite the 

strict restrictions in the framework of anti-epidemic measures, the Republic of Turkey is a state that 

has every chance to ensure compliance with the highest standards of health and hygiene during the 

global recovery of the world tourism industry and, as a result, to reach the previous level of 

development of the national tourism and hospitality industry. 
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PROSPECTS AND POTENTIAL OF DEVELOPING TOURISM IN CRIMEA 
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ABSTRACT 

The articles analyzes performance indicators of tourism in Crimea and provides an overview 

of changes due to coronavirus pandemic. It highlights distinctive features that are key to activate 

domestic tourism and enable all-year-round functioning of resorts.  I also describes the most 

promising areas of development. 

Key words: tourism, coronavirus pandemic, potential, prospects of development, Crimea.  

 

Circumstances of coronavirus pandemic turned out to be a serious challenge for tourism in 

Crimea.  Analysis of Crimea tourism performance indicators in 2018 – 2020 clearly signals about 

growing popularity of tourist services and the role peninsula recreation potential may play in public 

health improvement.  Seasons of 2018 and 2019 were generally successful and showed increase of 

tourist numbers.  Number of visits in Crimea in the beginning of 2020 further outperformed 

comparative figures of previous years.  During first two months in 2020 number of people that 

spent their vacations in Crimea increased by 11.2% over similar period in 2019 and nearly doubled 

compared to 2018. However, the quarantine that started on March 17, 2020 interrupted the industry 

and Crimea could not accept any tourists due to implementation of severe limitations.  Only in June 

when mandatory self-isolation requirement was lifted, the vacation season could gradually restart.  

The restart was done step-by-step to avoid any deterioration of the epidemiological situation and 

creation of additional risks.  During this period different industries including tourism could resume 

their work.  But business had to readjust its processes to a new reality.  Nevertheless the number of 

tourists in Crimea in second half of 2020 outperformed comparative numbers of 2019 by 11%.  

Public opinion poll about 2021 vacation plans shows that Crimea ranks first with 14% 

respondents planning to spend their holidays in this region.  Number two goes to the Black sea 

resorts of Krasnodar region (10% of respondents). 4% of Russian citizens plan to spend their 

vacations on the resorts of Сaucasian mineral springs and around 8% considers other regions of 

Russia.  In 2019 Crimea welcomed 7.5 million of tourists, in 2020 – 6.3, yet in 2021 it expects to 

see not less than 8 million people. Thus peninsula demonstrates robust growth potential even in the 

complicated conditions of changes and restrictions. 

Аchievement of such results to a large extent can be attributed to distinctive features of the 

region.  The most important ones (cultural and historical heritage, therapeutic potential, natural and 

landscaping diversity) are further reviewed in details.  

Cultural and historical heritage of Crimea.  The history of peninsula goes back to the 

antic times.  So one can find here architectural and historical monuments from very different epochs 

and nations.  For instance, during Vth century B.C. ancient Greeks built city-state of Chersoneses 

Tauris on the territory of the modern Sevastopol.  This ancient city is still in very good conditions 

and had around 750 thousand visitors only in 2019.  Starting from Vth through XIIIth centuries 

Crimean peninsula witnessed active development of cave cities.  Today the most famous and visited 

cities are Mangup-Kale, Chufut-Kale and Eski-Kermen.   Most of the tourist get to see them on off-

road safaris, which provide a good opportunity to not only see ancient monuments but also 

guarantees a portion of fresh air and adrenaline rush.  From the period of prosperous Republic of 

Genoa Crimea inherited 3 almost fully preserved fortresses: Chembalo fortress near city of 
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Balaclava, the fortress of Sudak and the fortress in Feodosia.  Starting from XIXth century Crimea 

became official summer residence of the crowned Romanov family.  It was a golden edge of 

building magnificent palaces on the south coast of Crimea: Livadia palace was a summer residence 

of Nikolay II, Massandra palace – of Alexander III and Nikolay II.  Aristocrats that wanted to be 

around crowned residences built their own palaces such as palace of Yusupov or Vorotsov.  Many 

of those palaces are surrounded by gorgeous parks, which are worth separate visits. 

Separate chapter of the Crimean historic heritage are places of battles and military glory.  

Sevastopol is home to numerous military monuments of all kinds and formats.  Examples of those 

monuments include Konstantin battery, 35
th

 coastal battery or Balaclava underground docks.  

Construction of Konstantin battery started after decree of Catherine the Great and was supervised 

by duke Suvorov.  Underground complex of 35
th

 coastal battery played important role in the heroic 

defense of Sevastopol.  Another remarkable place to visit could be docks carved in the mountain of 

Balaklava, which were once a repair base for submarines and a storage facility for nuclear arsenal, 

stone quarries of Adzhimushkay where civilians of Kerch hid during WWII and many more. 

On top of historical monuments and places of battles, Crimea has many pilgrim sites.  The 

peninsula is the birthplace of Orthodox Christianity in Russia.  In 998 A.D. prince Vladimir was 

baptized in the church of Chersoneses and later converted Russia to Christianity.  The remains of 

that ancient church can still be seen in the St. Vladimir’s Cathedral in Chersoneses.  Crimea is also 

rich in unique cave monasteries: St. Dormition in Bakhchisarai,  St. Clement's in Inkerman and 

many more.  Even short listing of the iconic Crimean attractions clearly demonstrates that 

sightseeing programs of Crimea can successfully compete with those of Greece, Spain and Cyprus.  

Therapeutic potential.  Apart from extensive sightseeing programs, Crimea has a huge 

potential in developing spa and medical tourism.  Healing power of Crimean climate and air was 

known during various periods of Russian history.   Before Soviet revolution Russian emperors and 

their families regularly visited the region for health reasons. After the revolution new country 

leaders also appreciated therapeutic potential of Crimea.  Already in 1921 Soviets issued a special 

decree named “About use of Crimea for therapeutic treatment of working class” which marked start 

of mass tourism to sanatoriums and wellness centers. 

Therapeutic potential of Crimea is based simultaneously on several factors: 

- Different kinds of salubrious air suitable for healing various diseases.  The air of the 

relict juniper and cedar groves of the southern coast is filled with phytoncides.  Coastal air is humid 

and salty.  The air of steppes is hot and dry.  The mountain air is fresh and clean. 

- Enormous balneological potential: a lot of Crimean lakes are filled with healing mud 

and rapa 

- Climate: Crimea can offer of a lot sunny days and swimming season from May to 

October 

Crimea is firmly associated with “all Soviet Union health resort” title launched in the 1960
th

.  

And this association is actively used to brand Crimean tourism all to the present days. A huge 

number of sanatoriums and wellness hotels, educated medical personnel and perfected for decades 

medical experience, all of it along with the implementation of the modern medical methods can 

ensure sustainable flow of visitors to Crimea.  This category of visitors gets even more important 

since they are not that strictly tied to the peak tourist season as compared to those who only travel 

for sun, sea and holiday feelings.  Prolongation of tourist season is one to the top priority tasks for 

Crimea in order to maximize revenues from tourism and ensure sustainable employment for 

personnel involved into industry.  Low season medical tourism can play for Crimea the same role 

that ski resorts of Krasnaya Polyana play for Sochi. 

Natural and landscaping diversity of Crimea.  On top of its numerous historical 

monuments and therapeutic potential, landscaping and bio diversity of Crimea can satisfy 

expectations of the most demanding nature admirers.  Those who prefer mountains will fall in love 

with southern coast of Crimea representing the mountain range with juniper and cedar groves and 



SEBUSS ECONBUSS  

2
nd

 International Economics and Business Symposium 

ISBN: 978-975-93937-1-7 
2. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu 

 

301 

 

with pebble and rocky beaches. This region also boast a number of unique nature spots.  For 

instance, tourists can visit number of caves.  In the Red one visitors can observe life of the bats.  

The beautiful Marble cave in the recent years turned into a stage for symphonic performances of the 

rock masterpieces.     Those who prefer sand beaches and flat surface will appreciate western coast 

of Crimea with dozens of kilometers of wide sand beaches and shallow waters. The coast of the 

Azov sea will boost the interest of those who wish to visit mud volcanoes and unique Koyashskoye 

salt lake with its bright pink waters situated on the Opuk sand split.  To those who prefer active 

holidays Crimea can offer a lot of picturesque tracking routes some of which start their history from 

centuries ago like famous Golitsyn’s route in Novy Svet.  Many vineyards and wineries create great 

opportunities for gastro tourism and enotherapy (wine treatment).  In this area just as in many others 

Crimea has a lot to offer.  Champaign house “Novy Svet” was founded by duke Golitsyn. 

Massandra winery was the official supplier of the Russian emperor family, modern “Zolotaya 

Balka” champaign house is an excellent example how modern approach can transform the industry 

in line with the most recent and fashionable achievements. 

The nature of Crimea also allows developing equestrian and agro tourism and its coasts 

perfectly suit for such fashionable segments like sailing and yacht charters, kite-surfing and diving.  

Thus possessing diverse nature resources and a number of distinctive features, Crimean 

peninsula has everything to benefit from development of domestic tourism in Russia and become 

one of the most successful regions with remarkable all year round resorts. 
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COVID-19 BAĞLAMINDA DEZENFORMASYONUN KULLANIMI: EKONOMİK 

REKABET AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME 

USE OF DISENFORMATION IN THE CONTEXT OF COVID-19: AN EVALUATION 

FROM ECONOMIC COMPETITIVENESS 

Yeliz BULUT
*
 

ÖZET 

Küreselleşme, 21. Yüzyılda en sık duyduğumuz ancak tanımlamakta güçlük çektiğimiz 

kavramlardan bir tanesidir. Küreselleşme olgusunun, insanoğlunun hayatının ekonomik-politik-

sosyal- kültürel her alanına nüfuz eden; insan ilişkilerinden tutun da piyasa-toplum devlet 

arasındaki formları da baştan yazan çok boyutlu bir yapısının olması, her ne kadar kavramı 

tanımlamayı güçleştirse de öneminin büyüklüğünü de bir nevi ortaya koymaktadır. Günümüzde, 

küreselleşme taraftar ve karşıtlarının yaşamış olduğu ideolojik tartışmaları bir kenara bırakacak 

olursak, Harvey’in tanımladığına göre (2005: 97) bu olgu, dünyanın küçülerek bir köy haline 

gelmesini vurgulayan; iletişim ve bilişim teknolojisindeki hızlı gelişim ve değişimin, karşılıklı 

bağımlılığı arttırdığı prensibinden hareket eden ekonomik temelli bir yapıdır (Çelik, 2012:59). Bu 

noktada bilginin elde edilmesi, kullanımı ve üretim-tüketim süreçlerine dâhil edilmesi daha verimli 

hale gelirken, toplumsal yapı her alanda köklü bir dönüşüme uğramıştır. Bilginin dağılımındaki bu 

hız ve kolaylık ekonomik rekabetin boyutunu da değiştirmiştir. Rekabet gücü, göreceli olarak bir 

ülkenin baz alınan sektördeki yüksek gelir ve istihdam yaratma gücünün, diğer ülkelerin aynı 

sektörüne göre oranı olarak tanımlanabilir. Drucker (1995)‘a göre ise bir ekonominin rekabet 

üstünlüğü kazanmasının kaynağını bilgi oluşturmaktadır (Işık ve Keskin, 2013:42). Globalleşen 

dünyada bilgiye ulaşmak ve bilgiyi kullanmak yoğunlaşan rekabet ortamında örgütlerin (devletten- 

firma bazına kadar) ayakta kalabilmesi için önemli bir etmen teşkil etmektedir. Rekabette bilginin 

kolay elde edilmesi, kitle iletişim araçları ve teknolojik gelişmelerden dolayı herhangi bir sorun 

olarak karşımıza çıkmazken; bilginin kullanımı boyutu rekabette dengeleri bozabilecek bir faktör 

olabilmektedir. Rekabet üstünlüğünü sağlamak isteyen küresel ekonomik aktörlerden bazıları, hedef 

kitlenin davranış ve tutumlarını etkilemek suretiyle, zaman zaman dezenformasyona dayalı bilgi 

kullanımına başvurabilmektedir. Kısaca yanıltıcı ve yanlış bilginin kasıtlı yayılımı olarak tarif 

edebileceğimiz dezenformasyonu, zarar vermek, aldatmak, yanıltmak ya da siyasi, kişisel, mali 

kazanç elde etmek amacıyla yanlış ve / veya çarpıtılmış bilgilerin kasıtlı olarak oluşturulması ve 

paylaşılmasıdır olarak da tanımlamak mümkündür (Ilgın, 2021:305). Dezenformasyonun tespit 

edilmiş pek çok türünden biri olan propagandayı konusu bakımından sınıflandırdığımızda önümüze,  

“ekonomik propaganda” çıkar. Ekonomik propaganda, rekabette rakibi manipüle etmek için 

dezenformasyonun kullanıldığına dair önemli bir işarettir (Erkış ve Summak, 2011, 300-3004). 

Dezenformatik bilginin farklı amaçlarla kullanımının, tarihsel süreçte çok eskilere dayandığını 

söylemek mümkün olmakla birlikte, bu dönemdeki kadar hızlı yayılamadığı da bir gerçektir. 

Özellikle politik alanda gerçeklerin çarpıtılması ve yeniden üretilmesiyle birlikte günümüzde, 

sosyal medya, yalan ve çarpıtılmış haberlerin daha hızlı yayılmasını ve geniş kitlelere ulaşmasını 

sağlamaktadır. Özellikle Covid-19 (yeni koronavirüs) pandemi sürecinde sahte haberlerin çok ciddi 

boyutlara ulaştığı görülmüştür. Bu çalışmada Covid-19 salgınının başladığı dönemden itibaren 

ortaya atılmış dezenformatik bilgilerin gerek akademik literatürden gerekse sanal ortamlardan 

taraması yapılarak, ekonomik rekabette nasıl kullanıldığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Rekabet, Dezenformasyon, Covid-19 
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ABSTRACT 

Globalization is what we hear most often in the 21st century but, It is one of the concepts we 

have difficulty defining. The phenomenon of globalization that permeates every economic-political-

social-cultural area of human life; The fact that it has a multidimensional structure that rewrites the 

forms between human relations as well as between the market and the state, makes it difficult to 

define the concept, but also reveals the magnitude of its importance. If we leave aside the 

ideological debates experienced by globalization advocates and opponents , According to Harvey 

(2005: 97), this phenomenon emphasizes the shrinkage of the world into a village; It is an 

economically based structure based on the principle that rapid development and change in 

communication and information technology increase interdependence (Çelik, 2012: 59).At this 

point, while the acquisition, use and inclusion of information in the production-consumption 

processes has become more efficient, the social structure has undergone a radical transformation in 

every field. This speed and convenience in the distribution of knowledge has also changed the 

dimension of economic competition. Competitiveness can be defined as the ratio of relatively high 

income and employment creation power of a country in the sector it is based on, compared to the 

same sector of other countries. According to Drucker (1995), the source of an economy gaining 

competitive advantage is knowledge (Işık and Keskin, 2013: 42). In the globalizing world, 

accessing and using information constitutes an important factor in the survival of organizations 

(from the state to the company base) in the intensifying competitive environment. While obtaining 

information easily in competition does not arise as a problem due to mass media and technological 

developments; the dimension of the use of information can be a factor that can disrupt the balance 

in competition. Some of the global economic actors who want to achieve competitive advantage 

may occasionally resort to the use of disinformation-based information by influencing the behavior 

and attitudes of the target audience. In short, it is possible to define disinformation, which can be 

defined as the deliberate spread of misleading and false information, as the deliberate creation and 

sharing of false and / or distorted information in order to damage, deceive, mislead or gain political, 

personal, financial gain (Ilgın, 2021: 305) ). When we classify propaganda, which is one of the 

many types of disinformation identified, in terms of its subject, we see "economic propaganda". 

Economic propaganda is an important sign that disinformation is used to manipulate the rival in 

competition (Erkış and Summak, 2011, 300-3004). Although it is possible to say that the use of 

disinformatic information for different purposes dates back to very old times in the historical 

process, it is a fact that it did not spread as quickly as in this period. With the distortion and 

reproduction of facts, especially in the political field, nowadays, social media enables false and 

distorted news to spread faster and reach wider masses. It has been observed that fake news has 

reached very serious dimensions, especially during the Covid-19 (new coronavirus) pandemic 

process. In this study, it has been tried to reveal how the disinformatics information, which has been 

put forward since the beginning of the Covid-19 epidemic, is used in economic competition by 

scanning both from academic literature and virtual environments. 

Keywords: Economic Competition, Disinformation, Covid-19 
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COVID-19 PANDEMİSİNDE TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖRÜNÜN SWOT ANALİZİ 

 

SWOT ANALYSIS OF MEDICAL DEVICES SECTOR IN COVID-19 PANDEMIC 

 

Yaşar AKÇA
*
  

Şaban ESEN
**

 

ÖZET 

COVİD19 pandemisi dünya çapında bir hastalık haline gelmiştir. Söz konusu pandemi 

sürecinde medikal cihazlara gereksinim oldukça artış göstermiştir. Bundan sonraki salgınlarda da 

tıbbi cihazlara ihtiyaç duyulmaya devam edecektir. Ayrıca tıbbi cihazların zamanında temin 

edilememesi durumunda halk sağlığı olumsuz etkilenmektedir. Sağlık alanında yükselen bir yıldız 

olan tıbbi cihazlar sektörü aynı zamanda bir çok sektörlerle karşılıklı etkileşim içindedir. Tıbbi 

cihazlar sektöründe ihtiyaç duyulan planların ve politikaların tespit edilmesinde ilk adım olarak 

mevcut durumun analiz edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada incelenen tıbbi cihazlar sektörünün 

mevcut durumu SWOT yöntemi ile tespit edilmiştir. SWOT analizi sayesinde sektörün güçlü ve 

zayıf yönleri, dış çevrenin içerdiği fırsatlar ve tehditler incelenmiştir. Böylece sektörün bundan 

sonraki yol haritasını oluşturacak, güçlü yönlerini fırsata dönüştürecek, zayıf yönlerini 

güçlendirecek, tehditleri en aza indirecek uygulamalar için önerilerde bulunulmuştur. İthalata dayalı 

olan sektörün yapısının yerli üretim ağırlıklı hale getirilmesi durumunda cihazlara erişim riski 

ortadan kalkacaktır. İthalattaki azalma ve ihracattaki artış sayesinde dış ticaret olumlu yönde 

etkilenecektir. Sektördeki ürünlerin katma değeri yüksektir. Tıbbi cihazlar sektörü, COVID-19 

pandemisi sayesinde tüm ülkeler için stratejik hale gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19 Pandemisi, Tıbbi Cihazlar Sektörü, SWOT Analizi. 

JEL Kodları: I 12, I 18 

ABSTRACT 

The COVID-19 pandemic has become a worldwide disease. In the process of the pandemic, 

the need for medical devices has increased considerably. Medical devices will continue to be 

needed in subsequent outbreaks. In addition, public health is negatively affected if medical devices 

cannot be provided on time. As a rising star in the field of health, the medical devices sector also 

interacts with many sectors. As a first step in determining the plans and policies needed in the 

medical devices sector, the current situation needs to be analyzed. The current state of the medical 

devices sector studied in this research was determined by the SWOT method. Through SWOT 

analysis, the strengths and weaknesses of the sector, opportunities, and threats contained in the 

external environment were examined. In this way, recommendations have been made for 

applications that will create the next roadmap of the sector, turn its strengths into opportunities, 

strengthen its weaknesses, and minimize threats. If the structure of the sector based on imports is 

weighted by domestic production, the risk of access to devices will disappear. Foreign trade will be 

positively affected by the decrease in imports and the increase in exports. The accretion value of the 

products in the sector is high. The medical devices sector has become a strategic sector for all 

countries thanks to the COVID-19 pandemic. 

Key Words: COVID-19 Pandemic, Medical Devices Sector, SWOT Analysis. 

JEL Codes: I 12, I 18 
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MANAGING COVID-19: INDONESIA’S EXPERIENCE 

 

Poppy S. WINANTI
*
 

ABSTRACT 

The global pandemic of COVID-19 has posed unprecedented challenges for many countries, 

regardless of the level of economic, technological development, and political system. This paper 

intends to discuss how the government in developing countries and fragile democracy like 

Indonesia deals with the pandemic. The case of Indonesia reveals that the government’s ignorance 

in the early stage of the outbreak leads to the absence of a management crisis. Furthermore, this 

situation is exacerbated by the existence of a pandemic politicization and neglect of science at the 

beginning of the crisis as well as limited economic capacity and healthcare systems. In a developing 

country like Indonesia, a health crisis conveyed by the COVID-19 has manifested into a governance 

crisis. This paper, therefore, argues that the COVID-19 in developing countries is beyond health 

issues but it has transformed into social and economic problems.  
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INDIAN TRADE POLICY TOWARDS GULF COUNTRIES DURING THE 

PREMIERSHIP OF NARENDRA MODI (2014-2019) 

 

Nailis SA’ADAH
*
 

Hadza Min Fadhli ROBBY
**

 

 

ABSTRACT 

The election of Narendra Modi as Prime Minister of India provide a great  hope for new 

direction of foreign policy. One of priorities of Modi’s foreign policy is to increase India’s 

economic growth to get status as a great power. The efforts  are being made to create a “Make in 

India” initiative to increase domestic  production and export. To make this happen, India needs a 

large supply for  energy. So that India seeks energy supplies by cooperating with Gulf region  

countries, especially in the oil trade. Therefore, this research will discuss the oil  trade cooperation 

between India and the countries of the Gulf region. This  research will be analysed using the theory 

of commercial liberalism, which  emphasizes on economic interests and emphasizes that trade can 

create security.  As a result, the government of India facilitates energy trade, because of the  greater 

benefits obtained from cooperation than the burden faced by the  government. So that good 

cooperation between India and Gulf countries have  implications for peace.  

Key words: Gulf regions, oil, cost, benefit, interdependence 
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AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HUKUK SİSTEMİNDE  

ORGANİK YASALARIN TÜRLERİ 

 

Aide HEMIDOVA
*
 

 

ÖZET 

Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatının iyileştirilmesinde organik kanunların düzenlediği 

konuların çeşitliliği, çok yönlü yapısı ve bu kanunların önemi, bunları çeşitli kriterlere göre 

sınıflandırmayı ve böylelikle farklı özelliklerinin açıklanmasını gerekli kılmaktadır. Azerbaycan 

Cumhuriyeti Anayasasında öngörülen organik kanunların sayısı fazla olmakla birlikte (halihazırda 

milli hukuk sistemində kabul edilen organik kanunlarının sayısı 20'den fazla), Anayasa'ya yapılacak 

olası eklemelerin listesinin kapatılmadığı için, edile bilecek eklemeler için bu tür kanunlar 

gelecekde de kabul edilmelecektir. Görüldüğü gibi, Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatında organik 

kanunlar çoğunluq teşkiletmektetir. Orqanik kanunların sınıflandırılması, onların hukuk 

sistemindeki yerlerinin daha aydın bir şekilde tanımlanmasına imkan verir. 

Organik kanunların doğru sınıflandırılması teorik bir öneme sahiptir ve bunların kabulü ve 

yasal gücü, yasama sistemindeki diğer kanunlarla etkileşimleri gibi sorunların çözümünde büyük 

pratik öneme sahiptir. 

Anahtar kelimeler: Anayasa sözleşmeleri, organik yasa, Anayasa değişiklikleri, Anayasaya 

eklemeler. 

 

ABSTRACT 

In order to improve the subject of the Republic of Azerbaijan, it is necessary to diversify the 

issues of organic laws, their multifaceted structure and the importance of these laws, to classify 

them according to various criteria and thus to explain their different features. Although the number 

of organic laws envisaged in the Constitution of the Republic of Azerbaijan is in excess (the 

number of organic laws currently adopted in the national legal system is more than 20), the list of 

possible additions to the Constitution is not closed, so additions can be made. As can be seen, the 

organic laws on the subject of the Republic of Azerbaijan constitute the majority. The classification 

of organic laws allows for a clearer definition of their place in the legal system. 

The correct classification of organic laws is of theoretical importance, and their adoption 

and legal force are of great practical importance in the solution of problems such as their interaction 

with other laws in the legal system. 

Key words: Constitutional conventions, organic conventions, constitutional amendments, 

additions to the Constitution 
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PANDEMİ DÖNEMİNDE KOBİ’LERİN STRATEJİK DÜŞÜNME BECERİLERİ 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

A RESEARCH ON THE STRATEGIC THINKING SKILLS OF SMES DURING THE 

PANDEMIC PERIOD 

 

Emine Vasfiye KORKMAZ
*
 

 

Öz 

Yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle ülkeler, gerek toplumsal, gerek ekonomik, gerek 

psikolojik olarak birçok açıdan olumsuz etkilenmiştir. Küresel kriz, işletmelerin piyasa durgunluğu, 

müşteri azlığı yeni pazarlara girememe gibi zorluklarla karşı karşıya bırakmıştır. Piyasada stratejik 

yönetim becerisi yüksek, krizi fırsata çeviren, sahip olduğu güçlü yönleri doğrultusunda, fırsatları 

görerek hareket eden KOBİ’ler, ayakta kalma konusunda daha başarılıdır. Bu çalışma pandemi 

ortamında KOBİ’lerin stratejik yönetim becerilerini araştırmak adına hazırlanmıştır. Araştırma 

kapsamında Hatay’ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde faaliyet gösteren 50 KOBİ’ye anket 

yöntemi uygulanarak verilere ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda KOBİ’lerin pandemi döneminde 

stratejik yönetim becerileri yüksek çıkmıştır ve kadın ve erkek yöneticilere göre bakış açılarında 

farklılıklara ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Stratejik Yönetim, KOBİ’ler 

 

 

ABSTRACT 

Due to the covid-19 epidemic, countries have been negatively affected in many ways, both 

socially, eceonomically and psychologically. The global crisis has caused businesses to face various 

adversities such as market stagnation, customer shortage and not being able to enter new markets. 

SMEs that have high strategic management skills in the market, turn the crisis into an Opportunity, 

Act in accordance with their strengths, seeing opportunities, are more successful in staying afloat. 

This study was prepared to investigate the strategic management skills of SMEs in the pandemic 

environment. Within the scope of the research, the data were obtained by applying the survey 

method to 50 SMEs operating in Iskenderun and Dörtyol districts of Hatay. As a result of the 

research, the strategic management skills of SMEs were high during the pandemic period and 

differences were found in their perspectives according to male and female managers. 

Keywords: Covid-19, Strategıc Management, SME 
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COVİD-19 KORKUSUNUN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE İŞGÖREN PERFORMANSI 

ÜZERİNDE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 

DETERMINING THE EFFECT OF THE FEAR OF COVID-19 ON PSYCHOLOGICAL WELL-

BEING AND EMPLOYEE PERFORMANCE: A RESEARCH ON TEACHERS 

 

Ferhat UĞURLU
*
 

Cahit ÇAĞLIN
**

 

 

ÖZET 

 Bütün ülkeleri etkisi altına alan covid-19 pandemisinin küresel anlamda iş hayatı 

başta olmak üzere farklı alanlardaki etkileri düşünüldüğünde bu kavramın yakından incelenmesinin 

önemi artmıştır. Özellikle örgütsel anlamda başarı faktörlerinin öncüsü olan insan kaynağının iyi 

yönetilmesinin gerekliliği, bu süreç ile birlikte önemini arttırmıştır. Covid-19’un iş hayatına 

etkilerinin belirlenmesi, pandemiyi daha iyi anlama, yönetme ve pandemiyle mücadele açısından 

yol gösterici olabilecektir. Bu araştırmada, covid-19 korkusunun psikolojik iyi oluş ve işgören 

performansı üzerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, Hatay ilinin merkez ve ilçelerinde görev yapan 

öğretmenlere anket çalışması gerçekleştirilmiş olup, bu anketlerden elde edilen veriler, AMOS 25 

ve SPSS 24 programları aracılığı ile gerekli istatistiksel analizler sonucunda araştırmanın 

değişkenleri arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19 Korkusu, Psikolojik İyi Oluş, İşgören Performansı. 

Jel Kodları: M12, M19, D23. 

 

ABSTRACT 

Considering the effects of the Covid-19 pandemic, which affects all countries, in different 

areas, especially business life in the global sense, the importance of close examination of this 

concept has increased. Especially, the importance of good management of human resources, which 

is the pioneer of organizational success factors, has increased its importance with this process. 

Determining the effects of Covid-19 on business life can be a guide in terms of better understanding 

and managing the pandemic and combating the pandemic. In this study, the effect of covid-19 fear 

on psychological well-being and employee performance was investigated.  For this purpose, a 

survey was conducted for teachers working in the center and districts of Hatay province, and the 

data obtained from these surveys were revealed through the necessary statistical analyzes through 

AMOS 25 and SPSS 24 programs, and the relationships between the variables of the study were 

revealed. 

Keywords: Fear Of Covid-19, Psychological Well-Being, Employee Performance. 
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YÖNETSEL ALANYAZINDA COVİD-19 SÜRECİNİN DÖNÜŞÜMSEL ETKİLERİ 

TRANSFORMATIONAL EFFECTS OF THE COVID-19 PROCESS ON THE MANAGERIAL 

LITERATURE 

 

Mehmet SEYHAN
*
 

 

ÖZET 

Bu çalışmada Yönetim ve Organizasyon bilim alanında Covid-19’un ne gibi etkilerinin 

olduğunu tespit etmek üzere Web of Science veri tabanında yer alan makalelere içerik analizi 

uygulanmıştır. Bu doğrultuda konusunda veya anahtar kelimelerinde Covid-19 ile bağlantı 

oluşturan ve Yönetim-Organizasyon alanında sınıflandırılmış çalışmalar derlenmiştir. Akabinde 

doğrudan konuyla bağlantısı olmayan ancak Covid-19 kavramını içeren çalışmalar veri setinden 

ayıklanmıştır. Sonrasında ise Biblioshiny programı aracılığıyla çeşitli içerik analizleri ve 

bibliyometrik bulgular ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Yönetim ve Organizasyon, Bibliyometrik Analiz 

 

 

ABSTRACT 

In this study, content analysis was applied to the articles in the Web of Science database to 

determine what kind of effects Covid-19 has in the field of Management and Organization science. 

In this regard, studies that are related to Covid-19 in their subject or keywords and classified in the 

field of Management-Organization were compiled. Subsequently, studies that were not directly 

related to the subject but contained the Covid-19 concept were extracted from the data set. 

Afterwards, various content analysis and bibliometric findings were presented through the 

Biblioshiny program. 

Keywords: Covid-19, Management and Organization, Bibliometric Analysis 
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THE PROBLEM OF NFORMATIONAL HUMAN RIGHTS’ INTERFERENCE IN 

THE SECURITY SAFEGUARDING PROCESS 

 

Tykhomyrov OLEKSANDR
*
 

 

ABSTRACT 

The modern period of human development is marked by a significant increase of the 

information sphere importance. There is a deep social life informatization and the global 

information society formation in the leading countries. Communication of people in different parts 

of our planet has become fast, easy and does not require special equipment. Jurisdictional and 

geographical boundaries of states now do not directly affect human communication, which makes it 

possible to carry out various information exchanges. Among them are those exchanges that pose 

security threats - global, national, state and personal. At the same time, global communication 

creates global threats, overcoming which is a factor of collective security and requires consolidated 

interstate activities. Such activities should be carried out on a single legal basis defined by 

international agreements, as is the case, for example, in the European legal space. 

It cannot be said that at present the world community does not have positive examples of 

establishing the legal basis for security activities, in particular the principles of intelligence services. 

In the European region, they are based on recognized legal ideals - the rule of law, respect for 

human rights, freedom, justice, democracy. On this basis, intelligence activities may involve human 

rights abuses that are recognized as acceptable in a democratic society. Ensuring security in the 

context of global information threats requires constant interference with informational human 

rights, including restrictions on access to information, prevention and cessation of the dissemination 

of dangerous information, and interference with the right to privacy. Legal principles that ensure the 

balance of private and public interests in this activity exist. But modern man has become dependent 

on information exchanges and this dependence is only growing. Therefore, interference with 

information rights is becoming more sensitive than it used to be earlier. 

In modern information conditions, the balance between private interest (information human 

rights) and public interest (security of society, state, humanity) must be overestimated. It is 

necessary to be very critical and balanced in increasing the limits of interference with human rights 

information, as their value to humans is constantly increasing. At the same time, the growth of 

information threats, often their global nature, presupposes the objective need to increase the 

interference in such rights by the secret services in order to ensure the security of society and the 

state. 

It is important to understand that the trend of such a change in the balance of private and 

public interests in the information sphere will continue as long as the information sphere will 

occupy one of the priority places in human life. This will obviously cause certain difficulties in 

security activities, which must be done gradually, in a balanced way and exclusively on a 

democratic legal basis. It is unacceptable from the standpoint of the security activities expediency to 

question democratic and legal ideals, and interference with informational human rights must in any 

case be legal. 

Key words: information, communication, globalization, security, informational human 

rights, balance of interests. 
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KANUNLARIN İHTILAFININ NEDENLERİ 

CAUSES OF CONFLICT OF LAWS 

 

Zaur EZIMOV
*
 

 

ÖZET 

Hukuk sisteminin gereği olarak ortaya çıkan hukuki ihtilafların çözümü, hukukun temel 

amacını ve sosyal değerini sağlamaya hizmet eder. Toplumun   sürekli gelişimi, nesnel ve öznel 

yönleri yansıtan bir kavram olarak hukuki çatışmalar yaratmakta ve kanun yapma ve kanun 

uygulama faaliyetleri sürecinde devletin   hukuk alanında  değişim ve dönüşümünü 

gerektirmektedir. Bu faaliyetin etkili olabilmesi için, farklı hukuki ihtilaf türlerinin özellikleri, 

aralarındaki ilişkiler ve bunları çözme prosedürü gibi konular birlikte analiz edilmeli ve 

araştırılmalıdır. 

Makale, ulusal hukuk sisteminin çeşitli yönlerini ve bu konudaki çeşitli teorilerin 

pozisyonlarını dikkate alarak yasal çatışmaların nedenlerini incelemektedir. Bilimsel literatürde 

konu ile ilgili bilimsel tartışmalara özel önem verilmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: kanunlarin ihtilafi, normların tutarsızlığı, farklı kurallar, yasal çatışma, 

normların rekabeti. 

 

ABSTRACT 

The resolution of legal disputes that arise as a necessity of the legal system serves to 

preserve the fundamental purpose and social value of law. The continuous development of legal 

relations, as a concept that reflects the hereditary and subjective aspects, creates legal gaps and 

requires the application of the state in the process of law-making and law-enforcement activities. In 

order for this activity to be effective, the characteristics of different types of legal disputes, the 

relationships between them and issues such as the procedure for resolving them must be analyzed 

and investigated together. 

The article examines the causes of legal deficiencies, focusing on various aspects of the 

national legal system and the positions of various theories on the subject. Special attention is paid to 

scientific debates on the subject in the scientific literature. 

Keywords: conflict of laws, inconsistency of norms, different rules, legal failure, 

competition of norms. 
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TURKISH AS BUSINESS LANGUAGE IN BALKAN PENINSULA AND, THE EFFECTS 

OF ONLINE COMMUNICATIONS 

 

BALKAN YARIMADASINDA İŞ DİLİ OLARAK TÜRKÇE VE ÇEVRİMİÇİ 

İLETİŞİMİN ETKİLERİ 

 

Adriatik DERJAJ
*
 

ABSTRACT 

As we mentioned in our earlier studies, Turkish was and is one of the Lingua Franca’s of the 

World. In our days, it is spoken, written and it is used as a culture and standard language from West 

Balkans to the Wall of China, from Siberia to North Africa. 

After the fall of communism system especially in Balkan area and particularly in West 

Balkans people of this region began to travel and meet each other for the first time after fifty  years 

of isolation.  

The object of this study are the Turkish grammatical units in the field of economy used and 

adopted in Balkan Peninsula Languages which seem to have a frequent usage, and the unsubstituted  

role of Turkish in the huge communication of the people of region. First of all, we will make a 

classification according to their typology as regarding the time when they were loaned and used as 

wonderful codes of communication between the languages of Balkan area as Albanian, Greek, 

Turkish, Bulgarian, Macedonian, Romanian, Bosnian, Croatian, Serbian, Slovenian, Montenegrin 

etc., and became so firmly rooted in the language usage in environments.  

Secondly we will focus on Turkish business, which has spread throughout the Balkan region and is 

the locomotive of regional development.  In this respect the knowledge of Turkish constitutes as an 

primary element. 

In the third part we will focus on the effects of online communication 

Keywords: Business Language, Turkish, Oguz, Economy, Balkan Languages, Grammar. 

 

ÖZET 

Önceki çalışmalarımızda da belirttiğimiz gibi Türkçe Dünyanın Lingua Franka'larından 

biridir. Günümüzde Batı Balkanlardan Çin Seddi'ne, Sibirya'dan Kuzey Afrika'ya kadar 

konuşulmakta, yazılmakta ve bir kültür dili olarak kullanılmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, Balkan Yarımadası dillerinde yaygın bir kullanıma sahip olan Türkçe 

kökenkli sözcük ve ibarelerin ekonomi alanında kullanımı ortaya çıkarmak,  ve bu terimlerin bölge 

halkının ekonomi ile alakalı iletişimindeki rölünü vurgulamaktır.  

İlk olarak, Balkan bölgesinin dillerinde Arnavutça, Yunanca, Bulgarca, Makedonca, 

Romence, Boşnakça, Hırvatça, Sırpça, Slovence, Karadağca vb. kulanılan Balkan Ekonomik 

Turkizmaların tipolojilerine göre bir sınıflama yaptıktan sonra iletişimde eşi olmayan unsurlar 

olduklarını ortaya çıkaracağız. 

İkinci olarak Balkan coğrafyasına yayılmış ve bölgesel kalkınmanın lokomotifi olan Türk İş 

dünyasında odaklanacağız. Bu çerçevede Türkçe bilemek öncelikli bir unsur olarak yer almaktadır. 

Üçüncü bölümde çevrimiçi iletişimin etkilerine odaklanacağız. 

Anahtar Kelimeler: İş Dili, Türkçe, Oğuzca, İktisat, Balkan Dilleri, Gramer. 
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